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Food safety programs

برامج سالمة الغذاء

2

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 إعداد كبير مراجعين نظم سلامة الغذاء

Preparation of  food safety systems' senior editors كوالالمبور5 أيام

 تطبيق نظام HACCP لضمان سلامة الاغذية
The application of the HACCP system to ensure food safetyدبى5 أيام

دورة التفتيش على الأغذية 
Food inspectionاسطنبول5 أيام

 (IFS) تنمية الوعي و تطبيق معايير الأغذية الدولية
International Food Standard (IFS) Awareness and 

Implementation
القاهرة5 أيام

فبراير 2018
 النظافة والتطهير بمصانع الأغذية

  Cleaning and disinfection of food factories لندن5 أيام

 دورة صحة و سلامة اللحوم و الدواجن و الأسماك
Health and safety course meat, poultry and fish كوالالمبور5 أيام

 المواصفات الدولية   )BRC( لسلامة الغذاء
International standards )BRC( food safetyالاردن5 أيام

 البرنامج المتكامل في سلامة التصنيع الغذائي
Integrated program in the safety of food processingلندن5 أيام

مارس 2018
  سلامة وصحة الغذاء والماء

Health and safety of food and waterدبي5 أيام

 دورة صحة البيئة و سلامة الاغذية
Environmental health and food safety اسطنبول5 أيام

 كيمياء التحليل في مختبر الغذاء
CHEMISTRY ANALYSIS IN THE FOOD LABORATORYشرم الشيخ5 أيام

 التحليل الآلي بمعامل كيمياء الأغذية
Automated analysis by a factor of Food Chemistryدبي5 أيام

 HACCP نظم ادارة سلامة الغذاء  
HACCP -Food Safety Management Systemsالقاهرة5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

الغذاء سالمة  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 دورة التفتيش على شحنات الاغذية المستوردة في الموانئ

Inspection on imported food shipments in ports  كوالالمبور5 أيام

(HACCP(نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة
    Hazard Analysis and Critical Control Point system )HACCP(القاهرة5 أيام

المواصفات السعودية والخليجية والدولية الخاصة بسلامة الغذاء
Saudi, Gulf and international standards of food safetyاسطنبول5 أيام

 دورة التسمم الغذائي و الامراض المنقولة بالاغذية 
Food poisoning and foodborne illness النمسا5 أيام

 آفاق السياسات الغذائية والزراعية 
 Agricultural Food Policyالقاهرة5 أيام

مايو 2018
 ورشة عمل - معايير الأغذية الدولية )IFS( التدقيق الداخلي
International Food Standard )IFS( Internal Auditing 

Workshop 
دبي5 أيام

يونيو 2018
 المواصفات السعودية و الخليجية و الدولية الخاصة بسلامة الغذاء 

Saudi, Gulf and international standards of food safety جدة5 أيام

يوليو 2018
دورة نظم إدارة سلامة الغذاء – متطلبات أى منشأة فى سلسلة الغذاء 

 ISO 22000  Food safety management systems - requirements for
any facility in the food chain ISO 22000

اسطنبول5 أيام

 دورة تطبيق نظام الهاسب HACCP لضمان سلامة الأغذية 
Application of HACCP system to ensure food safetyدبي5 أيام

إدارة سلامة الغذاء  ) مستوى متقدم(
Food Safety Management (Advanced Level)القاهرة5 أيام

 تطوير آلية أعمال المراقب الصحي
Development of health observer work mechanism ماليزيا5 أيام

(MSDS( دورة نشرة بيانات سلامة المواد
 Material Safety Data Sheets (MSDS)                    شرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

الغذاء سالمة  برامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 إدارة المخلفات الغذائية 

Food wastes management   دبي5 أيام

 صحة وسلامة الأطعمة  
Health and safety of foods الاسكندرية5 أيام

 دورة متقدمة في نظام تحليل المخاطر  الهاسب
Advanced HACCP: Verification, Regulations & Other Challengesلندن5 أيام

 صحة وسلامة المياه  
Health and safety of water اسطنبول5 أيام

سبتمبر 2018
 دورة الأمن والسلامة في المطاعم  
Security and safety in restaurants دبي5 أيام

 الاشتراطات الصحية للمطاعم والفنادق
Health requirements for restaurants and hotels  الرياض5 أيام

 تطبيق نظام HACCP في إعداد وتصنيع وتداول الغذاء  
 Application of HACCP system in the preparation, manufacture 

and trading of food
القاهرة5 أيام

  الإشراف والرقابة على المنشآت الغذائية المختلفة
Supervision and control of  food establishmentsدبي5 أيام

اكتوبر 2018
 الصحة والسلامة المهنية في المطابخ

Occupational health and safety in kitchens     اسطنبول5 أيام

 الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية
Health requirements of food facilities  ماليزيا5 أيام

(TOT( دورة إعداد مدربين لأنظمة سلامة وجودة الغذاء
Training of Trainers on systems of safety and quality of food 

(TOT)
شرم الشيخ5 أيام

دورة الخدمات الغذائية الفندقية )خاصة بالفنادق(
Hotel food service (especially in hotels)دبى5 أيام

 التفتيش على المحلات التجارية 
)موجه الى المفتشين والفنيين الصحيين وملاحظي الاغذية(

Inspection of the shops )Addressed to the inspectors, health 
professionals and foodobservers(

مدريد5 أيام

الغذاء سالمة  برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
  الدبلومة المهنية في سلامة وجودة الغذاء 

Professional diploma in food safety and qualityالقاهرة12 يوم

 طرق التعرف على اساليب الغش التجاري 
)موجه الى المفتشين والفنيين الصحيين وملاحظي الاغذية(

Identify the commercial cheating  methods 
)Addressed to the inspectors, health professionals  

and observers of food(  

دبي5 أيام

     ادارة المختبر وتقنيات المختبرات الحديثة
Laboratory management and techniques of modern laboratoriesكوالالمبور5 أيام

 التغذية السليمة للمجموعات والأفراد بالمعسكرات 
Healthy nutrition for groups and individuals in the campsدبي5 أيام

 اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية
Basics of health food control  القاهرة5 أيام

 التحليل المخبري للغذاء
 Laboratory analysis of foodاسطنبول5 أيام

ديسمبر 2018
معايير الأمن والسلامة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل 

 والمختبرات
 Bio-security standards, safety and quality assurance in

laboratories

دبي5 أيام

 التغذيه العلاجيه و الوريديه
  Therapeutic and venous feedingالدمام5 أيام

مصادر الخطر الطبيعية و البيولوجية و الكيميائية ذات العلاقة بسلامة 
 الغذاء 

 Natural sources of danger, biological and chemical related to
food safety

شرم الشيخ5 أيام

 المواصفة الدولية ISO 15189 و متطلباتها للمعامل 
 International Standard ISO 15189 and its requirements for

laboratories
دبي5 أيام

 كيمياء تحليل الأغذية
Chemistry Food Analysisالقاهرة5 أيام

 اساسيات الرقابة الصحية على الاغذية 
Basics of health food control فرنسا5 أيام

الغذاء سالمة  برامج 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



Environmental safety programs

برامج سالمة البيئة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
Safe use of pesticides  كوالالمبور5 أيامالاستخدام الآمن للمبيدات

 مكافحة تلوث البحار والشواطئ بالزيت     
     Combating pollution of the sea and beaches with oilدبى5 أيام

  مكافحة التلوث واستقبال المخلفات البترولية )تأهيل فني وحدة التلوث
للعاملين بالموانيء(

Pollution control and waste reception )rehabilitation unit of 
pollution technician( 

اسطنبول5 أيام

  تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي 
 Improving the energy efficiency in the industrial sectorالقاهرة5 أيام

      الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث
Prevention, control and monitor risks and analysis of accidentsلندن5 أيام

فبراير 2018
 تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر    

Environmental protection and loss prevention technologyكوالالمبور5 أيام

 Industrial Impact on Environment  الاردن5 أيامأثر الحياة الصناعية على البيئة

 تخطيط السلامة والصحة والبيئة لحماية المنشآت الصناعية   
 Safety, health and environment planning for the          

protection of industrial facilities
لندن5 أيام

 مكافحة الأوبئة والآفات ذات العلاقة بالثروة الحيوانية      
Combating epidemics and lesions related to livestockدبي5 أيام

مارس 2018
   الإعلام ونشر الوعي بالتحديات المناخية والتنمية المستدامة

                       Media and dissemination of awareness of the 
climate challenges and sustainable development

اسطنبول5 أيام

Combat infectious diseases     شرم الشيخ5 أياممكافحة الأمراض المعدية

  تقنية معالجة المخلفات السائلة باستخدام الاغشية المسامية
Processing technique dealing with Liquid wastes using 

membrane porosity 
دبي5 أيام

   دورة  نظم الاستفادة من المخلفات في إنتاج الغاز الحيوي
Course on systems of taking advantage of wastes in biogas 

production
القاهرة5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

برامج ســالمة البيئة



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 دورة  البيئة والطمر الصحي   

Course on environment and health landfill كوالالمبور5 أيام

 دورة  إدارة الإنتاج الأنظف للمصانع  
Course on the cleaner production management for factoriesالقاهرة5 أيام

 دورة  العلاقة بين البيئة والتنمية 
 Course on the relationship between environment and

development
اسطنبول5 أيام

 دورة  كيفية تحليل نسبة البكتريا القانونية في مياه البحر 
 Course on how to analyze the proportion of legal bacteria in 

seawater
النمسا5 أيام

Solid waste management  القاهرة5 أيامأدارة المخلفات الصلبة

مايو 2018
 قوانين وتشريعات لحماية البيئة من التلوث

Laws and regulations to protect the environment from pollution دبي5 أيام

يونيو 2018
 التأثيرات الصحية للتلوث بالمبيدات

The health effects of pesticide contaminationجدة5 أيام

يوليو 2018
 برنامج كبير مراجعين معتمد لنظام إدارة البيئة 200414001

Lead Auditor ISO14001-2004اسطنبول5 أيام

تأهيل نظام التخطيط البيئي  باستخدام مخرجات نظام المعلومات 
 الجغرافية

 Using   geographic information system outputs to improve
Environmental planning system

دبي5 أيام

 دمج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية و نظام الإدارة البيئية
 Integrate occupational health and safety management systems

and environmental management system
القاهرة5 أيام

النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها
Medical waste , hazardous substances and health prevention 

methods 
ماليزيا5 أيام

المفاهيم الحديثة للسلامة البيئية
Modern concepts for environmental safetyشرم الشيخ5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

برامج ســالمة البيئة



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 الطرق الحديثة فى معالجة قمامة المدن

Modern methods in dealing with garbage of the cities  دبي5 أيام

 التقييم البيئي للمشروعات الهندسية  
Environmental Assessment of the Engineering Projectsالاسكندرية5 أيام

 التخطيط للطوارىء البيئية
Planning for the environmental emergency  لندن5 أيام

 ادارة غرفة الطوارئ البيئية  
Environmental emergency room managementاسطنبول5 أيام

سبتمبر 2018
 مهارات المسح البيئى 

Environmental survey skills دبي5 أيام

 الإصحاح البيئي
Environmental sanitation  الرياض5 أيام

 المباني الخضراء- المعايير وأفضل الممارسات
Sustainable Buildings: Standards and Best Practiceالقاهرة5 أيام

دورة حماية البيئة بالمطارات
 Environmental Protection at airports courseدبي5 أيام

دورة نظام الإدارة البيئية  المتكاملة
 Integrated Environmental Management System Courseاسطنبول5 أيام

اكتوبر 2018
 صـحـــــة البيئـــــة

Environmental Health ماليزيا5 أيام

 هندسة حماية البيئة المائية من التلوث 
 Engineering of protecting the aquatic environment from  

pollution
شرم الشيخ5 أيام

 حماية البيئة البحرية
Marine Environment Protectionدبى5 أيام

 مؤثرات الملوثات البيئية على الصحة العامة 
Effects of environmental pollutants on public health  مدريد5 أيام

 التلوث البيئى والجو الصحى داخل إطار العمل الإدارى 
 Environmental pollution and health atmosphere within the

administrative framework
القاهرة5 أيام

برامج ســالمة البيئة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 (IEMA) - ISO 14001 تدريب كبار المراجعين

EMS/ISO 14001 Lead Auditor Course )IEMA(دبي5 أيام

 دورة التشريعات البيئية
Environmental legislation course كوالالمبور5 أيام

 تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية 
The economic impacts analysis of the environmental problems دبي5 أيام

 ورشة عمل - EMS/ISO 14001 تنمية الوعي و اساليب التنفيذ  
EMS/ISO 14001 Awareness and Implementationالقاهرة5 أيام

ديسمبر 2018
 حماية البيئة البحرية 

Marine Environment Protectionاسطنبول5 أيام

 دورة صحة البيئة و سلامة الاغذية 
Environmental health and food safety course دبي5 أيام

تقييم الأثر البيئي
Environmental Impact Assessment (EIA) الدمام5 أيام

الاساليب الحديثة في التوازن البيئي والاستدامة
Ecological Balance and Sustainableشرم الشيخ5 أيام

الممارسات الأكثر فعالية في الرقابة البيئية
Effective practice in environmental supervisionدبي5 أيام

برامج ســالمة البيئة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



Health programs

برامج الشئون الصحية

12

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
  دورة تدريبية متخصصة للتعقيم

Specialized training course for sterilizationكوالالمبور5 أيام

 القيادة و الأشراف الإداري في مجال الرعاية الصحية
Leadership in Healthcareدبى5 أيام

 الصحة الألكترونية
E-Healthاسطنبول5 أيام

Survey of Data Science and eHealthالقاهرة5 أيام

فبراير 2018
 برنامج تشغيل العيادات الطبية المهنية 

Program of running the professional medical clinics لندن5 أيام

 الصحة العالمية: وجهات نظر محلية ودولية 
,Global Health: Local and International Perspectivesكوالالمبور5 أيام

Healthcare Payer Trends and Strategiesالاردن5 أيام

  دورة تدريبية في أهمية التخصص في الصحة العامة
 A training course on the importance of specialization in public

health
لندن5 أيام

مارس 2018
دورة تدريبية في العلاقة بين مفهوم الصحة والبيئة 

  A training course on the relationship between the concept of 
health and the environment

دبي5 أيام

 دبلومة مكثفة: ادارة المستشفيات والمراكز الصحية 
Management of hospitals and health centres diplomaاسطنبول12 يوم

 ورشة عمل لتنمية مهارات الكوادر الصحية  
Workshop for development of health staff skills شرم الشيخ5 أيام

 مكافحة العدوي في المنشئات الصحية 
Infection Control in Health Care Settingدبي5 أيام

13

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

برامج الشــئون الصحية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 دورة عن التخدير والأدوية 

Course on anesthesia and medicines القاهرة5 أيام

 دورة مهارات التمريض والتعامل مع الأدوية
Course on nursing skills and dealing with medicines كوالالمبور5 أيام

 أساسيات العلاج بالمحاليل الوريدية
Basics of treatment with intravenous solutions  القاهرة5 أيام

 برنامج تدريبي لعلاج أزمات الربو فى الرعاية الصحية 
A training program for the treatment of asthma in health care اسطنبول5 أيام

 مكافحة الأمراض المعدية  
Control of infectious diseasesالنمسا5 أيام

مايو 2018
 مكافحة العدوى بوحدات العناية الخاصة 

Infection Control in Special Care units القاهرة5 أيام

يونيو 2018
 المهارات الكتابية للعاملين في المجال الطبي

Effective Medical Writingدبي5 أيام

يوليو 2018
تخطيط و مراقبة النظام الصحي و تقييمه

Health Planning, Monitoring & Evaluationجدة5 أيام

 المفاهيم الأساسيه لعلم السموم 
Basic concepts of Toxicologyاسطنبول5 أيام

تطوير نظم الحفاظ على سلامة المرضى و جودة عمل الممرضين و 
 الممرضات

Developing Patient Safety and Quality Care in Nursing
دبي5 أيام

 نظام التحكم فى العدوى فى المستشفيات و وحدات الرعاية الصحية
Infection control in hospitals and health care unitsالقاهرة5 أيام

 الدليل الشامل لتطوير أعمال الوقاية الصحية
Comprehensive guide to develop health prevention workماليزيا5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

برامج الشــئون الصحية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 النفايات الطبية والمواد الخطرة وطرق الوقاية الصحية منها

 Medical waste , hazardous substances and health prevention
 methods

شرم الشيخ5 أيام

 السلامة في المختبرات
Safety in Laboratoriesدبي5 أيام

 الكتابة الطبية
Effective Medical Writing الاسكندرية5 أيام

 -(CPR(-الأساسيات في عملية انقاذ الحياة للعاملين في مجال الرعاية 
 الصحية

(Basic Life Support for Healthcare Providers )CPR
لندن5 أيام

سبتمبر 2018
 كتابة الأبحاث في المجال الصحي

Health Research and Dissertationاسطنبول5 أيام

 نظم المعلومات في إدارة الرعاية الصحية
Information Systems in Health Care Management دبي5 أيام

 مقدمة في علم الأوبئة
Introduction to Epidemiology الرياض5 أيام

 دبلومة : تسويق الخدمات الصحية
Healthcare Marketplaceالقاهرة12 يوم

اكتوبر 2018
 إدارة سلسلة التوريد - للعاملين في مجال الرعاية الصحية 

Healthcare Supply Chain Managementدبي5 أيام

نظام ضمان الجودة فى المستشفيات
Quality assurance system in hospitalsاسطنبول5 أيام

 الإسعافات الأولية
Elementary First Aidماليزيا5 أيام

 دورة  مكافحة العدوى في المستشفيات
Infection control in hospitals   شرم الشيخ5 أيام

برامج الشــئون الصحية

15

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 دورة السجلات الطبية 

medical records  دبى5 أيام

 دورة معايير الأمن والسلامة في المختبرات الطبية
Security and safety standards in medical laboratories     مدريد5 أيام

 الاتجاهات التطبيقية الحديثة لإدارة المستشفيات  
Applied modern trends for Hospital management   القاهرة5 أيام

 تطوير آلية أعمال المراقب الصحي
development of health conroller works mechanism   دبي5 أيام

   الممارسات التصنيعية الجيدة فى مجال التصنيع الدوائي  
 Good manufacturing practices in the field of drugs  

manufacturing
كوالالمبور5 أيام

ديسمبر 2018
 المهارات الازمة للعاملين في الاستقبال الطبي

Medical Receptionist دبي5 أيام

 الاساليب  و المعايير الصحية في مكافحة العدوي 
Infection Control in Health Care Settingالقاهرة5 أيام

 اجراءات الصحة والسلامة المهنية في المعامل 
Occupational Safety & Health Procedures In Laboratoriesاسطنبول5 أيام

 دورة الادارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الطبيه
Health Care Management & Administrationدبي5 أيام

 مهارات التنسيق الإداري فى المجالات الطبية
management coordination skills in medical fields   الدمام5 أيام

 دورة الصيدلة السريرية 
Clinical Pharmacology   شرم الشيخ5 أيام

برامج الشــئون الصحية

16

يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



فرع دولة األمارات العربية المتحدة
بناية  فندق ميلينيوم بالزا  -  الدور 8 - مكتب  802  

شارع الشيخ زايد امام محطة مترو ابراج االمارات - دبى . 
تليفون : 0097143256200 
فاكس  : 0097143256500

موبايل : 00971557720801
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919

ص ب    20 - الرمز البريدى 11843

info@metcegy.com                      www.metcegy.com
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