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Relying only on CAD files during the design 
phase results in an inability to visualize the final 
product and in miscommunication between 
project stakeholders. Moreover, minor design 
changes can cause delays and cost overrun. This is 
unfavorable for both the company and the client.

Adopting Building Information Modeling (BIM) 
software & technologies is rapidly becoming 
a mandatory requirement across the GCC 
resulting in missed opportunities for companies 
that do not utilize this powerful tool.

THE GROWING NECESSITY FOR 
A BIM BASED SYSTEM

عادة ما يعجز العمالء عن تصور المنتج النهائي عند االعتماد 
فقط على ملفات CAD أثناء مرحلة التصميم، كما يؤدي هذا 
المشروع.  في  المساهمين  بين  التواصل  في  صعوبة  إلى 
أضف إلى ذلك أن أي تعديالت بسيطة قد يتم إجراؤها على 
الكلفة.   تجاوز  و  الوقت  في  تأخر  إلى  تؤدي  قد  التصميم، 
وهذا بالطبع أمر غير مرغوب فيه من العميل أو الشركة على 

حد سواء. 

أدت كل هذه األسباب وغيرها إلى زيادة الطلب واالعتماد على 
برمجيات وتقنيات نمذجة معلومات المباني ”BIM” في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي. األمر الذي أدى إلى خسارة الفرص 

أمام الشركات التي ال تستخدم هذه المنهجية الفعالة. 

جة  نمذ نظمة  أل لملّحة  ا جة  لحا ا
معلومات المباني  “بيم”

Al Sila Hospital, Abu Dhabi - UAE,  Revit MEP modeling and 

Navisworks clash detection.

Al Ain Stadium, AL Ain - UAE,  3D virtual MEP models of the 

new construction and extensive infrastructure work.
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معلومات عنا

2 Our Team

Our team of BIM experts have a wide 
variety of backgrounds including 
engineering, architecture, computer 
science, certified project management 
and education and represent 25 
different nationalities. This incredibly 
diverse combination of experience and 
culture works together to ensure that 
you receive the best content delivery 
and learning experience possible. We 
will help you grow in ways you never 
imagined.

1 Our Location

Currently, we have three offices 
in the GCC: Abu Dhabi - UAE 
(headquarters), Dubai - UAE, 
and Doha - Qatar. We also have 
additional offices in Sydney - 
Australia. These locations make 
our company accessible and our 
brand widely known. 

Al Mafraq Hospital - Abu Dhabi,  a comprehensive medical 

equipment BIM model.

ABOUT US

A Globally Recognized 

Company with Top Tier 

Project Delivery

Founded in 2010, iTech has grown to 
become the largest GCC based Building 
Information Modelling “BIM” consultant.
Since then, we have proudly delivered 
more than 50 million square feet of 
premium real estate projects. 

تأسست الشركة عام 2010، واستمرت في التطور والنمو حتى 
معلومات  نمذجة  ألنظمة  استشارية  شركة  أكبر  أصبحت 
فترة  وخالل  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  المباني 
خبرتها التي تخطت 7 سنوات من اإلنجاز والعمل في األسواق 
الخليجية، قامت الشركة بتسليم أكثر من 50 مليون قدم مربع 

لمشروعات عالية الجودة.

١
في  رئيسية  مكاتب  ثالث  الشركة  تمتلك  حاليًا، 
منطقة الخليج العربي: حيث يقع المقر الرئيسي 
المتحدة،  العربية  اإلمارات   - ظبي  أبو  في 
وهناك مقرات أخرى في دبي - اإلمارات العربية 
الدوحة - قطر. كما تمتلك  المتحدة، وأخيرًا في 
الشركة عدة مكاتب أخرى في سيدني، أستراليا. 
خدمات  انتشار  إلى  التواجد  هذا  أدى  وبالطبع 

الشركة عالميًا.

موقع الشركة

٦ 
يضاهى  ال  فريقًا  بامتالكها  الشركة  وتتميز 
خبيرًا   90 من  أكثر  تضم  حيث  الخبراء،  من 
من  المباني،  معلومات  نمذجة  نظم  في 
وخلفيات  خبرات  تتنوع  كما  مختلفًا.  بلدًا   25
المجاالت  مثل  مجاالت  عدة  في  موظفينا 
الحاسوب،  وعلوم  والمعمارية  الهندسية 
الفريد  المزيج  والتعليم. هذا  المشاريع  وإدارة 
عمالئنا  حصول  يضمن  والثقافة  الخبرة  من 
متاحة.  سوقية  وخبرات  منتجات  أفضل  على 
تكن  لم  بوتيرة  النمو  على  عمالءنا   ويساعد 

أبدًا. حسبانهم  في 

فريق العمل

شركة عالمية مرموقة 
تمتاز بكفاءة عالية في 

تسليم المشاريع 

المتحدة   العربية  االمارات  ظبي،  ابو   - تخصصي  مستشفى 
مستشفى يضم 126 سرير.
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BIM CONSULTANCY 

iTech offers complete BIM solutions from 
implementation through management and support 
to modeling, helping you successfully integrate BIM 
technologies throughout the entire project lifecycle 
resulting in more compelling, effective and efficient 
design, construction, operations and maintenance 
models.

خدمات نمذجة معلومات المباني 
االستشارية

معلومات  نمذجة  أنظمة  عبر  كاملة  حلواًل   iTech شركة  تقّدم 
النمذجة،  بعملية  وانتهاًء  بالدعم  مرورًا  بالتطبيق  بدءًا  المباني 
األمر الذي يساعد عمالءنا بالطبع على دمج أنظمة البيم عبر دورة 
المشروع بالكامل، مما يؤدي إلى إنشاء نماذج تصميم، بناء، وصيانة 

أكثر فعالة. 

BIM TRAINING

We maintain close links with all major software 
vendors while also  offering impartial advice, training, 
and support to organizations on their paths to digital 
adoption and deployment, adding value and reducing 
project errors.

التعليم والتدريب في مجال نمذجة 
معلومات المباني

نحرص على تطوير روابط قوية مع كل مزودي خدمات البرمجيات، 
والدعم  والتدريب  االستشارة  بتقديم  نقوم  نفسه  الوقت  في 
للشركات التي هي في طور ّتبني نظام نمذجة معلومات المباني، 
األمر الذي يعود بالفائدة على مستخدمي النظام ويقلل من نسبة 

األخطاء. 

BIM RESEARCH & DEVELOPMENT

Independent research based expertise is combined 
with practical industry experience to help you deliver 
real value throughout the project’s lifecycle. 

أبحاث في نمذجة معلومات 
المباني

نقوم بإجراء أبحاث بشكل دوري، وهي عملية مستقّلة يتم دمجها 
مع الخبرة العملية كي نتمكن من تقديم خدمات مميزة لعمالئنا 

عبر دورة المشروع الكاملة. 

Complete BIM Implementation, 
Management & Training Services 
To Drive Project Success

iTech developed a regional reputation 
as a valued support for the Architecture, 
Engineering & Construction industries by 
delivering world class BIM consultancy, 
implementation, management and training 
solutions.

BIM SERVICES & SOLUTIONS

خدمات وحلول نمذجة معلومات 
المباني

نجحت شركة iTech في اكتساب سمعة إقليمية مميزة 
الهندسة  قطاعات  لكافة  الدعم  خدمات  تقديم  في 
وإدارة  تنفيذ  عالمية في  استشارية  تقديم خدمات  عبر 
برامج  إلى  بالطبع  باإلضافة  المباني،  نمذجة معلومات 

التدريب المرافقة. 

كاملة  تدريبية  دورات  وتنظيم  تنفيذ 
على نمذجة معلومات المباني، لضمان 

المشاريع. نجاح 
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Msheireb Downtown - Qatar,  a sustainable downtown 

regeneration project by Msheireb Properties.

مشيرب قلب الدوحة - قطر,  مشروع مستدام لتطوير وسط المدينة 
لشركة مشيرب العقارية.

Building Information Modeling: 
A Driver for Change 

Building Information Modeling (BIM) is a design 
engineering methodology that combines 
traditional computer aided design (CAD) with 
3D modeling. BIM software integrates visual 
information with data about specifications,materia
ls,functions and maintenance in a standardized way 
to provide all project stakeholders with a unified 
view of the project and all of its components.

BIM integrates different disciplines through 
effective communication, analyzes the project 
systems for constructability, estimates the cost 
and time of projects at any time using quantity 
takeoffs, draws a big picture of projects using 
visualization and builds collaborative teams. It 
forms a reliable basis for decisions throughout the 
project’s lifecycle.

ثورة  المباني:  معلومات  نمذجة  تقنية 
التغيير نحو 

هندسي  تصميم  منهج  هي  المباني  معلومات  نمذجة 
ثالثية  والنماذج  التقليدية  الحاسوب  تصميمات  بين  ما  يجمع 
إلى  باإلضافة  مرئية،  بيانات  البرامج  هذه   تضم  ولذا  األبعاد. 
بطريقة  والصيانة  والخواص  والخامات  المواصفات  عن  بيانات 
المخطط  في  المساهمين  كل  يتمكن  حتى  واضحة،  معيارية 

بالمشروع.  الخاصة  البيانات  بكامل  اإللمام  من 

التخصصات  بدمج  المباني  معلومات  نمذجة  تقنية  تقوم  و 
المشروع  ألنظمة  وتحليل  المستمر،  التفاعل  عبر  المختلفة 
والوقت  التقديرية  الكلفة  وتحديد  التنفيذ،  إلمكانية  وفقًا 
المستخرجات,  استخدام  عبر  زمنية  فترة  أي  في  المستهلك 
البيانات  باستخدام  للمشروع  كبيرة  صورة  ورسم  الكمية، 
التخاذ  وثابتًا  مستقرًا  أساسًا  يشّكل  بالطبع  وهذا  المرئية. 

أثناء دورة حياة المشروع.  القرارات 

WHAT IS BIM? ما هو “البيم” ؟
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ADVANTAGES OF BIM 
INTEGRATION

1

2

3

4

5

6

١
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٣

٤

٥

٦

Provide an enhanced ability to control 
scope, functional capabilities, and cost 
while minimizing the cost of design changes 
and coordination challenges.

Reduce the risk of 
claims and schedule 
delays significantly.

Improve collaboration and 
communication across 
project stakeholders 
through the timely and 
accurate dissemination of 
information.

Aid in delivering your 
project on time and on 
budget.

Increase efficiency and 
improve project quality 
and sustainability.

Eliminate errors, waste and claims 
through early problem detection.

مميزات دمج تقنية ”نمذجة 
معلومات المباني”

مرونة أكبر في التحّكم بنطاق المشروع والقدرات 
الوظيفية والتكلفة, مع خفض كلفة التغييرات التي يتم 
اجراؤها على التصميم بأكبر قدر ممكن. وأخيرًا، مواجهة 

تحديات التواصل التقليدية بين المساهمين.

خفض مخاطر المطالبات 
وتأخيرات التسليم بشكل كبير. 

تحسين التواصل والتعاون ما بين 
المساهمين في المشروع عبر 
تقديم معلومات وقتية دقيقة.

تقديم الدعم الالزم لتسليم 
المشروعات في الوقت وبالكلفة 

المتفق عليها. 

زيادة الكفاءة وتحسين نوعية 
المشروع واستدامته.

منع حدوث األخطاء والمطالبات و الهدر عبر 
الكشف المبكر عن المشاكل. 
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Building Competitive 
Edge Through Personal 
Development

Despite the wider industry demand to adopt 
BIM, there is still a shortage of specialist BIM 
professionals.

iTech is an Autodesk Authorized Training Center 
(ATC) and Authorized Certificate Center (ACC). It 
is also an ACTVET accredited center dedicated 
to delivering world class training and education 
programs to up-skill the industry.

From academia and throughout your professional 
career, iTech offers a breadth of fundamental and 
advanced in-class BIM courses and certifications 
to help you stay competitive. iTech provides 
the best way for beginners and experts alike to 
become up-to-speed with the latest in the BIM 
industry, helping you to become more productive, 
gain more insight into all phases of building design 
from pre-construction to post-construction, and 
increase your ability to deliver more predictable 
projects on time and on budget.

iTech’s highly qualified instructors and certified 
trainers with hands-on BIM expertise add depth 
to the training by incorporating examples from 
live and simulated projects.

دورات تدريب أساسية ومتقدمة  في مجال نمذجة 
معلومات المباني 

FUNDAMENTAL & ADVANCED BIM TRAINING 
COURSES

تنافسيًا تفوقًا  اكتسب 
مهاراتك  تطوير  عبر 

لشخصية ا

نمذجة  أنظمة  لدمج  األسواق  طلب  زيادة  من  الرغم  على 
أنظمة  خبراء  نقصًا في عدد  أن هناك  إال  المباني،  معلومات 

نمذجة معلومات المباني.

 شركة iTech هي مركز تدريبي معتمد من Autodesk، ومركز 
موثّقة  شركة  أنها  كما   .)ATC & ACC( أيضًا  معتمد  توثيق 
والمهني  الفني  للتدريب  ظبي  أبو  مركز  من  ومعتمدة 
وبرامج  الجودة،  عالية  تدريب  خدمات  لتقديم   )ACTVET(

تعليمية ترفع مستوى المهنة. 

األساسية  الدورات  من  كبيرة  مجموعة   iTech شركة  تقّدم 
والمتقدمة في أنظمة نمذجة معلومات المباني، و تساعدك 
على البقاء متميزًا من الناحية األكاديمية والعملية على حد 
سواء. كما تقّدم شركة iTech أحدث البيانات والمعلومات في 
صناعة نمذجة معلومات المباني للمبتدئين والمحترفين على 
ومعرفة  انتاجيتك  زيادة  على  يساعدك  الذي  األمر  سواء،  حد 
ما  مرحلة  من  بدءًا  المباني  تصميم  مراحل  كل  عن  المزيد 
يساعدك  وأخيرًا  اإلنشاء،  بعد  ما  لمرحلة  وصواًل  اإلنشاء،  قبل 
الوقت  خالل  المشاريع  من  أكبر  قدر  تسليم  على  بالطبع  هذا 

والميزانية المتاحين. 

الخبرة  يمتلكون  الذين  المؤهلون   iTech مدربو  سيقوم  كما 
بتقديم  المباني  معلومات  نمذجة  أنظمة  حول  الميدانية 

تدريب معمق عبر عرض أمثلة لمشاريع حقيقية. 

ACADEMIC TRAININGاألكاديمي التدريب 
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BIM TRAINING SERVICES

Our education and training courses are designed to meet the needs of AEC 
organizations, students and professionals seeking to develop their knowledge, 
skills and understanding in all areas of BIM and BIM software. We draw on 
extensive knowledge and experience gained from project consultancy together 
with world-leading academic research. We offer three types of training:

1. Academic Training
2. Corporate Training
3. Online Virtual Training

خدمات التدريب على تقنية “البيم”
احتياجات  لتلبية  خصيصًا  مصممة  والتدريبية  التعليمية  دوراتنا 
الساعين  والمحترفين  والطلبة  المختلفة،  الهندسة  قطاعات 
تقنية  جوانب  لكل  وفهمهم  وخبراتهم  مهاراتهم  تطوير  إلى 
كبيرًا  قدرًا  جمعنا  فقد  ولذا،  المباني.  معلومات  نمذجة  وبرامج 
االستشارية  الخدمات  تقديم  عبر  اكتسبناها  التي  المعرفة  من 
المميزة.  البحثية  خبرتنا  إلى  باإلضافة  عمليًا،  المشاريع  وتنفيذ 
التدريبات: من  مختلفة  أنواع  ثالثة  تقديم  على  ساعدنا  هذا  كل 

التدريب األكاديمي. ١
تدريب الشركات. 2
التدريب االفتراضي عبر اإلنترنت. ٣
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مركز أبو ظبي للتدريب الفني والمهني يضمن 
إنتاجية برامجنا  التعليمية

ACTVET LICENSING GUARANTEES ACADEMIC 
ExCELLENCE

Abu Dhabi Centre for 
Technical and Vocational 

Education and Training (ACTVET) 
aims to boost training and educational 

opportunities for young nationals within the 
qualification framework of the Emirates.  ACTVET 

is also responsible for the licensing of trainers and 
tutors that meet the demands of the UAE’s local market.

فرص  تعزيز  إلى   )ACTVET( والمهني  الفني  للتدريب  ظبي  أبو  مركز  يهدف 
اإلمارات  دولة  خطة  وفق  التأهيلي  اإلطار  في  الشباب  للمواطنين  والتعليم  التدريب 

 )ACTVET( والمهني  التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  أبو  مركز  يتولى  و  المتحدة.  العربية 
المحّلي. اإلماراتي  السوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  والمعلمين  للمدربين  تراخيص  إصدار 
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Autodesk is a leader in 3D design, engineering and entertainment software. Autodesk 
provides the best way to become up-to-speed with the latest in the industry. There’s no 
better place to learn best practices, latest productivity features and develop the skills 
you need to make the most of your Autodesk software.

AWARDING BODIES: AUTODESK

Earn industry recognized credentials that help prove your skill level and get 
you hired.

Accelerate your professional development and help enhance your credibility 
and career success.

Validate your skills and product knowledge and join an elite team of Autodesk 
Certified professionals.

Display your Autodesk Certified certificate, use the Autodesk Certified logo, 
highlight your achievement and get noticed by listing your name in the Autodesk 
Certified Professionals database.

 Autodesk تقّدم  والهندسية.  الترفيهية  والبرامج  األبعاد،  ثالثية  التصميمات  في  رائدة  شركة  هي 
المكان  ُتعد   Autodesk شركة  فإن  ولذا،  األسواق.  مستجدات  على  مّطلعًا  للبقاء  األمثل  الطرق 
تطوير  تضمن  كما  ممكنة،  إنتاجية  أكبر  لك  تضمن  التي  واألدوات  الوسائل  أفضل  لتعّلم  األمثل 

 .Autodesk برنامج  عبر  للعمل  تحتاجها  التي  المهارات 

AUTODESK :الهيئات المانحة

خبرتك  مستوى  إثبات  من  لتتمكن  مرموقة  عالمية  شركة  من  معتمدة  شهادة  على  احصل 
جيدة. وظيفة  على  الحصول  من  تتمكن  وبالتالي 

 
ونجاحك.  مصداقيتك  تعزيز  في  وساعد  المهني،  تطورك  سرع 

المحترف.  لفريقه  وانضم   Autodesk برنامج  إستخدام  في  وخبرتك  مهاراتك  أثبت 

 ،Autodesk شركة  شعار  تبرز  والتي   ،Autodesk من  عليها  حصلت  التي  شهادتك  استخدم 
 .Autodesk محترفي  بيانات  قاعدة  قائمة  على  بإدراجك  واستمتع 
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Uncovering New Business Opportunities + Exceeding 

Client Expectations = Enhanced Profitability

Adopting BIM is becoming a mandatory requirement resulting in missed 
opportunities for companies who do not utilize it. Moreover, providing your 
team with the necessary BIM knowledge and experience will directly translate 
into higher business productivity and profitability. 

At iTech, we develop and deliver training that meets your specific organization 
or project requirements. We draw on extensive GCC project experience and 
access to the latest software and technologies, to deliver engaging and 
personalized onsite or offsite training programs.

CORPORATE TRAINING كشف فرص أعمال جديدة +    
العمالء = توقعات  تخّطي 

زيادة األرباح   

تدريب الشركات
يتزايد الطلب على دمج 

أنظمة نمذجة معلومات المباني 
في األسواق الخليجية، بحيث لم يعد من 

الممكن للشركات تجاهل استخدام هذا النظام. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن تزويد فريقك بالمعرفة والخبرة 

الالزمين في هذا المجال سوف يتم ترجمته مباشرة في صورة 
زيادة اإلنتاجية واألرباح. ولذا، نقوم في شركة iTech بتطوير وتقديم البرامج 

التدريبية التي تحتاجها المؤسسات وفقًا لحاجتها الداخلية أو متطلبات مشاريعها. 
كما نقوم باالستفادة من خبرتنا في المشاريع الخليجية المتنوعة، وقدرتنا على التعامل 

مع أحدث البرمجيات والتقنيات لتقديم أفضل البرامج التدريبية داخل مواقع المشاريع أو في 
مراكز  iTech للتعليم.

كشف فرص أعمال جديدة +
العمالء = توقعات  تخّطي 

زيادة األرباح   
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2 Our certified trainers will explain the 
methodology and demonstrate how 
the software works using real-world 
project examples. In many cases, 
practical working files are included so 
you can work alongside the tutor.

1 We know you’re looking to achieve 
something and not just learn 
something; that’s why our project-
based training gives you relevant 
skills applied to live or simulated 
projects. 

CORPORATE TRAINING

BIM Technology: 
Increasing Business 
Efficiency and Profitability

Our unique approach towards training needs 
analysis (subject to your team’s skillset and 
competency level) and project based solution 
offerings enable our customers to enhance 
their learning experience in specific areas and 
optimize knowledge within their organizations 
to achieve core business goals. We can also 
provide advice on acquiring the relevant 
technology to achieve your training objectives.

3 Our training is conducted with content 
that is tailor-made to deliver the exact 
skills your staff require and uncover 
the full potential of your workforce.

مهارة  لمدى  تحلياًل  تتطلب  التدريب  في  المميزة  طريقتنا 
المالئمة  الحلول  وإيجاد  تنافسيته،  ومستوى  فريقك 
في  خبرتهم  بتحسين  لعمالئنا  يسمح  هذا  لمشاريعك. 
المستوى  على  عملهم  أسلوب  وتطوير  معينة،  مجاالت 
يمكننا  كما  المرجوة.  األعمال  أهداف  لتحقيق  المؤسسي 
تقديم استشارات ألفضل برمجيات لنمذجة معلومات المباني 
النتائج  الشركة، مما يسمح لك تحقيق أفضل  مالئمة لوضع 

الممكنة. 

لتحقيق ١ يسعون  عمالءنا  أن  جيدًا  ندرك 
تقّدم  لذا  العملي;  المستوى  على  نجاحات 
العملية  المهارات  التدريبية  برامجنا 
في  تطبيقها  يمكنك  التي  الهامة 

القائمة. المشاريع 

المنهجية  المعتمدون بتوضيح  يقوم مدربونا 
مشاريع  في  البرنامج  استخدام  كيفية  وعرض 
ملفات  إدراج  يتم  حاالت،  عدة  وفي  حقيقية. 
عملية تسمح للمتدربين العمل جنبًا إلى جنب 

مع المدّرب.

معلومات  نمذجة  تقنية 
األرباح  زيادة  المباني: 

األعمال وكفاءة 

تدريب الشركات

مصمم ٣ بمحتوى  التدريبية  البرامج  إجراء  يتم 
إليها  يحتاج  التي  المهارات  لتقديم  خصيصًا 
قدراتهم  إلبراز  هذا  ويدفعهم  المتدربون، 

بشكل كامل. 

٦ 
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متاح في أي وقت، وأي مكان عبر جهاز حاسوبك 
الشخصي أو المحمول أو جوالك! 

AVAILABLE ANyTIME, ANywHERE THROUGH 
yOUR DESkTOp, LApTOp OR MOBILE DEVICE!

التدريبي،   iTech مركز  في 
متاحين  والمدربون  المركز 

. دائمًا

 يمكن للطاّلب والمحترفين والشركات الحصول على محتوى 
تعليمي رائد يقّدمه المدربون، لضمان حصول المتلّقي على 
في  الطالب  عليها  يحصل  التي  لتلك  موازية  تفاعلية  تجربة 

صفوفنا .

التدريب عبر اإلنترنت 

من  المعتمدة  اإلرشادات  نفس  على  تحصل  سوف  و 
أنفسهم،  المعتمدين   Autodesk مدربي  من   Autodesk
عن  التغّيب  أو  السفر،  مصاريف  إنفاق  إلى  الحاجة  بدون 
حتى  أو  مبكرًا  العمل  من  االستئذان  أو  اليومية  أعمالك 

هام.  عائلي  وقت  تفويت 

At iTech Training Center, 
Classes Are Open And Instructors 
Are Always Available.

Students, professionals and corporations can access 
incredible learning content including instructor 
led virtual training courses with equivalent in-class 
interactive experience anytime, anywhere.

ONLINE TRAINING

You will get the same Autodesk–certified instructions 
from the same Autodesk–certified trainers without 
expensive travel costs or interruption to daily business 
operations. No more traffic, leaving work early, or 
missing important family time.  
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iTech certified trainers provided excellent explanation about BIM 
and how we can utilize it in our project. It inspired the design team 
especially when it comes to the clash detection feature available 
through the Autodesk Navisworks Manage course. iTech’s training 
was an added value that resulted in better planning in addition to 
time and money savings. 

Anas Cherkaoui – Design Team - Al Futtaim Carillion

The combination of theoretical & practical training was an added 
value to our project. Keep up the good work!

Mandour Ibrahim, Sr. Engineer - Bee’ah Headquarters

As a totally new user to Revit, iTeck Training Center’s instructor did 
a great job of explaining everything to us. Of course there is still 
more to learn but I’m now confident that I can take this knowledge 
and apply it to my day-to-day work. Many thanks.

Salim Omar - Architect

The training was excellent and taught by very knowledgeable 
instructors with hands-on experience. We learned a lot and the 
course was customized to meet our specific project requirements. 
It revolutionized how we will work in the future. Thank You iTech!

Mohammed Abi Saleh - Project Manager

AMONG OUR CLIENTSAMONG OUR CLIENTS

BIM for Project Managers provided a great insight into BIM practices 
and its transfer and usage on live projects in a practical sense. I 
found the training to be very beneficial.

Patrick O’Rourke - Student

The course was well organized and implemented. The trainer 
was skilled, combining theory and examples from the field and 
extracting the valid points from the different contributions from 
the group. The course had very informative and useful topics to be 
used in practice. Thank you! 

Nadine Faris - Student

Having attended Naviswork training, I found our trainer Yann 
to be extremely personable, professional and with excellent 
communication on all levels. All in all, the course was very good 
and I will be recommending to use them for our continuing training 
within our office.

Mohammed Barakat - Student
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