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1

2016/9/22 – 2016/9/18

اإلشراف على التنفيذ

800

19

2017/2/16 – 2017/2/12

إدارة مشروعات التشييد

800

2

2016/9/29 – 2016/9/25

كود أعمال اإلنارة الداخلية وإنارة الطرق واألنفاق

800

20

2017/2/23 – 2017/2/19

الكود المصري لهندسة التركيبات الصحية للمباني

800

3

2016/10/13 – 2016/10/9

أسباب ظهور العيوب بالمنشآت وطرق تالفيها وطرق
إصالحها

800

21

2017/3/2 – 2017/2/26

ضبط الجودة في مواد البناء

800

4

2016/10/20 – 2016/10/16

الكود المصري للخرسانة المسلحة

800

22

2017/3/9 – 2017/3/5

الكود المصرى للساللم والمشايات الكهربائية

800

5

2016/10/27 – 2016/10/23

تطبيقات وأمثلة محلولة لتصميم المنشآت الخرسانية
باستخدام الكودات المصرية

800

23

2017/3/16 – 2017/3/5

الكود المصري ألعمال التركيبات والتوصيالت الكهربائية
في المباني

1000

6

2016/11/3 – 2016/10/30

الدورة المكثفة الشاملة لضبط الجودة وإصالح المنشآت
والتعريف بالكودات وقوانين وتشريعات المباني

800

24

2017/3/16 – 2017/3/12

أسباب ظهور العيوب بالمنشآت وطرق تالفيها وطرق
إصالحها

800

7

2016/11/10 – 2016/11/6

الكود المصرى إلدارة مشروعات التشييد

800

25

2017/3/23 – 2017/3/19

اإلشراف على التنفيذ

800

8

2016/11/17 – 2016/11/6

الكود المصري ألعمال التركيبات والتوصيالت الكهربائية
في المباني

26 1000

2017/3/30 – 2017/3/26

كود أعمال اإلنارة الداخلية وإنارة الطرق واألنفاق

800

9

2016/11/17 – 2016/11/13

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المواسير لشبكات مياه
الشرب والصرف الصحي

800

27

2017/4/6 – 2017/4/2

الكود المصري للخرسانة المسلحة

800

10

2016/11/24 – 2016/11/20

800

28

2017/4/13 – 2017/4/9

تطبيقات وأمثلة محلولة لتصميم المنشآت الخرسانية
باستخدام الكودات المصرية

800

11

2016/12/1 – 2016/11/27

800

29

2017/4/13 – 2017/4/9

تحسين كفاءه الطاقه فى المبانى السكنية والتجارية
والحكومية ومبادى العمارة الخضراء والهرم االخضر

800

12

2016/12/8 – 2016/12/4

السالمة المهنية والوقاية من مخاطر البناء و التشييد

800

30

2017/5/18 – 2017/5/7

األنظمة الخاصة في التركيبات الكهربائية  -دورة متقدمة

1000

13

2016/12/22 – 2016/12/18

الكود المصري للمصاعد

800

31

2017/5/18 – 2017/5/14

الدورة المكثفة الشاملة لمواصفات بنود أعمال البياض
واألرضيات والتكسيات وأعمال الرخام

800

14

2016/12/29 – 2016/12/25

المواد المستحدثة فى المنشأت الخرسانية
(خصائص وأستخدامات)

800

32

2017/7/6– 2017/7/2

كود حماية المنشآت من الحريق

800

15

2017/1/12 – 2017/1/8

التصميم الصوتي واإلضاءة للقاعات

800

33

2017/7/6– 2017/7/2

الدورة التخصصية لميكانيكا التربة وهندسة االساسات

800

16

2017/1/19 – 2017/1/15

دورة عملية على أختبارات خواص الخرسانة الطازجه و
المتصلدة (عملى ونظرى)

800

34

2017/7/13– 2017/7/9

دورة األجهزة الكهروصوتية وأسخدام وحدة تقوية
الصوت فى القاعات

800

17

2017/2/2 – 2017/1/29

التلوث البيئي بالضوضاء والعزل الصوتي

800

35

2017/7/13 – 2017/7/9

الكود المصرى لألحمال والزالزل

800

18

2017/2/9 – 2017/2/5

الكود المصرى للمنشأت المعدنية

800

36

2017/8/3 – 2017/7/30

الكود المصرى للطرق

800

تحسين كفاءه الطاقه فى المبانى السكنية والتجارية
والحكومية ومبادى العمارة الخضراء والهرم االخضر
معايير الشبكات الخدمية في المستشفيات ومباني
الرعاية الصحية

