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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

MET 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 الوقائية الصيانة عمليات وممارسات اساليب أحدث 

MET 095 
 وصيانة إلدارة دثةالمح العالمية والنظم المتقدم الفكر

 (األصول وصيانة إدارة) والمنشآت المباني
 دبي 2023يناير  5 – 1

MET 167 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 والمشاريع الصيانة لمشرفي والتآكل المواد هندسة 

MET 025 القاهرة 2023يناير  12 – 8 والتشغيل الصيانة عقود إدارة 

MET 097 
 وتطوير تقييم مراقبة، لة،جدو لتخطيط، المتقدمة النظم

 العالمية المعايير وفق الشاملة الصيانة أعمال
 لندن 2023يناير  12 – 8

MET 169 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 الكهربائية المحركات وصيانة وقاية 

MET 027 شرم الشيخ 2023يناير  11 – 15 والصيانة التشغيل على للمشرفين والفنية اإلدارية الجدارة 

MET 099 امستردام 2023يناير  11 – 15 والصيانة التشغيل في للمتخصصين القرار تحليل 

MET 171 القيمة هندسة Value Engineering 15 – 11  اسطنبول 2023يناير 

MET 029 
 المحوسبة اإلدارة أنظمة في التطورات أحدث

 الصيانة ألعمال 
 اسطنبول 2023يناير  22 – 22

MET 101 دبي 2023يناير  22 – 22 وصيانتها ووقايتها الدوارة الماكينات أعطال تحليل 

MET 173 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 والتشحيم التزييت هندسة 

MET 031 
 قطع وتخطيط والتنبؤية الوقائية الصيانة وبرامج نظم إدارة

 اآللي الحاسب بإستخدام وتطبيقاتها الغيار
 القاهرة 2023فبراير  2 –يناير  21

MET 103 
 التوقفية للصيانة الوظيفي األداء تحسين
 القيمي المنهج بإستخدام 

 لندن 2023فبراير  2 –يناير  21

MET 175 
 للمشروعات الشاملة اإلنتاجية الصيانة
 تطبيقها ومتطلبات والمرافق 

 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5

MET 033 شرم الشيخ 2023فبراير   1 – 5 والتنبؤية الوقائية الصيانة في الحديثة الممارسات 

MET 105 الصيانة إدارة أخصائي MMP 12 – 12   النمسا 2023فبراير 

MET 177 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 اآللي الحاسب بإستخدام الصيانة أعمال وتوثيق برمجة 

MET 035 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 الفنية األعطال من والحد للصيانة الفعالة اإلدارة 

MET 107 
 تكاليف تقدير المعدات، أعطال لتشخيص الحديثة النظم

 الغيار بقطع والتنبؤ البدائل تقييم الصناعية، الصيانة
 دبي 2023فبراير   23 – 11

MET 179 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 اآلالت مراقبة وأنظمة التنبؤية الصيانة 

 الهندسة الفنية والصيانة
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MET 037 
  الصيانة ليفتكا لتقدير الحديثة النظم

 تنفيذها ومتابعة موازناتها وإعداد
 القاهرة 2023مارس  2 –فبراير  22

MET 109 
  الطاقة توليد محطات في الحديثة الصيانة إدارة

 الكهربائي النقل وشبكات
 لندن 2023مارس   1 – 5

MET 181 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 األصول وصيانة إلدارة المتقدمة النظم 

MET 039 شرم الشيخ 2023مارس   12 – 12 التنبؤية والصيانة الوقائية الصيانة 

MET 111 
  البيئي األثر لتقييم الحديثة الطرق

 والهندسية الصناعية للمشروعات
 كوااللمبور 2023مارس   12 – 12

MET 183 لاسطنبو 2023مارس  23 – 11 والتشغيل النظام بناء التصميم، التخطيط، : الكلية الصيانة 

MET 041 
 المخططة الصيانة أعمال وتقييم لتنفيذ المتقدمة النظم

  كفاءتها ورفع والوقائية
 CMMS المحوسبة األنظمة بإستخدام

 اسطنبول 2023مارس  23 – 11

MET 113 
 الفعال والتفاوض التخطيط المتقدمة، الصيانة أنظمة إدارة

 والتوريد الشراء في العقود وإعداد
 دبي 2023مارس   30 – 22

MET 185 اسطنبول 2023مارس   30 – 22 القيمية الهندسة لمفهوم وفقا   الصيانة 

MET 043 
  وتطبيقاتها الكلية الصيانة إدارة لنظم الحديثة اإلدارة

 الشاملة الجودة إدارة نظم في
 القاهرة 2023 ابريل  2 – 2

MET 115 لندن 2023 ابريل  2 – 2 الحديثة الصيانة إدارة أنظمة 

MET 187 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 الحالة ومراقبة والتصحيحية والتنبؤية الوقائية الصيانة 

MET 045 
  المنشآت صيانة في المتقدمة والتقنيات النظم

 األصول وسالمة والمرافق
 شرم الشيخ 2023 ابريل  13 – 1

MET 117 امستردام 2023 ابريل  20 – 12 واالنقطاعات التشغيل وإعادة إيقاف إدارة 

MET 189 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 الفعالة التكلفة ذات الصيانة 

MET 047 
  الهندسية المشكالت وحل وإصالحها األخطاء استكشاف

 المصانع عمليات في
 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23

MET 119 دبي 2023 ابريل  22 – 23 والصيانة التشغيل في وتطبيقاتها القيمية الهندسة 

MET 191 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 والمنشآت للمباني الوقائية الصيانة 

MET 049 القاهرة 2023 مايو  4 – ابريل 30 النقل لوسائل التحتية البنية وصيانة إنجاز 

MET 121 لندن 2023 مايو  11 – 2 العالمية القياسات وفق الصيانة أداء جودة إدارة 

MET 193 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 الصناعية المنشآت في الحديثة وأساليبها ةالصيان 

MET 051 
 اعمال وجدولة وتطبيق تخطيط في الحديثة اإلتجاهات

 TPM الشاملة الصيانة
 شرم الشيخ 2023 مايو 18 – 14
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MET 123 
 وتحسين التنبؤية الوقائية الصيانة مؤشرات وتقييم تحليل

 اإلنتاجية العملية
 النمسا 2023 مايو 18 – 14

MET 195 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 الهندسية الممارسات في والموثوقية التميز 

MET 053 
 إلى الوصول:  الصيانة جودة نظم إدارة

 الصفرية العيوب مرحلة 
 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21

MET 125 المخاطر على القائمة العمليات سالمة إدارة RBPS 28  دبي 2023 نيو يو 1 –مايو 

MET 197 
  وتطبيقاتها والتحكم والجدولة الصيانة تخطيط

 اآللي بالحاسب
 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28

MET 055 القاهرة 2023 يونيو  8 – 4 الصيانة تدقيقات إتقان 

MET 127 لندن 2023 يونيو  8 – 4 التشغيل وإعادة واالنقطاعات اإليقاف عمليات وإدارة تخطيط 

MET 199 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 تنفيذها ومتابعة للصيانة التقديرية الميزانيات إعداد 

MET 057 شرم الشيخ 2023 يونيو  15 – 11 لألعطال الجذرية األسباب وتحليل اآلالت تشخيص 

MET 129 كوااللمبور 2023 يونيو  22 – 18 الصيانة إدارة لنظم الحديثة التقنيات 

MET 201 
 والغاز بالنفط والتخزين النقل مرافق وصيانة تشغيل

 المكررة والمنتجات
 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18

MET 059 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 والوقائية المخططة الصيانة وتخطيط إدارة 

MET 131 دبي 2023 يونيو  21 – 25 المركزى الطرد مضخات وصيانة تشغيل 

MET 203 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 والمنشآت األصول صيانة لعمليات المتقدمة التكنولوجيا 

MET 061 
 وأعمال الكهربائية الشبكات أعطال وتحديد وصيانة تشغيل

 التصحيحية الصيانة
 القاهرة 2023 يوليو  2 – 2

MET 133 لندن 2023 يوليو  13 – 1 للمعدات الوقائية الصيانة إستراتيجيات 

MET 205 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 الصيانة أعمال وتوثيق ومراقبة تخطيط 

MET 063 شرم الشيخ 2023 يوليو 20 – 12 والجسور الطرق لصيانة المتقدمة والنظم الحديثة االتجاهات 

MET 135 امستردام 2023 يوليو 20 – 12 الصيانة وتنفيذ تخطيط 

MET 207 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 والصيانة التشغيل ممارسات وتحسين اإلشراف 

MET 065 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 العمليات وتخطيط الصيانة نظم وتحليل تصميم 

MET 137 دبي 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الصيانة أعمال تنفيذ ومتابعة تخطيط أساليب 

MET 209 
 ورفع تطوير : الشاملة الصيانة أعمال وجدولة تـخطيط

 عملياتها وتقييم كفاءتها
 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30
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MET 067 
  المتميزة التشغيلية للصيانة المتقدمة االتجاهات

 الفنية واعمالها
 القاهرة 2023 اغسطس  10 - 2

MET 139 لندن 2023 اغسطس  10 - 2 الصيانة لمشرفي اإلداري والتميز الكفاءات تطوير 

MET 211 
 الصيانة اعمال وإدارة دسيالهن للفحص الحديثة التقنيات

 التقارير وإعداد والطارئة المبرمجة
 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13

MET 069 
  عملياتها وتقييم كفاءتها ورفع الصيانة تطوير

 التكاليف وخفض
 شرم الشيخ 2023 اغسطس  12 - 13

MET 141 
 الحديثة االستراتيجي التخطيط أساسيات
 والصيانة التشغيل ألعمال 

 النمسا 2023 اغسطس  24 - 20

MET 213 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20 العمل في الفنية واألعمال التشغيلية الصيانة تقنيات 

MET 071 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 التكاليف وخفض للصيانة المالية اإلدارة 

MET 143 دبي 2023  اغسطس 31 – 22 الميكانيكية الصيانة وتنفيذ تخطيط تقنيات 

MET 215 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 للصيانة االستراتيجي التخطيط 

MET 073 القاهرة 2023سبتمبر   2  - 3 للفنيين األعطال وتحليل للمعدات الذاتية الصيانة تكنولوجيا 

MET 145 
 الشاملة اإلنتاجية الصيانة أعمال إدارة أساسيات
 العالمية التقنيات أفضل وفق 

 لندن 2023بتمبر س 14  - 10

MET 217 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 بها الخاصة الصيانة وأعمال المضخات تكنولوجيا 

MET 075 
  مشاريع وتطوير لقياس والفعالة المتقدمة اإلدارة

 الصيانة عمليات
 شرم الشيخ 2023سبتمبر  21  - 12

MET 147 لمبوركواال 2023سبتمبر  21  - 12 المعتمد الصيانة مخطط 

MET 219 
  والمنشآت المرافق صيانة فى المدنية األعمال

 المدنية والصيانة
 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

MET 077 
 العالي الضغط تيار وقواطع والمحوالت الشبكات صيانة

 الكهربائية القطع ودوائر
 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

MET 149 
 ديدوتح وصيانة وحماية إختبار أساسيات
 الكهربائية الشبكات أعطال 

 دبي 2023اكتوبر   5  - 1

MET 221 
  الحديثة والتشغيل الصيانة إدارة مفاهيم

 عقودها إدارة في والتميز
 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1

MET 079 القاهرة 2023اكتوبر   12  - 8 للمشغلين األعطال وتحليل الصيانة تكنولوجيا 

MET 151 
  للصيانة وبرامج ميزانية إعداد
 الموارد وتخصيص التكاليف ومراقبة

 لندن 2023اكتوبر   12  - 8

MET 223 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 وصيانتها للمعدات الهيدروليكى التحكم 

MET 081 شرم الشيخ 2023اكتوبر   11  - 15 المستمر والتحسين الفعالة الصيانة إدارة ممارسات 

MET 153 امستردام 2023اكتوبر   22  - 22 المباني خدمات انةوصي إدارة 
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MET 225 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22 المستشفيات صيانة 

MET 083 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 والجدولة الصيانة لتخطيط الممارسات افضل 

MET 155 دبي 2023بر نوفم 2  -اكتوبر  21 النقل لوسائل التحتية البنية واداء صيانة 

MET 227 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 والمنشآت المرافق صيانة في المتكامل البرنامج 

MET 085 القاهرة 2023نوفمبر   1  - 5 الكهربائية القوى محوالت وصيانة واختبار تشغيل تقنيات 

MET 157 لندن 2023نوفمبر   12  - 12 والمنشآت المباني وصيانة إدارة 

MET 229 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 المتقدمة الصيانة إدارة ومنهجيات تقنيات 

MET 087 شرم الشيخ 2023نوفمبر   23  - 11 الصيانة مشاريع في المرنة والتقنيات األساليب 

MET 159 للصيانة الرئيسية األداء مؤشرات KPI’s 11 -  23   النمسا 2023نوفمبر 

MET 231 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 والصيانة التشغيل أعمال دارةإل الذكية األنظمة 

MET 089 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 المبرمجة الصيانة إدارة نظم 

MET 161 دبي 2023ديسمبر   2  - 3 الصيانة عمليات وتطوير إدارة 

MET 233 
 بإستخدام المتكاملة الصيانة إدارة نظم

 CMMS اآللي الحاسب 
 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3

MET 091 القاهرة 2023ديسمبر   14  - 10 عملياتها وجدولة وتخطيط الصيانة ورش على اإلشراف 

MET 163 لندن 2023ديسمبر   14  - 10 البخار أجهزة وصيانة تشغيل نظم 

MET 235 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12 اإلنشـاءات ولمقاييس العامة للصناعات األوشا 

MET 093 
 أداء على تأثيرا   األكثر والتحليل الفشل وضع تحليل مهارات

 FMECA المعدات
 شرم الشيخ 2023ديسمبر   21  - 12

MET 165 كوااللمبور 2023ديسمبر   28  - 24 المرافق وتخطيط إدارة 

MET 237 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24 الحديثة الصيانة إدارة مهارات 

 

  


