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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد رنامج التدريبيالب كود

CCE 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 الخرسانية المنشآت وتقييم اختبار 

CCE 043 دبي 2023يناير  12 – 8 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي اإلشراف 

CCE 067 لاسطنبو 2023يناير  11 – 15 الخرسانية للمبانى اليدوي اإلنشائى التصميم 

CCE 025 القاهرة 2023يناير  22 – 22 متعددة مشاريع على واإلشراف اإلنشاءات إدارة 

CCE 045 لندن 2023فبراير  2 –يناير  21 الطرق مسار ألجهزة المساحية األعمال 

CCE 069 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 الهندسية الرسومات وكتابة قراءة في الفنية التقنيات 

CCE 027 شرم الشيخ 2023فبراير   12 – 12 والمقاولين االستشاريين على واإلشراف المشاريع إدارة 

CCE 047 امستردام 2023فبراير   23 – 11 اإلنشائية الهندسة في البرمجيات 

CCE 063 
  المشروعات وتطوير إدارة في واإلبداع التميز

 واإلنشائية الهندسية
 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22

CCE 029 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الهندسية اإلدارة من كجزء التشييد مشاريع إدارة 

CCE 049 
  والبناء التشييد عقود في المتخصص البرنامج

 المستندات وإعداد
 دبي 2023مارس   12 – 12

CCE 081 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 المساحية الهندسة في الحديثة التقنيات 

CCE 031 
 الزوايا وقياسات الرصد في المساحية جهزةاأل استخدام

 المناسيب وقياس
 القاهرة 2023مارس   30 – 22

CCE 051 برنامج ETABS  :لندن 2023 ابريل  2 – 2 للمباني اإلنشائي والتحليل التصميم 

CCE 065 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 واعتمادها واختبارها اإلنشائية المواد توصيف 

CCE 033 شرم الشيخ 2023 ابريل  20 – 12 الهندسية المخططات واعتماد راجعةم اسس 

CCE 053 
  الهندسية والفحوصات المخططات قراءة

 اإلنشائية النظم وفهم
 النمسا 2023 ابريل  22 – 23

CCE 079 
 الخرسانة اداء وتصميم اإلنشائية الهندسة في واإلبداع التميز

 المنشآت في
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

CCE 035 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 العمراني التخطيط في الحديثة االتجاهات 

CCE 055 دبي 2023 مايو 18 – 14 المختلفة الحقلي العمل واساليب المساحية األعمال 

 الهندسة المدنية واإلنشائية
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CCE 071 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 المنشآت في الخرسانة أداء تقييم 

CCE 037 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 التنفيذ ألخطاء يةاإلنشائ السلبية اآلثار 

CCE 057 لندن 2023 يونيو  8 – 4 المساحة علم بإستخدام الهندسية المشاريع وتحديد توقيع 

CCE 073 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 المواد وتوصيف المعمارية التصاميم مراجعة 

CCE 039 
 على واإلشراف مواقع،ال تشغيل لإلنشاءات، المتقدمة اإلدارة

 المتعددة المشاريع
 شرم الشيخ 2023 يونيو  22 – 18

CCE 059 الجغرافية المعلومات نظم (GIS )كوااللمبور 2023 يونيو  21 – 25 المتقدمة 

CCE 075 
 لتحسين الموقع وتفتيش السالمة إجراءات على التدقيق

 السالمة إدارة نظم كفاءة
 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2

CCE 041 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 والكبارى الطرق صيانة في الحديثة األساليب 

CCE 061 دبي 2023 يوليو 20 – 12 الهندسية والرسومات المخططات قراءة 

CCE 077 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 التنفيذ وأصول الهندسي اإلشراف 

CCE 023 القاهرة 2023 اغسطس  3 –و يولي 30 الخرسانية المنشآت وتقييم اختبار 

CCE 043 لندن 2023 اغسطس  10 - 2 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي اإلشراف 

CCE 067 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 الخرسانية للمبانى اليدوي اإلنشائى التصميم 

CCE 025 يخشرم الش 2023 اغسطس  24 - 20 متعددة مشاريع على واإلشراف اإلنشاءات إدارة 

CCE 045 امستردام 2023  اغسطس 31 – 22 الطرق مسار ألجهزة المساحية األعمال 

CCE 069 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 الهندسية الرسومات وكتابة قراءة في الفنية التقنيات 

CCE 027 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 والمقاولين االستشاريين على واإلشراف المشاريع إدارة 

CCE 047 دبي 2023سبتمبر  21  - 12 اإلنشائية الهندسة في البرمجيات 

CCE 063 
  المشروعات وتطوير إدارة في واإلبداع التميز

 واإلنشائية الهندسية
 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24

CCE 029 القاهرة 2023اكتوبر   5  - 1 الهندسية اإلدارة من كجزء التشييد مشاريع إدارة 

CCE 049 
  والبناء التشييد عقود في المتخصص برنامجال

 المستندات وإعداد
 لندن 2023اكتوبر   12  - 8

CCE 081 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 المساحية الهندسة في الحديثة التقنيات 

CCE 031 
 الزوايا وقياسات الرصد في المساحية األجهزة استخدام

 المناسيب وقياس
 رم الشيخش 2023اكتوبر   22  - 22
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CCE 051 برنامج ETABS  :النمسا 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 للمباني اإلنشائي والتحليل التصميم 

CCE 065 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 واعتمادها واختبارها اإلنشائية المواد توصيف 

CCE 053 
  الهندسية والفحوصات المخططات قراءة

 اإلنشائية النظم وفهم
 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12

CCE 079 
 الخرسانة اداء وتصميم اإلنشائية الهندسة في واإلبداع التميز

 المنشآت في
 دبي 2023نوفمبر   23  - 11

CCE 037 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 التنفيذ ألخطاء اإلنشائية السلبية اآلثار 

CCE 057 القاهرة 2023ديسمبر   2  - 3 المساحة علم بإستخدام الهندسية المشاريع وتحديد توقيع 

CCE 073 لندن 2023ديسمبر   14  - 10 المواد وتوصيف المعمارية التصاميم مراجعة 

CCE 039 
 على واإلشراف المواقع، تشغيل لإلنشاءات، المتقدمة اإلدارة

 المتعددة المشاريع
 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12

CCE 075 
 لتحسين الموقع وتفتيش سالمةال إجراءات على التدقيق

 السالمة إدارة نظم كفاءة
 شرم الشيخ 2023ديسمبر   28  - 24

 

 

  


