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 ادمكان االنعق تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

MMS 023 
 وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب

 والضواغط المضخات
 اسطنبول 2023يناير  5 – 1

MMS 035 دبي 2023يناير  12 – 8 اللحام وتقنية هندسة : الميكانيكية الهندسة 

MMS 049 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 الميكانيكية التكنولوجيا أساسيات 

MMS 025 القاهرة 2023يناير  22 – 22 والهيدروليك الميكانيكا هندسة 

MMS 037 لندن 2023فبراير  2 –يناير  21 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 051 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 الميكانيكية األجزاء في العيوب وتشخيص تحديد 

MMS 027 
 وصيانة تشغيل : والضواغط المضخات

 وإصالحها األعطال واكتشاف 
 شرم الشيخ 2023فبراير   12 – 12

MMS 039 المعدات اداء وتحليل الفشل وضع تحليل مهارات FMECA 11 – 23   امستردام 2023فبراير 

MMS 047 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 الغازية التوربينات 

MMS 029 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الميكانيكية البحرية المحركات وصيانة تشغيل 

MMS 041 دبي 2023مارس   12 – 12 الدوارة المحاور في االستقامة 

MMS 053 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 031 القاهرة 2023مارس   30 – 22 التوربينات وصيانة تشغيل 

MMS 043 لندن 2023 ابريل  2 – 2 الميكانيكية األعمال تصميم 

MMS 055 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 الميكانيكية األنظمة مكونات 

MMS 033 شرم الشيخ 2023 ابريل  20 – 12 الداخلي االحتراق محركات 

MMS 045 النمسا 2023 ابريل  22 – 23 الحديثة اللحام عمليات وتقنيات المواد ميكانيكا 

MMS 023 
 وصيانة وإصالح إلختيار ةالحديث الفنية األساليب

 والضواغط المضخات
 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30

MMS 035 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 اللحام وتقنية هندسة : الميكانيكية الهندسة 

MMS 049 دبي 2023 مايو 18 – 14 الميكانيكية التكنولوجيا أساسيات 

MMS 025 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 والهيدروليك الميكانيكا هندسة 

MMS 037 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

 الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد
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MMS 051 لندن 2023 يونيو  8 – 4 الميكانيكية األجزاء في العيوب وتشخيص تحديد 

MMS 027 
 وصيانة تشغيل : والضواغط المضخات

 وإصالحها األعطال واكتشاف 
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11

MMS 039 المعدات اداء وتحليل الفشل وضع تحليل مهارات FMECA 18 – 22  شرم الشيخ 2023 يونيو 

MMS 047 كوااللمبور 2023 يونيو  21 – 25 الغازية التوربينات 

MMS 029 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 الميكانيكية البحرية المحركات وصيانة تشغيل 

MMS 041 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 الدوارة المحاور في الستقامةا 

MMS 053 دبي 2023 يوليو 20 – 12 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 

MMS 031 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 التوربينات وصيانة تشغيل 

MMS 043 القاهرة 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الميكانيكية األعمال تصميم 

MMS 055 لندن 2023 اغسطس  10 - 2 الميكانيكية األنظمة مكونات 

MMS 033 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 الداخلي االحتراق محركات 

MMS 045 شرم الشيخ 2023 اغسطس  24 - 20 الحديثة اللحام عمليات وتقنيات المواد ميكانيكا 

MMS 023 
 وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب

 والضواغط لمضخاتا
 امستردام 2023  اغسطس 31 – 22

MMS 035 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 اللحام وتقنية هندسة : الميكانيكية الهندسة 

MMS 049 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10 الميكانيكية التكنولوجيا أساسيات 

MMS 025 دبي 2023سبتمبر  21  - 12 والهيدروليك الميكانيكا هندسة 

MMS 037 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 اللحام وهندسة التآكل منع في المتقدمة التقنيات 

MMS 051 القاهرة 2023اكتوبر   5  - 1 الميكانيكية األجزاء في العيوب وتشخيص تحديد 

MMS 027 
 وصيانة تشغيل : والضواغط المضخات

 وإصالحها األعطال واكتشاف 
 نلند 2023اكتوبر   12  - 8

MMS 039 المعدات اداء وتحليل الفشل وضع تحليل مهارات FMECA 15 -  11   اسطنبول 2023اكتوبر 

MMS 047 شرم الشيخ 2023اكتوبر   22  - 22 الغازية التوربينات 

MMS 029 النمسا 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الميكانيكية البحرية المحركات وصيانة تشغيل 

MMS 041 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 الدوارة المحاور في االستقامة 

MMS 053 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 المهندسين لغير الميكانيكية الهندسة 
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MMS 031 دبي 2023نوفمبر   23  - 11 التوربينات وصيانة تشغيل 

MMS 043 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22 الميكانيكية األعمال تصميم 

MMS 055 القاهرة 2023ديسمبر   2  - 3 الميكانيكية األنظمة اتمكون 

MMS 033 لندن 2023ديسمبر   14  - 10 الداخلي االحتراق محركات 

MMS 045 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12 الحديثة اللحام عمليات وتقنيات المواد ميكانيكا 

MMS 023 
 وصيانة وإصالح إلختيار الحديثة الفنية األساليب

 والضواغط اتالمضخ
 شرم الشيخ 2023ديسمبر   28  - 24

 

 

 

 

 

 

 

  


