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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

EPE 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 البطاريات وشواحن منقطعة الغير الطاقة إمدادات اجهزة 

EPE 065 
  الكهربائية المحوالت واختيار التشغيل مبادئ

 وإصالحها األخطاء واستكشاف
 دبي 2023يناير  5 – 1

EPE 107 ومعايير لمناهج وفقا   الكهربائية السالمة OSHA 8 – 12  اسطنبول 2023يناير 

EPE 025 القاهرة 2023يناير  12 – 8 الكهربائية األنظمة تركيب مع التعامل في السالمة ممارسات 

EPE 067 
 الخطرة المناطق في الكهربائية المعدات
 Hazardous Areas 

 لندن 2023يناير  11 – 15

EPE 109 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 الطاقة محطات في الصناعية الكيمياء هندسة 

EPE 027 
 اعطال وتحديد وصيانة وحماية اختبار اساسيات

 الكهربائية الشبكات 
 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22

EPE 069 امستردام 2023يناير  22 – 22 الكهربائية المخططات وتفسير راءةق 

EPE 111 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 المنخفض الجهد ألنظمة األمن العزل 

EPE 029 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 وصيانتها تخطيطها:  الكهربائية التوزيع نظم 

EPE 071 
 المشترك، التوليد مراجل،ال التوربينات، :الطاقة توليد

 الرياح بطاقة التوليد المركبة، الدورة محطات
 الشمسية والطاقة 

 دبي 2023فبراير   1 – 5

EPE 113 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 متقدم مستوى - الكهربائية المنظومات صيانة 

EPE 031 القاهرة 2023فبراير   12 – 12 الصناعي اإلنتاج خطوط في اآللي التحكم اساسيات 

EPE 073 
 وإختبار وفحص للتفتيش الفنية األسس

 الكهربائية التوصيالت 
 لندن 2023فبراير   12 – 12

EPE 115 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 الكهربية الفرعية المحطات وتشغيل تصميم 

EPE 033 شرم الشيخ 2023فبراير   23 – 11 الكهربائية التوليد محطات 

EPE 075 النمسا 2023مارس  2 –فبراير  22 العالي الجهد وخطوط الكهربائية الشبكات ةصيان 

EPE 117 
 الكهربائية الحماية أنظمة

 (الوقائي والتأريض المتقدم التأريض) 
 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22

EPE 035 اسطنبول 2023مارس   1 – 5 الكهربائية المعدات واختبار فحص 

EPE 119 اسطنبول 2023مارس   12 – 12 التوزيع شبكات في والكابالت الكهربية التمديدات 

EPE 037 القاهرة 2023مارس  23 – 11 التيار عن المنفصل الشمسية الطاقة أنظمة وتركيب تصميم 

 هندسة الكهرباء والطاقة
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EPE 079 لندن 2023مارس   30 – 22 الخطرة المناطق في الكهربائية التأسيسات 

EPE 121 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 التوليد لمحطات كانيكيةوالمي الكهربائية الصيانة 

EPE 039 شرم الشيخ 2023 ابريل  13 – 1 للمباني والميكانيكية الكهربائية األحمال حساب 

EPE 081 كوااللمبور 2023 ابريل  20 – 12 الصيانة اعمال وتنفيذ الكهربائي التوزيع تقنيات في التميز 

EPE 123 
 الرسوم واستخدام التحكم ودوائر الكهربائية المخططات

 األعطال إصالح في 
 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23

EPE 041 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 وإصالحها األعطال واكتشاف الكهربائية المعدات صيانة 

EPE 083 دبي 2023 مايو  11 – 2 الكهربائية والمحركات المولدات صيانة في الحديثة التقنيات 

EPE 125 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 المتجددة الشمسية الطاقة خاليا 

EPE 043 القاهرة 2023 مايو 25 – 21 الكهربائية التركيبات من والتحقق تصميم 

EPE 085 لندن 2023 يونيو  1 –مايو  28 الخطرة المواقع في والصيانة الكهربائية التركيبات 

EPE 127 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 المتجددة الطاقة اساسيات 

EPE 045 شرم الشيخ 2023 يونيو  15 – 11 العالي الجهد خطوط وقاية 

EPE 087 امستردام 2023 يونيو  22 – 18 الكهربائية بالسالمة التوعية 

EPE 129 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 العامة الكهرباء اساسيات 

EPE 047 يةالكهروضوئ الشمسية األنظمة تركيب (PVI) 2 – 2  اسطنبول 2023 يوليو 

EPE 089 دبي 2023 يوليو  13 – 1 البحرية واإللكترونية الكهربائية األنظمة ومراقبة تشغيل 

EPE 131 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 الطاقة توليد لمحطات الفنية اإلدارة 

EPE 049 ةالقاهر 2023 يوليو 22 – 23 الكهربائية والصيانة التركيبات 

EPE 091 لندن 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 الكهربائية والمفاتيح القواطع وصيانة تشغيل 

EPE 133 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 التحويل محطات في الكهربائية الحمايات 

EPE 051 شرم الشيخ 2023 اغسطس  12 - 13 (والحماية واالختبار التشغيل) الكهربائية التوزيع أنظمة 

EPE 093 النمسا 2023 اغسطس  24 - 20 الكهربائية الهندسة اساسيات 

EPE 135 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 الكهربائية الحماية أنظمة وفحص تشغيل 

EPE 053 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 الكهربائية للهندسة الفنية والمواصفات المتقدمة المهارات 
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EPE 095 دبي 2023سبتمبر  14  - 10 الكهربائية األعمال تصميم 

EPE 137 
  وتشغيل تركيب في الحديثة التقنيات

 الكهربائية الكابالت وصيانة
 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12

EPE 055 
  الخدمات شبكات في األعطال تحليل

 الكهربائية الصناعية والشبكات
 القاهرة 2023سبتمبر  28  - 24

EPE 097 لندن 2023اكتوبر   5  - 1 يةالكهربائ والوقاية الحماية 

EPE 139 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد أنظمة 

EPE 057 شرم الشيخ 2023اكتوبر   11  - 15 الكهربائية التركيبات مجال في الهندسية التشريعات 

EPE 099 كوااللمبور 2023اكتوبر   22  - 22 الكهربائية الطاقة استهالك ترشيد في العملية الممارسات 

EPE 141 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 المتخصصين لغير الكهربائية الهندسة 

EPE 059 
  المتجددة الطاقة في المهني الدبلوم

 األوروبية المعايير حسب
 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5

EPE 101 دبي 2023نوفمبر   12  - 12 التحكم ونظم الكهربائية المعدات 

EPE 143 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11 الكهربائية الهندسة في الفنية التطبيقات 

EPE 061 القاهرة 2023نوفمبر   30  - 22 وجدولتها الكهربائية الصيانة تخطيط 

EPE 103 لندن 2023ديسمبر   2  - 3 الكهربائية التوزيع معدات وصيانة تشغيل 

EPE 145 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 التوزيع وشبكات الكهربائية الشبكات طالأع تحليل 

EPE 063 شرم الشيخ 2023ديسمبر   21  - 12 الكهربائية الطاقة استهالك ترشيد 

EPE 105 امستردام 2023ديسمبر   28  - 24 الشمسية الطاقة أنظمة 

 

  


