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البرامج وورش العمل الهندسية، والفنية، والصيانة:

“ تقدم يوروماتيك للتدريب واإلستشارات” من خالل هذه البرامج التدريبية وورش العمل، حلول مطورة وذكية ذات اعتمادية عالمية 
في مجاالت الهندسة والفنية والصيانة لتطوير مهارات جميع ممارسيها في كافة التخصصات الفنية لكي تواكب بذلك  تطور التكنولوجيا 

العالمية، لضمان الجودة والكفاءة في إدارة عملياتها المختلفة٫

العلمي والعملي وذو  التأهيل  يقدمها خبراء متميزين من حيث  الكفاءة واالمتياز،   بمقاييس عالمية في  برامج معتمدة  وذلك من خالل 
الخبرة على تقديم أفضل أنواع التدريب المتكامل في  مجال: الصيانة والتشغيل، الهندسة الميكانيكية، الهندسة القيمية، الصيانة الكهربائية، 
الصيانة الصناعية، الجودة و الهندسة الصناعية، هندسة المعادن واللحام والتآكل، الصيانة الميكانيكية، الصيانة الوقائية، هندسة الوثوقية، 

إدارة المشاريـع، هندسة البترول، الغاز، الكيمياويات، هندسة الصيانة والفحص.

االستفسارات:

 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 
 0097144571818 , 0097144571816

booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 

SMRP (Society of Maintenance and Reliability Professionals) :

The Society for Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) is a nonprofit professional society 
formed by practitioners to advance the reliability and physical asset management industry and to create 
leaders in the field. SMRP provides unparalleled value for individual practitioners looking to expand 
their knowledge and skills in maintenance and reliability and build more business connections with other 
practitioners. SMRP is the premier asset management resource for companies looking to improve their 
processes and procedures. As an SMRP Approved Provider, EuroMaTech Maintenance & Reliability 
Engineering Training is recognized for best-in-class continuing education training courses in reliability 
and physical asset management.

International Accreditations:

Training and Consultancy
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية 

An ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 Certified Company

P.O Box 74693, Dubai - U.A.E.
Tel: +971 4 457 1800, Fax: +971 4 457 1801, E-mail: booking@euromatech.ae

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

Partner

MEMBER

mailto:booking%40euromatech.ae?subject=
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

أحدث اساليب تدقيق الصيانة وقياس األداء
التحسين المستمر،

والتقنيات الحديثة لتنفيذ ممارسة الصيانة على مستوى عالمي

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 $ اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي03 - 07 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

اإلدارة المتقدمة للتشغيل والصيانة باستخدام الحاسب اآللي

2900 $دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

3500 $ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

تصميم استراتيجيات الصيانة واإلجراءات واألساليب

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي03 - 07 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

تطوير الكفاءات لالمتياز االشرافي لمتخصصي الصيانة
الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

3500 $ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

3500 $ اسطنبول09 - 13 نوفمبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أساليب-وممارسات-رفع-كفاءة-الصيانة-والتشغيل
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الإدارة-المتقدمة-للتشغيل-والصيانة-باستخدام-الحاسب-الآلي
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تصميم-استراتيجيات-الصيانة-والإجراءات-والأساليب
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الجدارة-الإدارية-والفنية-للمشرفين-على-التشغيل-والصيانة-1


www.euromatech.ae

4Training Calendar 2020

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

إدارة عمليات الصيانة وأساسيات الصيانة الوقائية

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

(CMMS) نظم إدارة الصيانة المحوسبة

2900 $دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900 $دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

تطبيق األساليب واإلستراتيجيات الحديثة في الصيانة

2900 $دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي28 مارس - 01 أبريل 2021

تقنيات إعداد خطط وجداول الصيانة - مستوى متقدم

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-عمليات-الصيانة-وأساسيات-الصيانة-الوقائية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-عمليات-الصيانة-المحوسبة-cmms
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطبيق-الأساليب-والإستراتيجيات-الحديثة-في-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تقنيات-إعداد-خطط-وجداول-الصيانة-مستوى-متقدم
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

تقنيات ومنهجيات ادارة الصيانة الرشيقة

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي04 - 08 أبريل 2021

الصيانة المتقدمة: الموثوقية، الهندسة وإدارة األصول

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

هندسة وتقنيات الصيانة الذكية

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

4500 $لندن13 - 17 يوليو 2020

3500 $ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

إدارة موازنة الصيانة ومراقبتها

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي04 - 08 أبريل 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تقنيات-ادارة-نظم-الصيانة-المتقدمة-للملاحظين
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الصيانة-المتقدمة-الموثوقية،-الهندسة-وإدارة-الأصول
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تكنولوجيا-الصيانة-الذكية-وتحليل-الأعطال
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-موازنة-الصيانة-ومراقبتها
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

األساليب الحديثة للوقاية من التآكل واختيار المواد

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900 $دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900 $دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

االشراف وتحسين ممارسات التشغيل والصيانة
Supervising, Optimizing Operational &

Maintenance Practices

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900 $دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي03 - 07 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

أفضل الممارسات في الصيانة والموثوقية

2900 $دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

االتجاهات الحديثة في ادارة الصيانة المبرمجة

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900 $دبــي27 - 31 ديسمبر 2020

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الأساليب-الحديثة-للوقاية-من-التآكل-واختيار-المواد
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الاشراف-وتحسين-ممارسات-التشغيل-والصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/هندسة-الموثوقية-واستراتيجيات-الصيانة-المتقدمة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطوير-الأداء-في-عمليات-الصيانة-الشاملة
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

التقنيات الحديثة لنظم إدارة الصيانة

2900 $دبــي21 - 25 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900 $دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2950 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2950 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2950 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2950 $دبــي21 - 25 مارس 2021

منظومات الصيانة الحديثة للمباني والمرافق

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

2900 $دبــي30 أغسطس - 03 سبتمبر 2020

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

2900 $دبــي04 - 08 أبريل 2021

إدارة هندسة الصيانة والعمليات التشغيلية

2900 $دبــي16 - 20 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التقنيات-الحديثة-لنظم-إدارة-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/منظومات-الصيانة-الحديثة-للمباني-والمرافق
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-هندسة-الصيانة-والعمليات-التشغيلية
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

TPM تخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

إدارة الجودة المتقدمة في الصيانة

3500 $ اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

التخطيط واالشراف على برامج الصيانة - مستوى متقدم

2900 $دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي23 - 27 أغسطس 2020

2900 $دبــي04 - 08 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت - مستوى متقدم
الصيانات الوقائية والصيانات التصحيحية للمباني والمنشات

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تخطيط-و-جدولة-أعمال-الصيانة-الشاملة-tpm
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-الجودة-المتقدمة-في-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التخطيط-والاشراف-على-برامج-الصيانة-مستوى-متقدم
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إدارة-وتشغيل-وصيانة-المنشآت-مستوى-متقدم
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

التخطيط االستراتيجي الحديث لعمليات الصيانة

3500 $ اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

تحليل وتقييم األعطال واعداد استراتيجيات الصيانة

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

3500 $ اسطنبول20 - 24 يوليو 2020

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة قي الصيانة

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

تكنولوجيا الغاليات والتوربينات والضواغط:
التصميم, التشغيل, التحكم, كشف األعطال والصيانة

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900 $دبــي06 - 10 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التخطيط-الاستراتيجي-الحديث-لعمليات-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تحليل-وتقييم-الأعطال-واعداد-استراتيجيات-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أفضل-الممارسات-والتقنيات-الحديثة-قي-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تكنولوجيا-الغلايات-والتوربينات-والضواغط
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

الهندسة القيمية وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900 $دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

أسس تدقيق واعتماد المخططات الهندسية
Engineering plans inspection & approval principles

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية الحديثة

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

Maintenance Audit تدقيق ومراجعة أعمال الصيانة

2900 $دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي16 - 20 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي06 - 10 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الهندسة-القيمية-وتطبيقاتها-في-التشغيل-والصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أسس-تدقيق-واعتماد-المخططات-الهندسية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/أحدث-الطرق-العالمية-للصيانة-الوقائية-والتنبؤية-ppm
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تدقيق-ومراجعة-أعمال-الصيانة-maintenance-audit
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

مهارات تخطيط الصيانة والجدولة والتنسيق

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

3500 $ماليزيا  10 - 14 أغسطس 2020

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي03 - 07 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

( KPI's ) مؤشرات األداء الرئيسية للصيانة

3150 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

رابط البرنامج

3150 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

3150 $دبــي17 - 21 يناير 2021

3150 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

3150 $دبــي23 - 27 مايو 2021

ميكانيكا المواد وتقنيات عمليات اللحام الحديثة

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

أنظمة الصيانة الحديثة وممارسات إدارة عقود الصيانة

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التقنيات-الحديثة-في-تخطيط-وإدارة-الصيانة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تطبيق-مؤشرات-الآداء-في-إدارة-الصيانة-kpis
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/ميكانيكا-المواد-وتقنيات-عمليات-اللحام-الحديثة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/إعداد-المواصفات-والتقارير-الفنية-وإدارة-عقود-الصيانة
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

احدث االستراتيجيات في الصيانة وضمان الجودة والتحكم

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

اختبار وصيانة أنظمة التوزيع الكهربائية

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي09 - 13 أغسطس 2020

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي07 - 11 مارس 2021

تشغيل وصيانة مرافق النقل

والتخزين بالنفط والغاز والمنتجات المكررة

2900 $دبــي14 - 18 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي09 - 13 أغسطس 2020

3500 $ماليزيا  17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي01 - 05 نوفمبر 2020

2900 $دبــي03 - 07 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

برمجة وتوثيق أعمال الصيانة بإستخدام الحاسب اآللي

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي27 سبتمبر - 01 أكتوبر 2020

2900 $دبــي08 - 12 نوفمبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي16 - 20 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/احدث-الاستراتيجيات-في-الصيانة-وضمان-الجودة-والتحكم
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تشغيل-وفحص-وصيانة-المنظومات-الكهربائية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تشغيل-وصيانة-مرافق-النقل-والتخزين-بالنفط-والغاز-والمنتجات-المكررة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/برمجة-وتوثيق-أعمال-الصيانة-بإستخدام-الحاسب-الآلي
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برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

تقنيات أعمال الصيانة للمضخات والتوربينات
مستوى متقدم

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي13 - 17 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

HVAC تكنولوجيا التكييف والتبريد والتهوية المتقدمة

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي13 - 17 ديسمبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي28 فبراير - 04 مارس 2021

التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية
Reading & Drawing Schematics and Symbols

2900 $دبــي07 - 11 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي28 يونيو - 02 يوليو 2020

3500 $ اسطنبول17 - 21 أغسطس 2020

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي17 - 21 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

نظم ادارة وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة

2900 $دبــي12 - 16 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي22 - 26 نوفمبر 2020

2900 $دبــي14 - 18 فبراير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

2900 $دبــي23 - 27 مايو 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تقنيات-أعمال-الصيانة-للمضخات-والتوربينات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/تكنولوجيا-التكييف-والتبريد-والتهوية-المتقدمة-hvac
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التقنيات-الفنية-في-قراءة-وكتابة-الرسومات-الهندسية
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/نظم-ادارة-وتنفيذ-عقود-التشغيل-والصيانة
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

برامج ودورات الصيانة والتشغيل والهندسة الفنية - 2020

الصيانة الوقائية والتنبؤية المتقدمة

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي24 - 28 يناير 2021

2900 $دبــي14 - 18 مارس 2021

افضل الممارسات لتطبيق منظومة الصيانة حسب الحاالت

2900 $دبــي19 - 23 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي11 - 15 أكتوبر 2020

2900 $دبــي15 - 19 نوفمبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي31 يناير - 04 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

السالمة االستباقية والوقاية من الحوادث واألمراض المهنية

2900 $دبــي05 - 09 يوليو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي20 - 24 سبتمبر 2020

2900 $دبــي25 - 29 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي10 - 14 يناير 2021

2900 $دبــي21 - 25 فبراير 2021

2900 $دبــي04 - 08 أبريل 2021

تكنولوجيا المضخات
( االختيار، التشغيل، الصيانة، اصالح األعطال )

Pumps: Selection, Operation, & Troubleshooting

2900 $دبــي31 مايو - 04 يونيو 2020

رابط البرنامج

2900 $دبــي19 - 23 يوليو 2020

2900 $دبــي18 - 22 أكتوبر 2020

2900 $دبــي29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2020

2900 $دبــي20 - 24 ديسمبر 2020

2900 $دبــي07 - 11 فبراير 2021

2900 $دبــي21 - 25 مارس 2021

https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الصيانة-الوقائية-والتنبؤية-المتقدمة
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/افضل-الممارسات-لتطبيق-منظومة-الصيانة-حسب-الحالات
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/الوقاية-والسيطرة-ورصد-المخاطر-وتحليل-الحوادث
https://euromatech-me.com/برامج-تدريبية/التركيبات-الكهربائية-والصيانة-في-المواقع-الخطرة


نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

:  9.00 صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 
السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com


