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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد رنامج التدريبيالب كود

OGT 023  اسطنبول 2023يناير  5 – 1 النفطي المخزون إلدارة الحديثة األساليب 

OGT 089 الكروماتوغرافي الغاز فصل تقنيات (GC) 1 – 5  دبي 2023يناير 

OGT 155 اسطنبول 2023ير ينا 12 – 8 المالية النماذج وإعداد البترولية المشاريع اقتصاديات 

OGT 025 القاهرة 2023يناير  12 – 8 البترولية الصناعات في األنابيب تكنولوجيا 

OGT 091 لندن 2023يناير  11 – 15 القرار واتخاذ البترولية المشروعات لتقييم الحديثة الطرق 

OGT 157 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المالية والنمذجة والغاز النفط مشاريع اقتصاديات تقييم 

OGT 027 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22 المضخات واختبار النفط انابيب خطوط تصميم 

OGT 093 
  خامات إلنتاج المصافي هندسة تكنولوجيا

 المواصفات محددة بترولية
 امستردام 2023يناير  22 – 22

OGT 159 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 النفطية للمنتجات الكيميائية والتحاليل المعملية االختبارات 

OGT 029 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 الطباقية الرواسب توصيف 

OGT 095 
 والصهاريج الخزانات لتنظيف الحديثة الطرق

 النفطية والمواسير 
 دبي 2023فبراير   1 – 5

OGT 161 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 النفط إنتاج وحدات تشغيل تكنولوجيا 

OGT 031 API 653  القاهرة 2023فبراير   12 – 12  األرض فوق تخزين خزان 

OGT 097 
 المشترك، التوليد المراجل، التوربينات، : الطاقة توليد

التوليد المركبة، الدورة محطات  
الشمسية والطاقة الرياح بطاقة   

 لندن 2023فبراير   12 – 12

OGT 163 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 والغاز النفط مشاريعل االحترافية اإلدارة 

OGT 033 شرم الشيخ 2023فبراير   23 – 11 الجيولوجيين لغير البترول جيولوجيا 

OGT 099 
 (ESP) الكهربائية الغاطسة المضخات

 والتصميم األساسية العمليات 
 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22

OGT 165 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 النفطية المكامن هندسة 

OGT 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 البترولية المنتجات ونقل تخزين في السالمة إجراءات 

OGT 101 
  البتروكيماويات مصانع مشروعات تكاليف تقدير

 التكاليف ومراقبة
 دبي 2023مارس   1 – 5

OGT 167 المسال الطبيعي للغاز التجارية اإلدارة LNG 12 – 12   اسطنبول 2023مارس 

 النفط والغاز
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OGT 037 القاهرة 2023مارس   12 – 12 واللولبية الترددية الضواغط تشغيل 

OGT 103 لندن 2023مارس  23 – 11 الدولي والقانون البترول تداول 

OGT 169 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 والعمليات والغاز النفط منشآت تصميم عمليات تحسين 

OGT 039 
  والتخليص والشحن النقل إجراءات
 البترولية الصادرات على والتأمين

 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22

OGT 105 كوااللمبور 2023مارس   30 – 22 البترولية الزيوت حركة 

OGT 171 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 والغاز النفط لمشاريع التطبيقية اإلدارة 

OGT 041 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 لزلزاليا والتوصيف الكربونات خزانات 

OGT 107 المستمر الموثوقية وتحسين الدوارة المعدات تحسين (CRI) 1 – 13  دبي 2023 ابريل 

OGT 173 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 والغاز النفط قياس حساب 

OGT 043 القاهرة 2023 ابريل  20 – 12 العابر الضغط وتحليل اآلبار اختبار 

OGT 109 لندن 2023 ابريل  20 – 12 النفط ومستودعات ناقالت تأمين 

OGT 175 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 النفط إنتاج وطرق االستكشاف في الحديثة األساليب 

OGT 045 شرم الشيخ 2023 ابريل  22 – 23 المسال الغاز نقل وسالمة أمن 

OGT 111 امستردام 2023 مايو  4 – ابريل 30 العالمي المستوى ىعل وعقودهما والغاز للنفط القانونية النظم 

OGT 177 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 النفط وتكرير استخراج أثناء الطبيعي اإلشعاع من الوقاية 

OGT 047 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 والغاز النفط اعمال إدارة 

OGT 113 دبي 2023 مايو  11 – 2 فطيةالن الصناعات فى المتكاملة المحاسبية النظم 

OGT 179 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 النفطي المخزون إلدارة الحديثة األساليب 

OGT 049 القاهرة 2023 مايو 18 – 14 البترول وهندسة الكيميائية الهندسة 

OGT 115 لندن 2023 مايو 25 – 21 البترول صناعة في للتنفيذيين اإلدارية الممارسات 

OGT 181 
 ( ESP) الكهربائية الغاطسة المضخات

 والتحجيم التكنولوجيا تصميم
 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21

OGT 051 شرم الشيخ 2023 يونيو  1 –مايو  28 البترول عمليات في والسالمة الصحة إدارة 

OGT 117 
  والفنيين الكيميائيين كفاءة رفع

 البترولية والتحاليل البحوث مختبرات في
 النمسا 2023 يونيو  1 –و ماي 28

OGT 183 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 البترولية المواقع في األمني اإلشراف 
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OGT 053 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 المنتجة البترول آبار صيانة 

OGT 119 دبي 2023 يونيو  15 – 11 والنفط الغاز صناعة في التلوث على السيطرة 

OGT 185 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 النفطية المنتجات وتوزيع ونقل تخزين طرق 

OGT 055 
 اإلستراتيجية القرارات واتخاذ المخاطر إدارة

 عنه والتنقيب النفط إنتاج خالل 
 القاهرة 2023 يونيو  22 – 18

OGT 121 لندن 2023 يونيو  22 – 18 اآللي الحاسب بإستخدام والغاز النفط إنتاج عمليات 

OGT 187 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 والغاز النفط صناعة في التآكل في تحكمال 

OGT 057 شرم الشيخ 2023 يونيو  21 – 25 الغاز وتجميع الخام النفط تقطير عملية 

OGT 123 كوااللمبور 2023 يوليو  2 – 2 البترول استكشاف في الحديثة الطرق 

OGT 189 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 والغاز البترول صناعة 

OGT 059 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 البحرية التخزين لخزانات األصول تكامل إدارة 

OGT 125 دبي 2023 يوليو  13 – 1 األنابيب وخطوط األنابيب فحص 

OGT 191 
 المنتجات تحليل في وتطبيقاتها الكهرومغناطيسية األشعة

 العضوية المعدنية والمركبات البترولية
 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12

OGT 061 
  العمليات مصنع معدات وإصالح وتقييم فحص

 المتصلة واألنابيب
 القاهرة 2023 يوليو 20 – 12

OGT 127 لندن 2023 يوليو 22 – 23 النفطية الشركات في الصناعية المحاسبة 

OGT 193 بولاسطن 2023 يوليو 22 – 23 األرض فوق والصيانة والتفتيش الحفر عمليات 

OGT 063 شرم الشيخ 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 البترول صناعة في األصول سالمة إدارة 

OGT 129 امستردام 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 النفطية واإلضافات المواد وتحليل وتقييم تصنيع طرق 

OGT 195 نبولاسط 2023 اغسطس  10 - 2 والبترول الغاز صناعة في الطوارئ حاالت مع التعامل 

OGT 065 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 النفط صناعة في الحفر سوائل 

OGT 131 دبي 2023 اغسطس  12 - 13 معايرتها وطرق البترولية والتنكات للصهاريج القياسات 

OGT 197 
  والتلوث النفط بمصافي المخلفات معالجة

 البيئة وحماية المنشآت في
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

OGT 067 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20 والغاز النفط توريد سلسلة إدارة 

OGT 133 في مقدمة HYSYS لندن 2023 اغسطس  24 - 20 والغاز النفط مجال في 

OGT 199 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 النفطية المنشآت في السالمة أعمال على والمراجعة التفتيش 
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OGT 069 شرم الشيخ 2023  اغسطس 31 – 22 والصيانة والرقابة التشغيل : رضاأل فوق التخزين صهاريج 

OGT 135 النمسا 2023سبتمبر   2  - 3 البترول إنتاج شركات في المحاسبة 

OGT 201 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 والغاز النفط جاذبية فصل 

OGT 071 نبولاسط 2023سبتمبر  14  - 10 النفطية المنشآت تأمين نظم إدارة 

OGT 137 دبي 2023سبتمبر  14  - 10 اآلبار جودة مراقبة 

OGT 203 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12 الحقول لتطوير المتكامل التخطيط 

OGT 073 القاهرة 2023سبتمبر  21  - 12 والغاز النفط استكشاف صناعة في الكاثودية الحماية نظام 

OGT 139 لندن 2023سبتمبر  28  - 24 بترولبال البحري التلوث على السيطرة 

OGT 205 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 والغاز النفط معالجة تدفق قياس 

OGT 075 شرم الشيخ 2023اكتوبر   5  - 1 والغاز البترول أساسيات 

OGT 141 كوااللمبور 2023اكتوبر   5  - 1 الكربونات خزانات مبادئ 

OGT 207 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 النفط ةلصناع المالية التقارير 

OGT 077 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 األنابيب وخطوط النفط معالجة عمليات في األمان نظم 

OGT 143 دبي 2023اكتوبر   11  - 15 البحرية البترولية المنشآت في السالمة 

OGT 209 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 والخزانات الجيوستاتيات نمذجة 

OGT 079 القاهرة 2023اكتوبر   22  - 22 البحري الحفر أعمال 

OGT 145 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 الطاقة محطات في الصناعية الكيمياء هندسة 

OGT 211 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الخام النفط ناقالت شحن عمليات على التدريب 

OGT 081 
 النفط انابيب خطوط وبناء يمتصم وطرق األمان نظم

 والمحابس المضخات واختبار 
 شرم الشيخ 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21

OGT 147 امستردام 2023نوفمبر   1  - 5 البترولية المنشآت في الصناعية السالمة 

OGT 213 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 البترول قطاع في النقليات حركة تنظيم هندسة 

OGT 083 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 الحفر في الممارسات ضلأف 

OGT 149 دبي 2023نوفمبر   12  - 12 المتكاملة اإلنتاج نمذجة 

OGT 215 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11 البترولية المنشآت في الحرائق مع التعامل 
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OGT 085 القاهرة 2023نوفمبر   30  - 22 األنابيب ولحام فحص:  واللحام الحدادة 

OGT 151 
  واإلنتاج االستكشاف اقتصاديات

 والغاز النفط صناعات مجال في
 لندن 2023ديسمبر   2  - 3

OGT 217 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 بالحقول واإلنتاج الحفر لعمليات الحديثة التقنيات 

OGT 087 شرم الشيخ 2023بر ديسم  21  - 12 والنفط الغاز إدارة في المصغر المهني الدبلوم 

OGT 153 النمسا 2023ديسمبر   28  - 24 والغاز النفط أساسيات 

 

  


