
 هركزالتذريب الوتقذم هنذست شبرا

عولىنظرى

%15 10 400 20 ايام 5صيانة محركات السيارات1

%15 10 400 20 ايام 5حرائق البترول بين الوقاية وتقنية المكافحة2

%20 5 400 20 ايام 5تقييم ومراقبة البيئة3

%15 10 400 20 ايام 5تصميم شبكه األنابيب وملحقاتها4

%15 10 400 20 ايام 5تشغيل وصيانة المضخات5

%15 10 400 20 ايام 5برنامج صيانة المحركات الميكانيكية6

%20 5 400 20 ايام 5(ضمان الجودة/مراقبت الجودة)برنامج 7

8

برنامج ادارة ومراجعة السالمه والصحه 

المهنيه للحفاظ على األشخاص والمعدات 

الحفاظ على البنيه  )والمبانى والمنشات 

(األساسيه

%20 5 400 20 ايام 5

%20 5 400 20 ايام 5(TQM) نظم ادارة الجوده الشاملة   9

10
تقييم األداء وقياس اإلنتاجية في المؤسسات 

الصناعية
%20 5 400 20 ايام 5

11
المواد المستخدمة في اإلطفاء وكيفية حفظها 

وفحصها وانتهاء صالحيتها
%15 10 400 20 ايام 5

%15 10 400 20 ايام 5األجهزة المعملية لقياس السريان12

13
الطرق الحديثه لتقييم األثر البيئى 

للمشروعات الصناعيه والهندسيه
%20 5 400 20ايام 5

%15 10 400 20 ايام 5معايرة أجهزة القياس المعملية14

15Root Cause Analysis Advanced5 20 5 400 20 ايام%

16
International Standards 

Awareness and Implementation  
%15 10 400 20 ايام 5

17Fluid Mechanics Fundamentals5 15 10500 20 ايام%

18
Instruments calibration and 

operation
%15 10500 20 ايام 5

19Vibration5 15 10500 20 ايام%

%15 10500 20 ايام 5صيانة محركات السيارات20

21
Valves Selection Maintenance & 

repair
%15 10500 20 ايام 5

22
Static and dynamic balancing of 

rotating machinery
%15 10500 20 ايام 5

23
Trouble shooting of rotating 

equipments
%15 10500 20 ايام 5

24
Process Measurement and 

Control Technology
%15 10500 20 ايام 5

25PLC5 15 10500 20 ايام%

26PDM5 15 10500 20 ايام%

27
operation and maintenance of 

rotating machines
%15 10500 20 ايام 5

28Instruments5 15 10500 20 ايام%

29
Hydraulic & pneumatic Systems 

Troubleshooting_SEC
%20 5500 20 ايام 5
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Machinery Behavior & Failure 

Analysis
Methodologies

31
Bearing Identification fitting and 

services
%15 10500 20 ايام 5

32
Bearing & Seals Operation & 

Failure Analysis
%20 5500 20 ايام 5

33Basic-Vibration5 15 10500 20 ايام%

34
Ball Bearing selection ,

Maintenance &failure analysis
 15 10

35Balancing and vibration5 15 10500 20 ايام%

%20500 20  820ايام الفحص المجهرى للمعادن36

%15 10500 20 ايام 5انظمة التحكم فى القدرة الهيدروليكية37

%15 10500 20 ايام 5الكشف عن أعطال دوائر التحكم الهيدروليكى38

%15 10500 20 ايام 5إصالح وصيانة التحكم النيوماتيكى39

40Servo and valves5 15 10500 20 ايام%

41Pump and Compressors5 15 10500 20 ايام%

42Practical Pumps Technology5 15 10500 20 ايام%

44Hydraulic Pump and Motors5 15 10500 20 ايام%

45Hydraulic Control5 15 10500 20 ايام%

46
Applications on hydraulic control 

circuits
%15 10500 20 ايام 5

47
Applications on hydraulic control 

circuits for concrete pumps
%351580015ايام 10

48
Hydraulic control circuits 

maintenance for truck mixer
%351580015ايام 10

49
Parameters Affecting Gas 

Turbines Cycles Performance
%151080015ايام 5

50
Compressors Design, Applications 

and Maintenance
%10500 20  15ايام 5

51
Applications on hydraulic control 

circuits for Drilling Equipment
%351580015ايام 10

52
Applications on hydraulic control 

circuits for Drilling Equipment
%351580015ايام 10

53

 المصرية الشركة لمهندسي تدريبية برامج

 السالمة مجال في المترو وتشغيل لصيانة

 والسكك األنفاق مترو تشغيل فى واألمان

الحديدية

%2020100015ايام 8

 20% 15 10500 ايام 305

 20% 43
General Maintenance of Bulldozer 

and Hydraulic Control Circuits
15 10500 ايام 5
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54

ندوة في تطوير وتدعيم شبكات السكك 

الحديدية بالسودان ودول الجوار بحوض نهر 

النيل والتغلب علي المعوقات التي تحد من 

الربط السككي بين دول الجوار وسكك حديد 

هو دعم للتنمية االقتصادية المتكاملة – مصر 

بين هذه الدول

%30080015ايام 6

55
ندوة في انشاء وتشغيل خط سكة حديد فائق 

السرعة بين القاهرة واإلسكندرية
%30080015ايام 6

56

ندوة في دراسة مقارنة بين استخدام مترو 

االنفاق ووسائل النقل السطحي داخل المدن 

الجديدة

%30080015ايام 6

57

ندوة في المدن الجديدة وشبكات النقل الداخلي 

صناعات صغيرة وصناعات ثقيلة إلنتاج – 

وسائل نقل صديقة للبيئة

%30080015ايام 6

58
ندوة في األسباب الرئيسية لحوادث السكك 

الحديدية ومترو األنفاق وطرق التغلب عليها
%30080015ايام 6

59

ندوة في تطوير وتدعيم شبكات السكك 

الحديدية بالسودان ودول الجوار بحوض نهر 

النيل والتغلب علي المعوقات التي تحد من 

الربط السككي بين دول الجوار وسكك حديد 

هو دعم للتنمية االقتصادية المتكاملة – مصر 

بين هذه الدول

%30080015ايام 6

60
ندوة علمية بخصوص القطارات الفائقة 

السرعة
%30080015ايام 6

Main Causes of Accidents and 

Safety Requirements 
in  Railways and Metro Lines 

62
 السكة مهندسي للسادة تفصيلي تدريبي برنامج

القاهرة بمترو
%2820100015ايام 9

63
Wireless Communications Radio 

Systems
%151050020ايام 5

64WIMAX FUNDAMENTALS5 151050020ايام%

65Telephone Networks5 151050020ايام%

66
Safety for Chemical 

Labs_Operations & Procedures
%151050020ايام 5

67
Protection Relay Maintenance  

Application and Testing
%151050020ايام 5

68Practical Optical Fibers5 151050020ايام%

69Optical Fibers5 151050020ايام%

70
Modern Instrumentation and 

Control for OIL Industry
%151050020ايام 5

71Microwave Links5 151050020ايام%

72
Measurement and Custody 

Transfer for Oil Industry
%151050020ايام 5

73
FIBER OPTIC CABLES 

TECHNOLOGY and NETWORKING
%151050020ايام 5

74Cell Phone Course5 151050020ايام%

%3020180015ايام 10دورات لألعمال المساحية75

%30080015ايام 616


