
Location Course name  
Dubai ثنتؼجيم ثٜيٍ نهًٕثد ثنكًٛٛجةٛز 

Cairo يخجطش ثلH2S 

Alexandria إدثسر ثنساليز ٔ ثنصسز ثنًُٓٛز 

Malaysia تشغٛم ٔ صٛجَز ثنًضخجس 

sharm el sheikh ثنتآكم ٔ دُٛز ثنًؼذٌ ٔ ثنٕلجٚز يٍ ثنفشم 

Beirut تصًٛى ٔتشٛٛذ أَجدٛخ ثنُفظ ٔ ثنغجص 

Casablanca ثنتصًٛى ٔ ثنسسجح نخضثَجس ثنفصم 

Dubai ٙيؼجندز ثنغجص ثنطذٛؼ 

Paris تمٛٛى ثنًخجطش 

London ٍٛثنتؼجيم يغ تشغٛم ثنُفظ نغٛش ثنًختص 

Dubai ضٕثغظ ثنغجص 

Cairo ثنسًجٚز ثنًٓذطٛز نخطٕط ثألَجدٛخ 

Alexandria ٘صجغظ ثنٕٓثء رٔ ثنطشد ثنًشكض 

Malaysia ثنًٕثَغ ثنًٛكجَٛكٛز 

sharm el sheikh يسشن ثنذٚضل 

Beirut يؼجندز ثنُفظ ثنخجو 

Casablanca تذفك ثنسٕثةم 

sharm el sheikh ثنؼُفز ثنغجصٚز 

Dubai فجصهز ثنغجصثس ٔفجصهز ثنسٕثةم 

Alexandria ثنصًجيجس ثنًستخذيز فٙ زمٕل ثنُفظ ٔ ثنغجص 

Paris يُظًجس تذفك ٔ ضغظ ثنغجص 

Casablanca يسطز ثنطجلز ثنغجصٚز 

London يسطز ثنطجلز ثنسشثسٚز 

Paris يؼجندز ثنُفظ ٔ ثنغجص 

Casablanca تشغٛم ٔ صٛجَز يٕنذثس ثنذخجس 

Casablanca تمُٛجس ثنهسجو 

Dubai ثنهسجو ٔ فسص ثنهسجو ألَجدٛخ ثنُفظ ٔ ثنغجص 

Alexandria ثنتخطٛظ ثالستشثتٛدٙ نهصٛجَز 

Paris خذثٔل ثنصٛجَز ثنٕلجةٛز ٔ ثنسُٕٚز نهًؼذثس 

Cairo صٛجَز آدجس ثنُفظ 

London إدثسر ثنصٛجَز فٙ ثنًسطجس ثنذتشٔكًٛٛجةٛز 

Dubai يضخجس ثنسٕثةم ثنثمٛهز 

Dubai تمهٛم تكجنٛف ثإلَتجج 

sharm el sheikh ثنًدًٕػز ثنًشتشكز ثنغجصٚز/ثنسشثسٚز فٙ يسطجس ثنطجلز 

Cairo تخضٍٚ َٔمم ثنًُتدجس ثنُفطٛز 

Beirut ٌإدثسر ػًهٛز ثندشد ٔ ثنتسكى دجنًخض 

Alexandria زًجٚز ثنذٛتز ٔ إدثسر ثنُفجٚجس 

Dubai يؼجندز ثنًٛجِ دطشٚمز ثنتُجضر ثنؼكسٙ ٔ ثنًذجدالس ثنشجسدٚز 

Malaysia ثأليجكٍ ثنخطشر ٔ َظجو يكجفسز ثنسشثةك 

Beirut لٕثػذ ثنساليز ثنكٓشدجةٛز 

sharm el sheikh لٕثػذ ساليز ثنطشلجس 



sharm el sheikh ثنتمُٛجس ثنسذٚثز نؼًهٛجس ثنسفش ٔثالَتجج 

Beirut ٗلٕثػذ ثألٔشج ثنًشٚكٛز فٗ ثنساليز فٗ ثالستكشجف ثنُفط 

Malaysia ثنٕلجٚز يٍ ثالشؼجع ثنطذٛؼٙ أثُجء ثستخشثج ٔتكشٚش ثنُفظ 

Dubai ثنتشكٛخ ثنكًٛٛجةٙ نهًُتدجس ثنذتشٔنٛز 

Alexandria ثنسٛطشر ػهٗ ثنتآكم ، ٔ ثختٛجس ثنًٕثد فٙ صُجػجس ثنُفظ ٔ ثنغجص 

Beirut  ٔثنذتشٔكًٛٛجٔٚجسثنًؼجٚٛش ثنًسجسذٛز نششكجس ثنغجص ٔثنذتشٔل 

Cairo سفغ كفجءر ثنكًٛٛجةٍٛٛ ٔثنفٍُٛٛ نًختذشثس ثنذسٕث ثنذتشٔنٛز 

Alexandria زشكز ثنضٕٚس ثنذتشٔنٛز 

sharm el shekh ُْذسز ثنًصجفٙ نتصُٛغ يُتدجس دتشٔنٛز يسذدر ثنًٕثصفجس 

Dubai ثالختذجسثس ثالسجسٛز ٔثنتسكى فٙ ثنذتشٔنٛز ثالدجس 

Cairo صٛجَز ثنًضخجس ثنُفطٛز ٔغشف ثنتسكى 

Alexandria ثنٕسجةم ثنسذٚثز فٗ ثستكشجف ثنُفظ 

Dubai ٙتذثدٛش ثنٕلجٚز ٔثنساليز فٙ صُجػز ٔتسٛٛم ثنغجص ثنطذٛؼ 

Cairo خطٕط َمم ثنغجص ٔيسطجس ثنتخفٛض 

Alexandria صٛجَز ٔتشغٛم يؼذثس ٔأخٓضر تؼذز أسطَٕجس ثنغجص 

Malaysia  تطذٛك َظجوHAZOP  ٖٕ2ٔ "  1فٙ يدجل ثنُفظ ٔثنغجص "يست 

sharm el sheikh ثنطشق ثنسذٚثز نتمٛٛى ثنًششٔػجس ثنذتشٔنٛز 

Beirut  ثنتطذٛك( -إدثسر ثنؼًهٛجس ثنصُجػٛز )ثنًفٕٓو 

Casablanca لٛجسجس ثنصٓجسٚح ٔثنتُكجس ثنذتشٔنٛز ٔيؼجٚشثتٓج 

Dubai أسس ثنساليز ثنذٛتٛز فٙ ثنًُشؤر ثنصُجػٛز ٔثنُفطٛز 

Paris ثنتسمٛك فٙ ثنسٕثدث فٙ يدجل ثنُفظ 

London ثنطشق ثنسذٚثز نتمٛٛى ثنًششٔػجس ثنذتشٔنٛز ٔثتخجر ثنمشثس 

Dubai ) إػجدر ُْذسز إخشثءثس ثنؼًم ) ثنُٓذسر 

Cairo تكُٕنٕخٛج ثألَجدٛخ فٙ ثنصُجػجس ثنذتشٔنٛز 

Alexandria يشثلذز خٕدر ثنًُتدجس ثنُفطٛز 

Malaysia ثالتدجْجس ثنسذٚثز فٙ ثألفشثٌ ٔثنًذذالس ثنسشثسٚز ٔأخٓضر ثنتذشٚذ 

sharm el sheikh ثأليٍ ٔثنساليز ثنصُجػٛز فٙ ششكجس ثنُفظ 

Beirut ثنتفتٛش ٔثنًشثخؼز ػهٗ أػًجل ثنساليز فٙ ثنًُشآس ثنُفطٛز 

Casablanca ُْذسز خضثَجس ثنغجص 

sharm el sheikh Authorized Gas Testing 

Dubai ثالتدجْجس ثنسذٚثّ فٗ صُجػجس تكشٚش ثنذتشٔل 

Alexandria  يٓجسثس كتجدز ثنتمجسٚش ثنفُٛز 

Paris  تُمٛز ٔيؼجندز ثنُفظ ثنخجو 

Casablanca  ػًهٛجس تكشٚش ثنذتشٔل 

London  يؼجندز ثنًٕثد ثنكًٛٛجةٛز فٙ زمٕل ثنُفظ ٔثنغجص 

Paris  ثنًختذش ثنكًٛٛجةٙ فٙ ثنصُجػز ثنُفطٛز 

Casablanca   ،ٔيشثلذز ٔثستكشجف ثألخطجء ٔإصالزٓجػًهٛز ثنتمطٛش 

Casablanca  تُظٛى زشكز ثنُمهٛجس فٙ صُجػز ثنذتشٔل ٔثنغجص 

Dubai  ٙآنٛجس ثنتخطٛظ ٔثنضذظ ثنًجنٙ فٙ ثنمطجع ثنُفط 

Alexandria  أسس ثنساليز ثنذٛتٛز فٙ ثنًُشؤر ثنصُجػٛز ٔثنُفطٛز 

Paris   نٕزذثس ثنتٕنٛذ ثنغجصٚزأػًجل ثنصٛجَز 

Cairo  أيٍ ثنًُشؤر ثنذتشٔنٛز ٔثنُفطٛز 

London  أيٍ ثنًُشؤر ثنٓجيز ٔزًجٚز يُشؤر ثنُفظ 



Dubai  إدثسر ثنذٛتز فٙ صُجػز ثنُفظ ٔثنغجص 

Dubai إدثسر ثنساليز فٙ ػًهٛجس ثنسفش ٔثإلَتجج دسمٕل ثنُفظ 

sharm el sheikh  إدثسر ثنساليز فٙ ثنًُصجس ثنذسشٚز ثنُفطٛز 

Cairo  إدثسر ثنساليز نهشجزُجس ثنُفطٛز 

Beirut إدثسر ثنساليز فٙ يصجفٙ ثنُفظ 

Alexandria  إدثسر ثنساليز فٙ يستٕدػجس ثنتخضٍٚ ٔثنتسٕٚك ثنُفطٛز 

Dubai  إدثسر ثنًٕثَب ثنذتشٔنٛز 

Malaysia   ثنكًٛٛجةٙ نهًُتدجس ثنذتشٔنٛزثنتشكٛخ 

Beirut  ثنشلجدز ػهٗ خٕدر ثنًُتدجس ثنذتشٔنٛز 

sharm el sheikh  ثنساليز ثنٕلجةٛز دًؼجيم تكشٚش ثنذتشٔل 

sharm el sheikh  ٌٕثنغجصثس ثنٓٛذسٔكشدَٕٛز دجستخذثو ثنتشٚجته 

Beirut   ثستخذثو ثنطجلز فٙ ثنًؤسسجس ٔثنًصجَغإدثسر ٔكفجءر 

Malaysia  تكُٕنٕخٛج ثألَجدٛخ فٙ ثنصُجػجس ثنذتشٔنٛز 

Dubai  ثنتكُٕنٕخٛج فٙ ثنصُجػجس ثنذتشٔنٛز 

Alexandria  ثإلختذجسثس ثألسجسٛز ٔثنتسكى فٙ ثٜدجس ثنذتشٔنٛز 

Beirut    ٍثنغجص ثنطذٛؼٙ دئستخذثو ثندهٛكٕلَضع ثنًٛجِ ي 

Cairo  إدثسر يسطجس ثنطجلز ٔتسسٍٛ يؼجيم ثنمذسر 

Alexandria  ثنكٓشدجء فٙ ثنًُشؤس ثنذتشٔنٛز 

sharm el sheikh  صُجػز ثنذتشٔل ٔثنغجص 

Dubai  ثنسفجصثس ثألسجسٛز فٙ صُجػز ثنُفظ ٔثنغجص 

Cairo   ٙثنسٕثدث فٙ يدجل ثنُفظثنتسمٛك ف 

Alexandria  زسجح ثنؼًهٛجس 

Dubai  َظى ٔتكُٕندٛج تشغٛم ثنًضخجس 

Cairo   ِيتمذو -تكُٕنٕخٛج يؼجندز ثنًٛج 

Alexandria  ثسٛجس تكشٚش ثنُفظ 

Malaysia  ثنتذلٛك ٔثنًشثخؼز ثنذثخهٛز فٙ ششكجس ثنُفظ 

sharm el sheikh  ثإلدثسر ثنذٛتٛز فٙ يُجطك ثنؼًم ثنذتشٔنٛز 

Beirut  يؼجندز ثنٕزذثس ثنًجةٛز ٔثنتفجػالس ثنكًٛٛجةٛز ٔػًهٛز ٔثخشثءثس ثٚمجف ثنتشغٛم ػُذ ثنطٕثسا 

Casablanca  ثإلدثسر ثنًجنٛز دصُجػز ثنُفظ ٔثنغجص 

Dubai  ثنتطذٛمجس ثنًجنٛز ٔثنًسجسذٛز نششكجس ثنتؼذٍٚ ٔثنغجص 

Paris  ثندٕثَخ ثنمجََٕٛز نًُجلصجس ششكجس ثنُفظ 

London  ٙثنتسكى فٙ ثنتآكم فٙ أَجدٛخ ثنغجص ثنطذٛؼ 

Dubai  َظى ثنتسكى ثٜنٙ فٙ شذكجس ثنغجص 

Cairo  يؼجندز ثنغجص ثنطذٛؼٙ ثنًسجل 

Alexandria  إدثسر يشجسٚغ ثنُفظ ٔثنغجص 

Malaysia  تصًٛى، صٛجَز ٔإصالذ أَجدٛخ ثنُفظ 

sharm el sheikh  ٙإدثسر ثنًخضٌٔ ثنُفط 

Beirut  ثنصًجيجس فٙ ثنصُجػجس ثنذتشٔنٛز 

Casablanca  ٍٛثنتشغٛم ثٜيٍ ٔثندٛذ نهغالٚجس ثنًغزثر دجنذشٔدجٌ ٔثنذٛتٕي 

sharm el sheikh   ثألسطٕثَجس ٔثنخشثطٛش ثنًهٛتز ٔثنفجسغز يٍ ثنغجص ثنذتشٔنٙ ثنًسجلتخضٍٚ ٔيؼجندز 

Dubai  ثنٕلجٚز يٍ زشثةك ثنغجص ثنًسجل ٔثنسٛطشر ػهٛٓج 

   


