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مواقعنا



Septimus Consulting provides a range of other trainining services not restricted
to one single industry, but to a variety of open ended categories and niches. 

Engineering, Maintenance & Production Training

Money & Investments Training

Management & Leadership Training

Security & Defense Training

Information Technology (IT) Training

Communication Skills Training

Sales, Marketing & PR TrainingSales, Marketing & PR Training
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+44 (0) 203 8688816

باإلضافة إلى هذه الدورات التدريبية، فإن ســبتيموس لإلستشــارات توفّر
لعمالئها تشــكيلة هائلة من البرامج و الدورات التدريبية األخرى في شــتى 

المجــاالت التقنيــة و المهنيــة و التطبيقية، ومنها 

برامــج تدريبيــة في الهندســة و الصيانة و اإلنتاج
برامج تدريبية في المالية و اإلســتثمار

برامــج تدريبيــة في اإلدارة و المهارات القيادية
برامج تدريبية على أســس الحماية

 برامــج تدريبية فــي تقنية المعلومات
برامــج تدريبية في مهارات التواصل

برامــج تدريبيــة إلدارات المبيعات و التســويق والعالقات العامة

الدورات التدريبية العامة و حســب الطلب



 كورسات جامعية

 دورات لغة
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ســبتيموس االستشــارية هي شــركة عالمية وهدفنا األساسي هو
إســقاط الحواجز والعقبات بين الشــركات الدولية والحدود الجغرافية 
مصلحــة زبائننــا تبقــى مــن األولويات لدينا ونحــن ننجز ذلك بتوفير خدمات 

ممتازة ذات مســتوى عالي 

نحن نوفر أيضاً كورســات دراســات عليا ودورات لغة



هنا في ســبتيموس يمكننا توفير إجراءات التأشــيرة كجزء من خدماتنا
اإلستشــارية المتكاملة، حيث أن ســبتيموس لإلستشــارات تتمتع بموثوقية 
عاليــة و عالقــات قويــة مع الســلطات البريطانية و األوروبية و األمريكية 
حتــى يتمكــن عمالئنــا مــن دعم موظفيهم بتجربة تدريبية سلســة و خالية 

.من أي عوائق تتعلق بالتأشــيرات و إجراءاتها 
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 إجراءات التأشيرة



Septimus Consulting offers full life cycle services covering Technical and 
Commercial Evaluation of Potential Fields, Exploration and Appraisal, Field
Development and Production.

Our team is equipped with the requisite skills, experience and tools required
to assist and guide our clients to maximize value from assets at every stage
and the whole spectrum of the hydrocarbon maturation funnel (exploration
to production). We are also tooled to provide services in field managementto production). We are also tooled to provide services in field management
to maximize recovery from both new and mature fields. 
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تقوم ســبتيموس لإلستشــارات بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة خالل
،الــدورة الحياتيــة للحقــول النفطيــة، كخدمات التقييم الشــامل للحقول المحتملة 
عمليــات التنقيــب و التثميــن، باإلضافــة إلــى المتعلقة بتطويــر الحقل إنتاجيا و تقنيا 

 خدماتنا االستشــارية في قطاع غاز والنفط

يتمتع فريقنا هنا في ســبتيموس لإلستشــارات بالقدرات و الخبرة و المعدات
المتكاملة، و التي بدورها تســاهم بشــكل فعال في تحســين و زيادة أداء و قيمة 
األصــول فــي كل مرحلــة علــى حدة، باإلضافة إلى كل مــا يتعلق بقمع النضوج 
الهيدروكربونــي  إبتــداءا بالتنقيــب و حتــى عمليــة اإلنتاج. باإلضافة إلى أننا نقوم 
بتوفيــر مجموعــة مــن الخدمــات المتعلقة بإدارة الحقول حتــى يتمكن عمالئنا من 
تحقيــق الحــد األقصــى لعملية إســترجاع الموارد داخــل الحقول الجديدة و الناضجة 

على حد ســواء 



Petroleum Project Management
 
Scheduling for Oil and Gas Projects 
 
Risk Management for Oil and Gas Projects
 
Agile Project Management for the Oil and Gas IndustryAgile Project Management for the Oil and Gas Industry

Financial Analysis, Modelling & Forecasting in the Oil & Gas Industry 
 
IFRS Based Accounting for Oil and Gas
 
Costing and Budgeting for the Oil and Gas Industry
 
Petroleum EconomicsPetroleum Economics
 
Leadership Management For Oil and Gas Executives
 
Advanced Contract Management
 
Petroleum Economics and Contract Management in the Oil and Gas Industry
  
 Advanced Contract Negotiation 
 
Effective PR in the Oil and Gas Industry
 
International Oil and Gas Law Fundamentals
 
Advanced HR: Recruitment, Selection and Interviewing Skills CourseAdvanced HR: Recruitment, Selection and Interviewing Skills Course
 
Advanced Human Resources (HR) for the Oil and Gas Industry

COURSES IN:

COURSES IN:



إدارة مشــاريع النفط و الغاز

إدارة المشــاريع البترولية
تكويــن الخطــط الزمنية لمشــاريع النفط و الغاز
إدارة المخاطر في مشــاريع النفط و الغاز

اإلدارة الدقيقــة للمشــاريع فــي صناعة النفط و الغاز

: دورات تدريبية في

إدارة األعمــال النفطية

التحليــل و النمذجــة و التنبــؤ المالــي في صناعة النفط و الغاز
المحاســبة في صناعة النفط و الغاز حســب معيار ال

محاســبة التكاليــف و وضــع الميزانيــات في قطاع النفط و الغاز
اإلقتصاد النفطي

اإلدارة القياديــة لمــدراء الكــوادر العاملــة في قطاع النفط و الغاز
مفاوضــات العقود – دورة متقدمة

دور إدارة العالقــات العامــة الفعالــة في قطاع النفط و الغاز
القوانيــن و اللوائــح الدوليــة في صناعة النفط و الغاز

إدارة الموارد البشــرية: مهارات إســتقطاب و إجراء المقابالت مع طالب الوظيفة
إدارة المــوارد البشــرية فــي قطــاع النفط و الغاز – دورة متقدمة

IFRS



Offshore Systems Design and Construction fundamentals
 
Subsea Systems
 
Subsea Design Primer
 
Gas Processing Operations - Applied MechanicsGas Processing Operations - Applied Mechanics

Corrosion Control in the Oil and Gas Industry
 
Advanced Cathodic Protection

COURSES IN:



ضبــط التــآكل  فــي صناعة النفط و الغاز
الحمايــة الكاثوديــة  – دورة متقدمة

أســس تصميم و إنشــاء األنظمة و الوحدات البحرية
األنظمــة و الوحدات القاع بحرية
Subsea Design Primers

اآلليــات المســتخدمة في عمليــات معالجة و تصنيع الغاز

هندسة التآكل

: دورات تدريبية في

هندسة المرافق

:



Financial Analysis, Modelling & Forecasting in the Oil & Gas Industry 
 
 IFRS Based Accounting for Oil and Gas
 
Costing and Budgeting for the Oil and Gas Industry
 
Petroleum EconomicsPetroleum Economics
 
Leadership Management For Oil and Gas Executives
 
Advanced Contract Management
 
Petroleum Economics and Contract Management in the Oil and Gas Industry
  
 Advanced Contract Negotiation 
 
Effective PR in the Oil and Gas Industry
 
International Oil and Gas Law Fundamentals
 
Advanced HR: Recruitment, Selection and Interviewing Skills CourseAdvanced HR: Recruitment, Selection and Interviewing Skills Course
 
Advanced Human Resources (HR) for the Oil and Gas Industry

IWCF Drilling Well Control Certification Programme
IADC WellCAP Drilling WEll Control Certification Programme
IWCF WEll Intervention Pressure Control Certification Programme
IADC WellCAP WEll Servicing Operations

COURSES IN:

COURSES IN:



القيــاس و التحكــم في العملية
أنظمــة تحليــل و إنتقاء العينات

 أنظمة سكادا
ضبــط و صيانة صمامات التحكم

أنظمــة التحكم التوزيعي
كروماتوغرافيــا الغــاز الطبيعي و مقياس الـ 
المعايــرة الفيزكاليــة و معايرة التخصيص

IWCFبرمجيــات توثيــق تحكــم اآلبــار كال            وال 

IWCF
WellCAP IADC

WellCAP IADC

WellCAP IADC

: دورات تدريبية في

برمجيــة توثيق الحفر التحكمي
برمجيــة توثيق الحفر التحكمي
العمليــات الخدمية لآلبار لبرمجية

HLPC

 أنظمة القياس و التشــغيل اآللي و التحكم

: دورات تدريبية في



Fundamentals of Natural Gas Technology 
 
Gas Processing Operation
 
Design and Operation of Gas Gathering Systems

Carbonate Reservoirs
 
Exploration Concepts in Carbonate Systems
 
Foundations of Special Core Analysis
 
Coring and Core AnalysisCoring and Core Analysis
 
Introduction to Wellsite
 
Introduction to Wellsite Operations
 
Pore Pressure Prediction (PPP)
  
Petroleum Geology for Non-Geologists
 
Development Geology

COURSES IN:

COURSES IN:



هندســة الغاز الطبيعي

أســس تكنولوجيــا صناعة الغاز الطبيعي
عمليــات معالجــة و تصنيع الغاز الطبيعي

تصميم و تشــغيل أنظمة إســتخراج و جمع الغاز الطبيعي

: دورات تدريبية في

علم الجيولوجيا

مكامن الكربونات
مفاهيــم التنقيــب عبر أنظمة الكربونات

 أســس تحليل اللب الخاص
 تحليــل حفر اللب الرملي
مقدمــة في مواقع اآلبار

مقدمــة في عمليات مواقع اآلبار
تقنية التنبؤ بالضغط المســامي
جيولوجيا النفــط لغير المختصين

جيولوجيا المكامن



Reservoir Management
 
Applied Reservoir Engineering
 
Reservoir Simulation Principles and Practices 
 
Reservoir ModelingReservoir Modeling
 
New Technique for Decline Curve Analysis using Excel 
 
Petroleum Reservoir Engineering
 
Advanced Well Test Analysis 
  
Thermal Recovery Methods for Heavy Oil Fields
 
Enhanced Oil Recovery
 
Oil Reserves Calculations
 
Reservoir DevelopmentReservoir Development
 
Gas Condensate Reservoirs
 
Gas Injection in Gas Condensate Reservoirs
 
Reservoir Engineering for Non-Reservoir Engineers 
  
Waterflooding and Chemical Flood Processes 
 
Paraffin, Asphaltene and Scale in Crude Oils: 
Theory, Problems and Solutions
 
Advanced Steam Injection Processes
 
Waterflooding Technologies and Field Practices
 
Waterflooding Technologies and Field Practices
 
Re-Injection of Water Formation and Water Surface 
Treatment Technologies and Field Practices
 
Water Shut-Off and Conformance Improvement Technologies
  
WAG-Water Alternating-Gas EOR Processes
 
Development of Natural Gas Field Producer

COURSES IN:



هندســة المكامن التطبيقية

مبادئ و أســاليب محاكاة المكامن
نمذجة المكامن

 تقنيــة جديدة لتحليل منحنى اإلنحدار بإســتخدام
هندســة مكامن البترول

التحاليــل المتقدمة إلختبار اآلبار
أســاليب اإلســترجاع الحراري لحقول النفط الثقيل

 اإلســترجاع المحّسن للنفط
حســابات إحتياطي النفط

تطوير المكامن
 مكامــن الغاز المتكاثف

حقــن الغاز فــي مكامن الغاز المتكاثف
هندســة المكامن لغير المتخصصين
مراحــل اإلفاضــة المائية و الكيميائية

 البارافيــن، األســفالتين، و غيرهــا مــن خوام النفط ذات الدرجة األولى
المشــاكل النظرية و حلولها

 األســاليب المتقدمة فــي عملية حقن البخار
التكنولوجيــا و األســاليب العملية فــي مرحلة اإلفاضة المائية

إعادة حقن التكوينات و الســطوح المائية
أســاليب و تكنولوجيا المعالجة المســتخدمة داخل الحقل

تقنيــات حبس الماء و تحســين المطابقة
مراحل عملية الـ              خالل اإلســترجاع المحّســن للنفط

WAGتطويــر البئــر المنتجة للغاز الطبيعي

MS EXCEL

: دورات تدريبية في



Job Safety Analysis (JSA)
 
Confined Space Entry 
 
Behavior Based Safety (BBS)  
 
H2S Awareness & Breathing ApparatusH2S Awareness & Breathing Apparatus
 
Basic Fire-Fighting
 
Incident Investigation 
 
Permit to Work (PTW) 
  
Process Safety (PHA)
 
Waste Management 
 
Basic Hazardous Chemical Handling
 
Hazardous Material ManagementHazardous Material Management 
 
Quality Management System 
 
Working at Heights
 
Human Kinetics and Manual Handling
  
Supervising Safety 

COURSES IN:



األمن و السالمة

: دورات تدريبية في

تحليل ســالمة العمل
 مداخل المســاحة المحدودة

 الســالمة المبنية على التصرفات
التعريــف بغــاز كبريتيد الهيدروجيــن و جهاز التنفس الصناعي

أساســيات إطفاء الحرائق
التحقيــق في الحوادث

 أذونــات و تراخيص العمل
إجراءات الســالمة أثناء العمليات

معالجــة و إدارة الفضالت
أساســيات التعامل مع الكيمياويات الســامة

إدارة المواد الخطيرة
أنظمــة إدارة الجــودة و العمل على إرتفاع عال
الديناميــكا الحركية لإلنســان و التحكم اليدوي

اإلشراف على السالمة



Basic Geophysics
 
Quantitative Seismic Analysis for Exploration and Production Applications 
 
Seismic Reservoir Characterization
 
Seismic Data Processing: Overview of Methods and PracticalitiesSeismic Data Processing: Overview of Methods and Practicalities
 
Seismic Data Processing: Theory and Implementation
 
Advanced Seismic Data Processing and Interpretation
 
 Applied Geological Subsurface Imaging and Velocity Model Building
AVO + Seismic InversionAVO + Seismic Inversion
 
Multi-Component Seismic and Anisotropy
 
Signal-to-Noise Enhancement Methods and Multiple Elimination
 
Deconvolution and least-squares filtering
  
4D Seismic (Time-lapse seismic)
 

COURSES IN:



الجيوفيزياء

: دورات تدريبية في

مبادئ و أســس الجيوفيزياء
فــي عمليات التنقيب و اإلنتاج (QSA) التحليــل الســيزمي الكمي

 التوصيف الســيزمي للمكامن
معالجــة البيانات الســيزمية: مقدمــة منهجية و عملية
معالجــة البيانات الســيزمية: النظرية و التطبيق
المعالجة و التفســير المتقدم للبيانات الســيزمية

 التطبيقــات العمليــة للتصويــر التحت أرضي  و بناء نموذج الســرعة
AVO (Amplitude VS Offset) + اإلنقالب الســيزمي 

 البيانــات الســيزمية متعــددة المكونات  و قياس تباين الخواص
 أســاليب تحســين نســبة اإلشارة إلى التشــويش  و اإلستبعاد المتعدد

 التحليل و التصفية حســب المقاطع
التقنية الســيزمية رباعية األبعاد



نحن نؤمن بالشــفافية والوضوح في التســعيرات لدينا و نوعد
زبائننــا أن االســتثمارات التــي تصــرف في التدريب أو أي خدمات 
أخرى خالل شــركة ســبتموس ســتكون فعالة وذو نتيجة مفيدة 
لتجد المزيد حول التســعير لدينا يرجى مراســلتنا عبر البريد 

اإللكترونــي أو االتصــال بنا هاتفيا 
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|أسعارنا






