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برامج هندسة المساحة

برامج الهندسة الكهربائية

برامج هندسة الجوده و الهندسة الصناعية
برامج الهندسة الزراعية و الرى

برامج العقارات

برامج اداره المشروعات

برامج الهندسة االنشائية و الطرق
Structural & Roads Engineering Courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الهندســة االنشائية و الطرق

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

يناير 2018

جودة المشاريع الانشائية والتعامل مع المقاولين
The quality of construction projects and dealing with contractors
الاشراف الفنى على المشاريع الإنشائية
Technical Supervision on construction projects

دورة تحليل الاعمال الاحترافية
)Business Analysis Professional Training (CBAP
دورة صيانة المباني و المنشات
Buildings and facilities maintenance course

مهارات الإشراف على تنفيذ أعمال الطرق والجسور
Skills of supervision for implementing road and bridge works

فبراير 2018

تصميم وتخطيط الطرق
Design and planning of roads

إدارة تنفيذ المشروعات الانشائية
Manage the implementation of construction projects

مراجعة التصميمات الإنشائية للمبانى والجسور
Review construction designs for buildings and bridges
صيانة وإدارة رصف الطرق
Maintenance and management of road paving

دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات
Guide to the procedures for supervising the implementation of
municipal projects

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبى

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

الاردن

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

مارس 2018

مواصفات صيانة رصفات الطرق الأسفلتية
Specification for maintenance of asphalt roads

عيوب وانوع صيانه طبقات رصف الطرق
Defects and types of maintenance of paving layers
هندسة الطرق و المطارات
Roads and airports engineering

الاتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكبارى
Modern maintenance of roads and bridges trends
التصميم الهندسى و الانشائى للطرق
Structural engineering design and methods
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 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

الهندســة االنشائية و الطرق

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

مهارات الإشراف على تنفيذ أعمال الطرق والجسور
Skills of supervision for implementing road and bridge works
ضبط تكاليف المشروعات
Project cost adjustments

إدارة المشروعات الاحترافية
)Project Management Professional (PMP

تنمية المهارات الإدارية للمهندسين والفـنيين
Developing managerial skills for engineers and technicians
الإشراف الهندسي وأصــول التنفيذ
Engineering supervision and implementation assets

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

لندن

 5أيام

القاهرة

 5أيام

جدة

 5أيام

اسطنبول

مايو 2018

تصميم وضبط جودة الخلطات الخرسانية
Design and quality control of concrete admixtures

 5أيام

دبي

يونيو 2018

توصيف المواد الإنشائية واختباراتها واعتمادها
Construction materials and tests characterization and adoption

دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات
Guide to the procedures for supervising the implementation of
municipal projects

 5أيام
 5أيام

القاهرة
ماليزيا

يوليو 2018

جودة المشاريع الانشائية والتعامل مع المقاولين
The quality of construction projects and dealing with contractors
الاشراف الفنى على المشاريع الإنشائية
Technical Supervision on construction projects

دورة تحليل الاعمال الاحترافية
)Business Analysis Professional Training (CBAP
دورة صيانة المباني و المنشات
Buildings and facilities maintenance course
إدارة المشاريع في مجال البناء
Project management in construction

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الهندســة االنشائية و الطرق

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018

الإشراف علي التنفيذ
Supervision of construction

التصميم الإنشائى للمبانى
Structural design of buildings

تقنيات تقييم وتأهيل رصف الطرق
Evaluation and rehabilitation of road paving techniques
ترميم المنشآت الخرسانة
Restoration of concrete structures

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

سبتمبر 2018

أنواع و دراسة الشروخ بالمبانى الخرسانية
Types and study the concrete cracks buildings

تشخيص عيوب المنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها
The diagnosis of defects facilities and determine the causes and
treatment methods
حماية المنشئات الخرسانية المسلحة في البيئات الحارة و القاسية
Protection of reinforced concrete facilities in hot and harsh
environments
 SAP 2000التحليل الإنشائي باستخدام برنامج
Structural analysis using SAP 2000 program

الابداع و التميز في تخطيط و تطوير المدن
Creativity & excellence in the planning & development of cities

 5أيام
 5أيام

ماليزيا
شرم الشيخ

 5أيام

دبى

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

اكتوبر 2018

الاتجاهات الحديثة في صيانة المباني والمنشآت
Recent trends in buildings and establishments maintenance
الاختبارات الهندسيـة والجيوفيزيائية للتربة
Engineering and geophysical tests of the soil

تطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية
Application of general specifications for the construction of
urban roads
تشخيص عيوب الخرسانة المسلحة والحكم عليها
Diagnosis of reinforced concrete defects and judged

أساسيات دراسات الجدوى للمشروعات العقارية
The basics of the feasibility studies for real estate projects
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 5أيام

دبي

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

TRAINING PLAN 2018

الهندســة االنشائية و الطرق

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

اسس ومراحل تصميم البنية التحتية
Foundations and infrastructure design stages

إدارة المشروعات الاحترافية بأستخدام MS-project
Project Management Professional (PMP) and MS-project
أنواع وخصائص واستخدام الخرسانة
Types and characteristics and the use of concrete
كيمياء الخرسانة
Concrete Chemistry

أسس ومراحل تصميم البنية التحتية (شبكات المياه العذبة وقليلة
الملوحة)
Foundations and infrastructure design stages (fresh and brackish
)water systems

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

ديسمبر 2018

إدارة المشروعات الاحترافية
)Project Management Professional (PMP

 5أيام

دبي

التميز والإبداع والابتكار في التصميم المعماري ودورة في التطوير
العقاري
 10أيام
Excellence, creativity and innovation in architectural design and
real estate development course

اسطنبول

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

التصميم الإنشائى للمبانى
Structural design of buildings

دورة صيانة المباني و المنشات
Buildings and facilities maintenance course
هندسة الطرق و المطارات
Roads and airports engineering

الخطة التدريبية 2018
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برامج هندسة المساحة
Surveying courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج هندســة المساحة

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

يناير 2018

الاستشعار عن بعد التأسيسية
Constituent remote sensing

( )GISنظام المعلومات الجغرافية
Geographic information system

المدة مكان الانعقاد

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبي

استخدام برنامج  LGOفي تحليل الارصاد
 10 Leica VIVA GPS System (GPS System 1200) and the use of LGO inأيام
meteorological analysis
أجهزة المحطات المساحية()TC/1203(1103-1800
)Station Equipment (TC / 1203 (1103-1800

الأعمال المساحية وحساب الكميات واستخدام نظام تحديد المواقع العالمي
Surveying, Quantification & Use of Global Positioning System

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

فبراير 2018

نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط العمراني
GIS AND URBAN PLANNING

 5أيام

لندن

استخدام محطة الرصد المتكاملة و تطبيقاتها في الرفع المساحي
Using integrated monitoring station and its applications in the
cadastral

 5أيام

الاردن

المساحة التأسيسية Constituent survey -

 5أيام

لندن

المساحة المتقدمة Advanced survey -

 5أيام

دبي

 CONTOURخريطة  SDR +مقدمة
SDR INTRODUCTION + CONTOUR MAP

 5أيام

اسطنبول

مارس 2018

أجهزة المحطات المساحية()TOPCON(DS 103/GPT 7500
)Stationary Station Equipment (TOPCON (DS 103 / GPT 7500
مساحة البنية التحتية والصرف الصحي
Infrastructure and sanitation survey

جهاز المحطة المتكاملة )(Total Station
)Integrated Station Device (Total Station
أجهزة المحطات المساحية()SET 350RX
)Stationary Station Devices(SET 350RX

الميزان الرقمي DIGITAL LEVEL Trimble
Digital Balance DIGITAL LEVEL Trimble (NA20 / LEICA NA3003 /
SOKKIA SDL50
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 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج هندســة المساحة

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية
Map reading and interpretation of aerial photographs
الأعمال المساحية لأجهزة مسار الطرق
Surveying works for road track devices
( )Graphic Designالتصميم الجرافيك
Graphic Design

الأعمال المساحية وحساب الكميات واستخدام نظام تحديد المواقع
العالمي
Surveying, Quantification and Use of Global Positioning System
استخدام الأجهزة المساحية فى الرصد والقياسات الزاوية وقياس
المناسيب
The use of cadastral devices in monitoring, angular
measurements and measurement of levels

مايو 2018

يونيو 2018

يوليو 2018

 5أيام

القاهرة

 5أيام

 5أيام

المسح الجوي
Aerial survey

الرسم الخرائطي
Drawing cartographic

المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات
Survey in roads, bridges and construction
المساحة العقارية
Real estate survey

البرنامج المساحي ( القياسات الرأسية – الميزان و الميزانيات )
)Spatial Program (vertical measurements - and balance budgets
تصحيح الترافيرس بواسطة برنامج SDR
SDR TRAVERSE ADJUSTMENT

 10أيام

دبي

 5أيام

التصوير والطباعة
Imaging and Printing

حساب المساحات والكميات
Spaces and quantities Account

 5أيام

اسطنبول

دبي

الاسكندرية

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

الخطة التدريبية 2018

9

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج هندســة المساحة

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018
TC SET 350 RX

 5أيام

الاسكندرية

 LECIA VIVA GPS SYSTEMأجهزة رصد الأقمار الصناعية
LECIA VIVA GPS SYSTEM Satellite monitoring devices

 10أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

خريطة المصدر
Map Source

البرنامج التدريبي RD316/4000/8000
Training program RD316 / 4000/8000

سبتمبر 2018

تنمية الاراضي
Land Development

البرنامج التدريبي لدورة عمل خرائط كنتورية ببرنامج SDR
The training program for the course work contour maps SDR
program

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

شرم الشيخ

البرنامج المساحي ( محطة الرصد المتكاملة –)Total Station
(Spatial program (Integrated monitoring station -Total Station

 5أيام

دبي

NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA

 5أيام

الاسكندرية

الرفع المساحى بإستخدام أجهزة Total Station & GPS
Area lift using Total Station & GPS devices

 5أيام

القاهرة

انشاء الخرائط المساحية باستخدام برنامج اوتوكاد ِAutoCAD
Create cadastral maps using Autocad AutoCAD

 5أيام

دبي

TOPCON GPT 7500

 5أيام

القاهرة

كيفية إنتاج خريطة المساعدة النهائية في نظام ArcGIS
How to produce final Utility map in ARCGIS

 10أيام

الاسكندرية

البرنامج التدريبي لدورة تصحيح اللوبات بواسطة برنامج SDR
The training program for the course correction Allobac by SDR
التقنيات الحديثة في مسح ورسم الخرائط
Modern techniques in surveying and mapping

اكتوبر 2018

GPS SYSTEM
واستخدام برامج  LGOفي تحليل الارصاد
GPS SYSTEM and the use of LGO software in meteorological
analysis
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 10أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج هندســة المساحة

Modern Expert for
Training & Consultation

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

نظام التوقيع )(GPS
(GPS) global signature system

المساحة في توقيع الأبنية والطرق والخدمات
Survey in the signing of the buildings, roads and services
 Arc Gis 9.3نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج
GIS using Arc Gis 9.3
الاستشعار عن بعد المتقدمة
Advanced Remote Sensing

برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS
GIS Program

ديسمبر 2018

تنمية الاراضي
Land Development

المدة مكان الانعقاد

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

دبي

 5أيام

دبي

 10أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

استخدام برنامج  LGOفي تحليل الارصاد
 10 Leica VIVA GPS System (GPS System 1200) and the use of LGO inأيام
meteorological analysis

اسطنبول

كيفية إنتاج خريطة المساعدة النهائية في نظام ArcGIS
How to produce final Utility map in ARCGIS
أجهزة المحطات المساحية()SET 350RX
)Stationary Station Devices(SET 350RX

الخطة التدريبية 2018
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برامج هندسة البترول

Petrol Engineering courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج هندســة البترول

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

يناير 2018

التحاليل الكيماويه في صناعه البترول ومراقبه جوده المنتجات البتروليه
Chemical analysis in the petroleum industry and monitoring the
quality of petroleum products
المحفزات في صناعة النفط و الغاز للمدراء
Fundamental of catalyst in oil & gas Industry -for managers
أساسيات التآكل ومكافحة التآكل
Fundamentals of Corrosion & Corrosion Control

أساسيات المعدات في صناعة النفط والغاز
Fundamentals of Equipment in Oil & Gas Industry

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبى

 5أيام

اسطنبول

 10أيام

القاهرة

فبراير 2018

أساسيات الإثيلين والبروبيلين
Fundamentals of Ethylene & Propylene

عملية التقطير ،والتحكم ،استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأمن
Distillation operation,control,troupleshooting Security
الطوارئ والإيقاف الأمن
)Emergency and Process Shut-down (ESD and PSD
أنظمة الحماية من الحرائق
Fire Protection Systems

عمليات نقل الحرارة ،و بدء التشغيل والتكليف
Heat Transfer Equipment Operation, Startup and Commissioning

 5أيام

لندن

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

الاردن

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

مارس 2018
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Flare System, Operations and Design

 5أيام

لندن

تحليل أخطار البترول
Petroleum Risk Analysis

 5أيام

اسطنبول

اختبار النفط الخام والمعدات
Crude Oil Testing & Equipment

 5أيام

شرم الشيخ

DCS Simulator for Process Panel Operators

 5أيام

دبي

الأنابيب وخطوط الأنابيب تصميم الشبكة ،والتحسين والمحاكاة
Piping and Pipelines network design, optimization and
simulation

 5أيام

الدمام

TRAINING PLAN 2018

برامج هندســة البترول

Modern Expert for
Training & Consultation

اسم البرنامج

ابريل 2018

المدة مكان الانعقاد

أنظمة تبريد حقل الغاز
Gas Field Refrigeration Systems

 5أيام

تصنيف النفط الخام ،فحوصات ،مواصفات المنتجات والاختبار
Crude Oil Classification, Assays, Products Specification and
Testing
جفاف النفط الخام وتحلية المياه
Crude oil dehydration and desalting

مايو 2018

خصائص النفط الخام ومعالجة النفط
Crude oil properties and oil treatment

المختبر الكيميائي في صناعة البترول
chemical treatment for oil and gas field

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

النمسا

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

يونيو 2018

المعالجة الكيميائية لحقل النفط والغاز
chemical treatment for oil and gas field

مصانع الغاز (استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمشاكل الخاصة
Gas Plant (Troubleshooting & Special Problems

 5أيام

جدة

 5أيام

اسطنبول

يوليو 2018

اختيار وتقييم المعالجة الكيميائية لحقل النفط والغاز
choice and evaluation chemical treatment for oil and gas field

 5أيام

اسطنبول

HAZID, HAZAN and HAZOP Studies

 5أيام

دبي

النفط الخام و تحليل المنتجات النفطية و مراقبة الجودة
Crude Oil & Petroleum Products Analysis & Quality Control

 5أيام

القاهرة

 10أيام

ماليزيا

 5أيام

دبي

عمليات C5-C6
C5-C6 ISOMERIZATION PROCESS OPERATIONS TRAINING
المتقدمة  LPGتكنولوجيا
Advanced LPG Technology

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج هندســة البترول

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018

المحفزات في صناعة النفط والغاز
Catalyst in oil and gas industry

مزج البنزين (ممارسات محددة للمصفاة)
)Gasoline blending (refinery specific practices
المحفزات المستخدمة في مصافي تكرير النفط
Catalyst in Refinery industry
تكنولوجيا إصلاح الحفاز
catalytic reforming technology

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

اسطنبول

سبتمبر 2018

تكنولوجيا GTL

 5أيام

دبي

أساسيات معالجة الغاز الطبيعي
Basics of Natural Gas Processing

 5أيام

الرياض

 5أيام

دبي

 10أيام

اسطنبول

البارافين المتقدم و أسفالتينس في الزيوت الخام
Advanced Paraffin and Asphaltenes In Crude Oils
تصميم وبناء خطوط أنابيب النفط
Design and construction of oil pipelines

اكتوبر 2018

العمليات الصناعية المتقدمة  ،استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمشاكل
الخاصة
 5أيام
Advanced Process Plant Operations, Troubleshooting and Special
Problems
أساس صناعة البتروكيماويات
Basic of Petrochemicals Industry

أساسيات فصل النفط الخام ،تحلية المياه واستقرارها
Basics of Crude Oil Separation, Desalting and Stabilization
 LPGتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال
Advanced LPG, NGL and LNG Technology
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ماليزيا

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبى

 5أيام

مدريد

TRAINING PLAN 2018

برامج هندســة البترول

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

دورة متقدمة في معالجة الغاز الطبيعي (البدء ،الإيقاف) ،واستكشاف
الأخطاء وإصلاحها والمشاكل الخاصة
Advanced Natural Gas Processing, Start up, Shutdown
Troubleshooting and Special Problems
تكنولوجيا تكرير النفط  -للفنيين
oil refinery technology for Technicians
تكنولوجيا معالجة النفط
Advanced Oil Treatment technology
فصل الغاز السائل  -دورة متقدمة
Advanced Gas liquid separation

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 10أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبي

ديسمبر 2018

الاتجاهات الحديثه فى صناعات تكرير البترول
Recent trends in the petroleum refining industry
التطفئة الإعتيادية و الاضطرارية و اعادة التشغيل
Normal and emergency shutdown and reboot

تكنولوجيـا تشـــغيل وحدات إنتـاج وتصـنيع النفـط
Technology of operation of oil production and processing units
إدارة التآكل
Advanced Corrosion Management

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

فرنسا

الخطة التدريبية 2018
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برامج الهندسة الكهربائية
Electrical engineering Courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج الهندســة الكهربائية

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

يناير 2018

نظم القوى الكهربية
Electrical Power Systems

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبى

أنظمة الطاقة
Power Systems Grounding

 5أيام

اسطنبول

PLC Training

 5أيام

القاهرة

المحولات الكهربائية
Electrical Transformer Training

 5أيام

لندن

توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
Generating solar electricity

فبراير 2018

لوحات التوزيع للجهد المتوسط
The Distribution panels medium voltage
تحليل أنظمة الطاقة الصناعية
Industrial Power Systems Analysis
تنسيق نظام الطاقة
Power System Coordination

مارس 2018

تطبيق التتابع الوقائي
Protective Relay Application

صيانة و تشغيل لوحات جهد منخفض (فنيين)
)Maintenance & operation of low voltage panels (technicians
السلامة الكهربائية
Electrical Safety Training

هندسة المواقع
Onsite Engineering Training

اختبارات الصيانه الكهربائية
Electrical Maintenace and Testing

18

المدة مكان الانعقاد

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

الاردن

 5أيام

لندن

 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج الهندســة الكهربائية

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

تقنية التوليد والتحويل والتوزيع الكهربائي
Technology generating, transformer and distribution of electricity
السلامة الكهربائية التدريب الوعي للعمال غير الكهربائية
Electrical Safety Awareness Training For Non Electrical Workers
التأريض الكهربائي والكود  2009الكندي الكهربائي
Electrical Grounding and Bonding And The 2009 Canadian
Electrical Code
اساسيات الصيانه الكهربائية
Basic Electrical Training

مايو 2018

الاختبارات الكهربائية والصيانة
Electrical Testing and Maintenance

اختبار المحولات الكهربائية والصيانة
Electrical Transformer Testing and Maintenance

يونيو 2018

يوليو 2018

التركيبات الكهربية
Electrical installations

تصميم الشبكات الكهربية
Electrical network design
الكهرباء الصناعية الأساسية
Basic Industrial Electricity

دورة أساسيات الهندسةالكهربائية
Basic Electrical Course

صيانة محول الطاقة
Power Transformer Maintenance

صيانة المحولات وخلايا التوزيع
Maintenance of transformers and distribution cells
لحام الضغط العالى
High pressure welding

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

جدة

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

لندن

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج الهندســة الكهربائية

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018

أوشا السلامة الكهربائية
OSHA Electrical Safety Training
صيانة المحطات الفرعية
Substation Maintenance

سبتمبر 2018

وقاية المحرك الكهربى
Protection electric motor

التدرييب على الاساسيات في الهندسة الكهربائية
Basic Electricity Course
نظام الطاقة الحديثة الترحيل الوقائي
Modern Power System Protective Relaying
الرسم الكهربائي  -ورشة عمل
Electrical Drawing Seminar

دوائر التحكم في المحركات الكهربائية بإستخدام الكونتاكتور (فنيين)
)Control of electric motors using Alkontactor circuits (technicians

اكتوبر 2018

أوشا السلامة الكهربائية
OSHA Electrical Safety Training
اوشا الكهرباء
OSHA Electrical Training

الرسم الكهربائي
Electrical Drawing Seminar

تشغيل و صيانة و إصلاح المحركات الكهربية
Operation, maintenance and repair of electric motors

التركيبات الكهربائية في المناطق الخطرة :التصنيف ،المناولة الآمنة،
التشغيل والصيانة
Electrical Installations in Hazardous Areas: Classification, Safe
Handling, Operation & Maintenance

20

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

 5أيام

الرياض

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبى

 5أيام

مدريد

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

TRAINING PLAN 2018

برامج الهندســة الكهربائية

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة
Modern Electrical Power Systems

ترشيد الطاقة الكهربائية للمحركات والمحولات
Rationalization of electricity for motors and transformers
قاطع الدائرة المتقدمة  -التشغيل والصيانة
Advanced Circuit Breakers Operation and Maintenance

استكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانة المعدات الكهربائية :تقنيات العثور
على خطأ في نظام الطاقة الكهربائية
Troubleshooting & Maintenance of Electrical Equipment: Fault
Finding Techniques on an Electrical Power System

المحولات التشغيلية المبادئ ،اختيار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
Transformer Operational Principles, Selection & Troubleshooting

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

ديسمبر 2018

صيانة وتشغيل المولدات الكهربية
Maintenance and operation of electrical generators

معدات توزيع الكهرباء التشغيل والصيانة
Electrical Distribution Equipment Operation & Maintenance
البدء ،التكليف واختبار الأنظمة الكهربائية
Start-up, Commissioning & Testing of Electrical Systems

الجهد العالي تبديل السلامة والعمليات والصيانة
High Voltage Switching Safety, Operations and Maintenance
أنظمة  UPSوصيانة البطارية
UPS Systems and Battery Maintenance

 5أيام

الدمام

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

فرنسا

الخطة التدريبية 2018
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برامج الهندسة المياكنيكية
Engineering Mechanics Courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج الهندســة المياكنيكية

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

يناير 2018

التحكم فى محركات الحثية الثلاثية الاوجة
Control of induction motors three-phase

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها عملية التشغيل
Troubleshooting Process Operation

 5أيام

دبي

الأجهزة الهوائية Pneumatic equipment -

 5أيام

اسطنبول

منظومة تخطيط الصيانة Maintenance planning system -

 5أيام

الاردن

ضاغط الطرد المركزي والتوربينات البخارية :التصميم والعمليات والصيانة
Centrifugal Compressor & Steam Turbine: Design, Operations
and maintenance

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

التشغيل و التحكم في المحطات البخارية (فنيين)
)Operating and control in steam stations (technicians
عملية مضخة و صمام التكنولوجيا
Practical Pump & Valve Technology

فبراير 2018

تخفيض التكاليف من خلال تحسين قطع الغيار وترشيدها
Reducing Costs through Spares Optimisation and Rationalisation
تحديد وتشخيص الأعطال الميكانيكية للروافع والنواقل ذات الأوزان
 100-4-60طن
Identify and diagnose mechanical failures winches and vector
with weights 40 -6-100 tons

 5أيام

شرم الشيخ

مارس 2018

محطات النفط والغاز البحرية :العمليات والإدارة والسلامة وفقا للمعايير الدولية

Oil and Gas Marine Terminals: Operations, Management and
Safety in accordance with International Standards
تخطيط الإنتاج والجدولة في مصافي البترول
Production Planning & Scheduling in Petroleum Refineries

البترول التكرير الإنتاج والتخطيط والجدولة وتحسين العائد
Petroleum Refining-Production Planning, Scheduling and Yield
Optimization
المتحكم المنطقى المبرمج
Programmable Logic Controller
Control PLC - PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
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 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

اسطنبول

TRAINING PLAN 2018

برامج الهندســة المياكنيكية

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

مواد البناء لمعدات العمليات وأنظمة الأنابيب
Materials of Construction for Process Equipment and Piping
Systems
مصفاة عملية العائد الأمثل
Refinery Process Yield Optimisation
تقنيات تحليل البيانات
Data Analysis Techniques

المبادلات الحرارية (فنيين)
)Heat exchanger (technicians

مايو 2018

الدوائر الهيدروليكية (مهندسين)
)Hydraulic circuits (engineers

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

المعدات الميكانيكية :الضواغط ،مضخات ،الأختام ،المحركات ،ومتغير -
محرك السرعة ،صمامات التحكم والمحركات
 5أيام
Mechanical Equipment: Compressors, Pumps, Seals, Motors, And
Variable – Speed Drive, Control Valves & Actuators

يونيو 2018

التعدين لغير علماء المعادن
Metallurgy for Non Metallurgists

نظم التحكم الآلى فى درجة حرارة ومستويات السوائل
Automatic control of temperature and levels of fluid systems

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

دبي

يوليو 2018

رفع مهارات الرسامين الميكانيكيين
Raising the skills of painters mechanics
صيانة محركات الديزل
Maintenance of diesel engines

تخطيط الإنتاج والجدولة في مصافي البترول
Production Planning & Scheduling in Petroleum Refineries

البترول التكرير الإنتاج والتخطيط والجدولة وتحسين العائد
Petroleum Refining-Production Planning, Scheduling and Yield
Optimization

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج الهندســة المياكنيكية

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018

صيانة الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية
Maintenance of hydraulic and pneumatic systems
تشغيل وصيانة التوربينات الغازية
Operation and maintenance of gas turbines

صيانة التركيبات الميكانيكية & التجهيز والمناولة
Mechanical installation and maintenance of processing and
handling

سبتمبر 2018

الموانع الهيدروليكية
Hydraulic barriers

الهندسة القيمية ()VE
)Value Engineering (VE

منظومات الفرامل الحديثة بالسيارات
ABS, ASR, ESP, Brake Assistance

الاستراتيجيات القائمة على المخاطر للتفتيش والصيانة ()RBI & RBM
)Risk Based Strategies for Inspection & Maintenance (RBI & RBM
أساسيات هندسة التآكل
Fundamentals of Corrosion Engineering

 10أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 10أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

اكتوبر 2018

(فنيين) نظم دوائر التزييت و صيانتها
)Circles lubrication and maintenance systems (technicians
فشل الآلات والاهتزاز والصيانة التنبؤية
Machinery Failure, Vibration & Predictive Maintenance
أنظمة طاقة الموائع :الخصائص الميكانيكية والهيدروليكية
Fluid Power Systems: Hydraulics and Pneumatics

تنظيم وتخطيط الصيانة للسيارات الحديثة
ORGANIZING AND PLANNING THE MAINTENANCE OF
MODERN CARS
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 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج الهندســة المياكنيكية

Modern Expert for
Training & Consultation

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

نوفمبر 2018

نظم التحكم الآلى باستخدام المتحكم المنطقى المبرمج
Automatic control using a PLC controlled systems

التقنيات المتقدمة في التشغيل و الصيانة المخططة
Advanced technologies in the operating and planned
maintenance
نظم التحكم الآلى باستخدام المتحكم المنطقى المبرمج
Automatic control using a PLC controlled systems
تشغيل وصيانة التوربينات الغازية
Operation and maintenance of gas turbines

 5أيام

اسطنبول

 10أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

ديسمبر 2018

التحكم فى محركات التيار المستمر
Speed Control of DC - Motors

تشغيل وصيانة التوربينات
Operation and maintenance of turbines

تصليح اللوحات الالكترونية فى وحدات التبريد والتكيف
Repair of electronic paintings in refrigeration units and air
conditioning
تحليل الاهتزاز فى المعدات الدوارة
Vibration analysis in rotating equipment

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

دبي

الخطة التدريبية 2018
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برامج هندسة الجوده و الهندسة الصناعية

Quality and Industrial Engineering courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الجوده والهندســة الصناعية

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

يناير 2018

أنظمة توليد الطاقة الحديثة
Modern energy generation systems

برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام Ms Project
Programming and follow-up projects using Ms Project

تحليل المشروعات وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة
Projects analysis and applications in the operating and
maintenance

تخطيط نظم الصيانة الفعالة وتحديد المخاطرالتشغيلية وخفض التكاليف
Effective maintenance planning systems and to identify and
reduce costs
قيادة عمليات الفحوص الهندسية و الاختبارات المعدنية و التآكل
The leadership of the engineering operations
and mineral tests and corrosion tests

المدة مكان الانعقاد

 5أيام

كوالالمبور

 5أيام

دبى

 5أيام

اسطنبول

 10أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

فبراير 2018

الصيـانــة الكليــة -التخطيــط ،التصميـم  ،بناء النظـام والتشغيــل
Total maintenance, design, building and operating system

 10أيام

كوالالمبور

المعايير الدولية والقيادة الذكية في إدارة المعاهد الفنية والهندسية
 5 Smart international standards and leadership in the technical andأيام
engineering institutes Management

الاردن

 5أيام

لندن

 5أيام

اسطنبول

المهارات الادارية والقيادية للمهندسين والفنيين
Management and leadership skills for engineers and technicians
هندسة الإبداع وأستراتيجيات الاعمال الابتكارية
Creativity Engineering and innovative business strategies

مارس 2018

هندسة وضبط الجودة الهندسية الميكانيكية – هندسة تكييف الهواء
والتهوية
Engineering and Quality Control Mechanical Engineering - Air
Conditioning and Ventilation Engineering
نظم ادارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب الآلى – CMMS
Integrated CNC - CMMS maintenance management systems
قيادة عمليات الفحوص الهندسية و الاختبارات المعدنية و التآكل
The leadership of the engineering operations
and mineral tests and corrosion tests
الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in wastewater and drinking water laboratories
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 10أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

كوالالمبور

TRAINING PLAN 2018

الجوده والهندســة الصناعية

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

مهارات التميز والابتكار والابداع في ادارة المشاريع الهندسية
Excellence, innovation & creativity skills in Engineering Project
Management

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

الاسكندرية

نظم الصيانة المخططة – التخطيط ،الجدولة،التنفيذ والمتابعة
Planned Maintenance - planning systems, scheduling,
implementation and follow-up

 5أيام

القاهرة

تكييف الهواء المركزي Central air conditioning -

 5أيام

دبي

توصيـــف المــــواد الإنشائيـــة واختباراتها واعتمادها
Construction materials tests, characterization and adoption

 5أيام

القاهرة

نظام تخطيط الاحتياجات من المواد M.R.P
Material requirements planning MRP system

نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها
Electrical distribution systems, planning and maintenance

مايو 2018

يونيو 2018

ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد
Quality control and material properties tests

أنظمة الكابلات لنقل وتوزيع القوى الكهربائية من خلال الأيزو  9001و 2000
Cable systems for the transmission and distribution of electric
power through the ISO 9001 and 2000 system

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

دبي

يوليو 2018

مراجعــة التصاميـــم المعمارية وتوصيـــــف المــــــــواد
Review architectural design and characterization of materials
تطبيقات نظم الصيانة امتكاملة باستخدام الحاسب الآلى
Maintenance systems applications integrated CNC

تكنولوجيا التميز والإبداع في إدارة المشاريع الهندسية المتميزة
Excellence and innovation in technology
and excellence Engineering Project Management

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

تكنولوجيا الصيانة واكتشاف العيوب وتحليل الأعطال للفنيين
 5 Maintenance , the discovery of defects and malfunctions analysisأيام
for technicians technology
تكنولوجيا الصيانة وتحليل الأعطال للمشغلين
Maintenance Technology and Crash Analysis for operators

 5أيام

شرم الشيخ
دبي

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الجوده والهندســة الصناعية

)للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

2018 اغسطس

الاسكندرية

 أيام5

القاهرة

 أيام5

اسطنبول

 أيام5

دبي

 أيام5

تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة على التنبؤ بعملياتها
Maintenance Engineering Technology & predictability of operations
MS Project تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية ب
Planning and scheduling and implementation of technical and
engineering projects using MS Project
تدقيق ومراجعة نظم واعمال الصيانة وتقييم ورفع كفائتها
Auditing systems, maintenance, evaluation and upgradation
تشغيل وصيانة وإصلاح معدات وأجهزة التبريد والتكييف
Operation, maintenance and repair of equipment and
refrigeration and air conditioning

2018 سبتمبر

الاسكندرية

 أيام5

القاهرة

 أيام5

دبي

 أيام5

اسطنبول

 أيام10

تصميم وتركيب واختبار الكابلات الارضية
Design, installation and testing of underground cables

Ms Project برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام
Programming and follow-up projects using Ms Project

تحليل المشروعات وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة
Projects analysis & applications in the operating & maintenance
تخطيط نظم الصيانة الفعالة وتحديد المخاطرالتشغيلية وخفض التكاليف
Effective maintenance planning systems and to identify and
reduce costs

2018 اكتوبر

ماليزيا
شرم الشيخ

تـخطيط وجدولة أعمال الصيانة الشاملة لتطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها
 أيام5
Planning and scheduling for the overall development and
upgradation and evaluation of its operations maintenance work
 أيام5

تـخطيط وتصميــم ومتابعــة المشروعـات الفنيـة والهندسيـة
Planning, design & follow-up technical and engineering projects

دبى

المعايير الدولية والقيادة الذكية في إدارة المعاهد الفنية والهندسية
 أيام5 Smart international standards and leadership in the technical and
engineering institutes Management

جدة

 أيام5

القاهرة

 أيام5

TRAINING PLAN 2018

المهارات الادارية والقيادية للمهندسين والفنيين
Management and leadership skills for engineers and technicians
أنظمة الكابلات لنقل وتوزيع القوى الكهربائية من خلال منظومة الأيزو
2000  و9001
Cable systems for the transmission and distribution of electric
power through the ISO 9001 and 2000 system
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الجوده والهندســة الصناعية

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

أنظمة توليد الطاقة الحديثة
Modern energy generation systems

 5أيام

التقنيات الحديثة والمتطورة في هندسة التبريد والتكييف
Modern and advanced technologies in refrigeration
and air conditioning engineering

 5أيام

التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة واعداد التقارير الفنية
باستخدام الحاسب الالي
Advanced technologies for operation and maintenance of
planned and prepare technical reports CNC
الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in wastewater and drinking water laboratories

الصيـانــة الكليــة -التخطيــط ,التصميـم  ,بناء النظـام والتشغيــل
Total maintenance, design, building and operating system

الاسكندرية
اسطنبول

 10أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 10أيام

اسطنبول

ديسمبر 2018

الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ
Engineering supervision and implementation assets
التحكم المنطقي المبرمج والتخطيط للأعطال الكهربائية
PLC control and planning of electrical failures
التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها
Hydraulic control equipment and maintenance

التعريف الدقيق في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية وقياس الجدوى
الإقتصادية
The precise definition in the management and development of
engineering projects and measuring the economic feasibility
التقنيات الحديثة للفحص الهندسي وادارة اعمال الصيانة المبرمجة
والطارئة واعداد التقارير
Modern techniques to examine the engineering and
Administration programmed and emergency maintenance and
reporting

 5أيام

دبي

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

 10أيام

دبي

القاهرة

الخطة التدريبية 2018
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برامج الهندسة الزراعية و الرى

Agriculture and Irrigation Engineering courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الهندســة الزراعية و الرى

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

يناير 2018
المسطحات الخضراء إنشائها والعناية بها

 5أيام

كوالالمبور

التحليل المالي للمشاريع الزراعية باستخدام الحاسوب

 10أيام

دبى

إدارة وتصميم شبكات الري بالتنقيط باستخدام الحاسوب

 5أيام

اسطنبول

الانتاج الزراعى و علامات النضج

 5أيام

القاهرة

5أيام

كوالالمبور

استخدام المياه المستصلحة في عمليات الري وإدارة وتصميم وأنظمة
الري النستخدمة فيها

فبراير 2018
تقييم التأثيرات البيئية

 5أيام

لندن

المكافحة المتكامل IPM

 5أيام

الاردن

تكنولوجيا التسميد وتغذية النبات

 5أيام

الأسكندرية

أساليب وقاية النبات و مكافحة الحشرات

10أيام

دبى

دورة ري لاندسكيب

5أيام

اسطنبول

مارس 2018
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التلقيح الاصطناعى و الخصوبة

 5أيام

شرم الشيخ

نظم الرى الحديث  /رش وتنقيط

 5أيام

دبى

إدارة مشاتل الفاكهة والتدريب على التطعيم

 5أيام

القاهره

الاسمدة والتسميد

 5أيام

كوالالمبور

تقنيات الزراعة بدون تربة وأنظمة التسميد بالري

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

الهندســة الزراعية و الرى

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018
رسم المخطط النباتي لهندسة الحدائق باستخدام أوتوكاد

 10أيام

اسطنبول

هندسة الحدائق وصيانتها و المسطحات الخضراء

 5أيام

النمسا

تقييم واستصلاح الأراضي الملوثة

 5أيام

القاهرة

المسطحات الخضراء إنشائها والعناية بها

5أيام

دبى

التحليل المالي للمشاريع الزراعية باستخدام الحاسوب

 12يوم

جدة

مايو 2018
إدارة وتصميم شبكات الري بالتنقيط باستخدام الحاسوب

 10أيام

اسطنبول

الانتاج الزراعى و علامات النضج

5أيام

دبى

يونيو 2018
استخدام المياه المستصلحة في عمليات الري وإدارة وتصميم وأنظمة
الري النستخدمة فيها
الري وشبكات الري

 5أيام

القاهرة

 5أيام

ماليزيا

يوليو 2018
التنمية المستدامة الأراضي واستصلاحها

5أيام

شرم الشيخ

أساليب الرى بمياه الصرف الصحى و المياه المحلاة

شهر

دبى

تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية

 5أيام

الإسكندرية

دور المكافحة البيولوجية في الادارة المتكاملة للافات     

 5أيام

لندن

أساسيات وتقنيات الزراعة المستدامة      

 5أيام

اسطنبول

()Sustainable Land Development and Restoratio

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

الهندســة الزراعية و الرى

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018
الاستثمار الزراعي

 5أيام

دبى

زراعة الصوب

 5أيام

الرياض

تطبيق معايير اليورجاب في منتج الزراعة العضوية

10أيام

القاهرة

الإرشاد الزراعي

 5أيام

دبى

       أساسيات الزراعة الحضرية

 5أيام

اسطنبول

سبتمبر 2018
تكنولوجيا مكافحة الآفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

 5أيام

ماليزيا

ابار المياه الجوفية

 5أيام

شرم الشيخ

نظم الري الحديثة

 5أيام

دبى

زراعة وخدمة الخضر فى الأراضي الصحراوية

 5أيام

دبي

  تقييم واستصلاح الأراضي الملوثة

10أيام

القاهرة

اكتوبر 2018

35

منتجات الألبان

 5أيام

دبي

الزراعة المحمية والزراعة المائية (الهيدروبونيك)

 5أيام

كوالالمبور

تخطيط وتنسيق الحدائق و المنتزهات

 5أيام

دبى

زراعة المحاصيل الشتوية

 5أيام

القاهرة

التربة والأراضي

 5أيام

اسطنبول

TRAINING PLAN 2018

الهندســة الزراعية و الرى

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018
تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل ( )PCRفي تشخيص الأمراض الفطرية

 5أيام

دبى

البرنامج المتكامل فى رعايه وتربيه حيوانات المزرعه.

 5أيام

الدمام

المكافحة البيولوجية والمتكاملـة للآفات الحشرية

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبى

الرقابة علي الجودة الزراعية

 5أيام

القاهرة

المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث

 5أيام

الدمام

والبكتيرية

منهجية البحث العملي والأبحاث الزراعية المتقدمة

Advanced agricultural research methodology

ديسمبر 2018
هندسة الحدائق وصيانتها و المسطحات الخضراء

 5أيام

فرنسا

المكافحة البيولوجية والمتكاملـة للآفات الحشرية

 5أيام

لندن

منهجية البحث العملي والأبحاث الزراعية المتقدمة

 5أيام

القاهرة

الرقابة علي الجودة الزراعية

 5أيام

شرم الشيخ

دور المكافحة البيولوجية في الادارة المتكاملة للافات

 10أيام

دبى

زراعة وخدمة الخضر فى الأراضي الصحراوية

 5أيام

اسطنبول

الخطة التدريبية 2018
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برامج العقارات

Real estate Courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج العقارات

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

يناير 2018

دورة التطوير العقاري
Real estate development

دورة اختيار الكفاءات واستقطاب المهارات في المجال العقاري
How to select and attract the qualified in real estate field
دورة أساليب التمويل العقاري الإسلامي
Islamic real estate financing methods
دورة دراسات الجدوى العقارية
Real estate feasibility studies

دورة البرنامج المتكامل في التطوير العقاري
Integrated program for real estate development

فبراير 2018

دورة البيع بالمزاد العقاري
Real estate auctions

دورة تقييم العقارات من الأضرار التي لحقت المرافق
Real estate assessment as a result of facilities damage
دورة دراسات الجدوى العقارية
Real estate feasibility studies

دورة البرنامج المتكامل في التطوير العقاري
Integrated program for real estate development

المدة مكان الانعقاد

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

عمان-الاردن

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

القاهرة

مارس 2018

دورة التقييم العقارى لأضرار المنشأت
Real Estate Assessment of facilities damage
دورة إدارة المحافظ العقارية
Management of Real Estate Portfolio

دورة التصنيف المهني للعقار
Professional Property Type Classification

دورة تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق العقارية
Establishment & management of Real Estate Portfolio and Fund
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 5أيام

دبي

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

المغرب

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج العقارات

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018

دورة التصنيف المهني للعقار
Professional Property Type Classification

دورة العمل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي
Real estate working in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries
دورة التسجيل والتوثيق العقاري
Real estate Registration and documentation

دورة الاستراتيجيات المعاصرة في إدارة العقارات
Contemporary strategies of real estate management

دورة الأبعاد القانونية في عقود الاستثمار بالقطاع العقاري
Legal Dimensions in Real estate Investment Contracts

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

الاردن

 10أيام

الاسكندرية

 5أيام

اسطنبول

مايو 2018

دورة الأخلاقيات المهنية في العمل العقاري
Professional ethics course in real estate work

 5أيام

القاهرة

يونيو 2018

دورة استراتيجيات التسويق العقاري :الأسس والخطط
Real estate marketing strategies: principles and plans
دورة التسويق الإلكتروني للمشروعات العقارية
E-marketing for real estate projects

 5أيام

دبي

 5أيام

دبي

يوليو 2018

دورة إعداد خبراء التقييم العقاري
How to Become a Real Estate Appraiser

دورة إدارة الأملاك الحكومية
Government Property Management Course

دورة الرخصة الدولية للوسيط العقاري المعتمد
Certified International real estate broker license

دورة الدراسة الفنية لدراسات الجدوى العقارية
Technical study of Real estate Feasibility Studies
دورة المعلومات العقارية الأساسية
Essential Information of Real Estate

 5أيام

دبي

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

المغرب

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

الخطة التدريبية 2018
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج العقارات

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018

دورة الاعتبارات القانونية في التسويق العقاري
Legal considerations for real estate marketing

دورة إدارة التغيير في المؤسسات العقارية
Change management in real estate institutions
دورة إدارة الجودة العقارية الشاملة
Total quality management in Real estate
دورة إدارة العقارات والممتلكات
Real estate and property management

سبتمبر 2018

دورة إدارة المخاطر العقارية
Real Estate Risk Management

دورة التسويق العقاري الحديث
Modern real estate marketing
دورة التقييم والتثمين العقاري
Real estate appraisal course

دورة إدارة جمعيات الملاك
Management of Owners Associations

 5أيام

اسطنبول

 5أيام

الاردن

 5أيام

دبي

 5أيام

ماليزيا

 5أيام

القاهرة

 5أيام

لندن

 5أيام

دبي

 5أيام

شرم الشيخ

اكتوبر 2018

دورة المهارات الإدارية المتكاملة للوسيط العقاري
Integrated management skills for Real Estate broker
دورة الرهن العقاري معلومات شاملة
Comprehensive information on Mortgage
دورة إدارة الأملاك العقارية
Management of Real Estate Asset

دورة الادارة الاستراتيجية للعقارات
Strategic management of Real estate

دورة تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق العقارية
Establishment & management of Real Estate Portfolio and Fund
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 5أيام

اسطنبول

 5أيام

القاهرة

 5أيام

دبي

 5أيام

الاردن

 5أيام

ماليزيا

TRAINING PLAN 2018

برامج العقارات

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

نوفمبر 2018

دورة الاحتراف والجدارة المهنية في إدارة العقارات
Professional real estate management course

دورة التعاملات العقارية وضمان الحقوق
Real estate transactions and how to ensure property rights
دورة التشريعات العقارية
Real Estate legislation course

دورة أداء سوق البنايات
Performance of building market

دورة استراتيجيات الاستثمار العقاري
Real estate investment strategies

 5أيام

القاهرة

 5أيام

الاسكندرية

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

اسطنبول

ديسمبر 2018

دورة أساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات
Dispute resolution methods in real estate matters

دورة أهمية العلاقات العامة في المؤسسات العقارية
Importance of Public Relations for real estate institutions

دورة التميز والإبداع والإبتكار في التصميم المعماري ودوره في التطوير
العقاري
Excellence, creativity and innovation in architectural design & its
role in real estate development
دورة الاستثمار العقاري وأسس نجاحه
Real estate investment and Principles of Success
دورة إدارة التغيير في المؤسسات العقارية
Change management in real estate institutions
دورة الاعتبارات القانونية في التسويق العقاري
Legal considerations for real estate marketing

 5أيام

المغرب

 5أيام

القاهرة

 5أيام

شرم الشيخ

 5أيام

دبي

 5أيام

القاهرة

 5أيام

كوالالمبور

الخطة التدريبية 2018
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برامج اداره المشروعات

Projects management Courses

مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج اداره المشروعات

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

يناير 2018
إدارة مشاريع المؤسسات EPM

 5أيام

كوالالمبور

Business Analysis within a Project Environment

 10أيام

دبى

فن استخدام منهج الهندسة القيمية في إدارة المشاريع

 5أيام

اسطنبول

إدارة مشاريع المؤسسات EPM

 5أيام

القاهرة

Managing Projects with MS Project 2016

5أيام

لندن

فبراير 2018
إدارة المشاريع الإحترافية Project Management

 5أيام

كوالالمبور

Advanced Contracts and Project Management

 5أيام

الاردن

الإشراف الفنى على المشاريع الإنشائية والمعمارية

 5أيام

لندن

الادارة الهندسية و مهارات إدارة المشـــــــروعات الهندسية

10أيام

دبى

5أيام

اسطنبول

ضبط تكاليف المشروعات

costs of construction projects

مارس 2018
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أساسيات إدارة المشروعات (دراسات تمهيدية لشهادة )PMP

 5أيام

شرم الشيخ

دورة بناء وتنفيذ مكتب ادارة المشاريع PMO

 5أيام

دبى

الإدارة المتكاملة للمشاريع الهندسية

 5أيام

القاهره

إدارة و تقييم المخاطر للمشاريع

 5أيام

كوالالمبور

)Preparation for Risk Management Professional (RMP
Certification

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج اداره المشروعات

Modern Expert for
Training & Consultation

المدة مكان الانعقاد

اسم البرنامج

ابريل 2018
 10أيام

اسطنبول

ضبط تكاليف المشروعات

costs of construction projects

Establishing and Managing the Project Management Office
)(PMO

 5أيام

النمسا

Managing IT Projects Effectively

 5أيام

القاهرة

الادارة الهندسية و مهارات إدارة المشـــــــروعات الهندسية

5أيام

دبى

إدارة المشاريع الإحترافية )Project Management (PMP

 12يوم

جدة

مايو 2018
الادارة الفعالة للمشروعات بأستخدام الحاسب الآلى ( - MS PROJECT
بريمافيرا)

 5أيام

اسطنبول

إدارة المشاريع الاحترافية

 10أيام

اسطنبول

يونيو 2018
ادارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5أيام

دبى

تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية والهندسية
باستخدام MS Project

 5أيام

القاهرة

يوليو 2018
التحليل المالي وتقييم أداء المشاريع

 5أيام

ماليزيا

إدارة المشاريع والجدولة والتحكم

5أيام

شرم الشيخ

إدارة مشاريع المؤسسات EPM

شهر

دبى

 5أيام

الإسكندرية

 5أيام

لندن

ضبط تكاليف المشروعات

costs of construction projects

دبلومة الادارة الهندسية ENGINEERING MANAGEMENT DIPLOMA
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مر كــز ا لخبــر ة ا لحد يثــة

برامج اداره المشروعات

للتدريــب واإلستشــارات (ميتــك)

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

اغسطس 2018
إدارة المشاريع باستخدام MS Project

 5أيام

اسطنبول

Managing Projects Using Microsoft Project

 5أيام

دبى

شهادة مدير المشروع المعتمد PMP

 5أيام

الرياض

بناء وتنفيذ مكتب ادارة المشاريع PMO

10أيام

القاهرة

)Preparation for Risk Management Professional (RMP
Certification

 5أيام

دبى

سبتمبر 2018
الادارة الفعالة للمشروعات بأستخدام الحاسب الآلى ( - MS PROJECT
بريمافيرا)

 5أيام

اسطنبول

دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات

 5أيام

ماليزيا

إدارة المشروعات باستخدام Ms-Project

 5أيام

شرم الشيخ

Project Management and Compliance: Planning, Scheduling and
Control

 5أيام

دبى

المهارات المتكامله في ادارة وتخطيط وتقييم المشاريع

 5أيام

مدريد

اكتوبر 2018
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 PMPادارة المشاريع

10أيام

القاهرة

تخطيط وجدولة المشاريع وإعداد الميزانية لها

 5أيام

دبي

الجودة الشاملة في إدارة المشاريع

 5أيام

كوالالمبور

PROJECT INTEGRATION, SCOPE AND TIME MANAGEMENT

 5أيام

دبى

أساسيات إدارة المشروعات Basics of project management

 5أيام

القاهرة

TRAINING PLAN 2018

برامج اداره المشروعات

Modern Expert for
Training & Consultation

اسم البرنامج

المدة مكان الانعقاد

نوفمبر 2018
النواحي الإدارية للمهندسين

 5أيام

اسطنبول

الادارة الهندسية و مهارات إدارة المشـــــــروعات الهندسية

 5أيام

دبى

إدارة المشاريع والإشراف على الاستشاريين والمقاولين

 5أيام

الدمام

إدارة المشروعات المتقدمة Advanced Project Management

 5أيام

شرم الشيخ

فن استخدام منهج الهندسة القيمية في إدارة المشاريع

 5أيام

الدمام

PROJECT COMMUNICATIONS, RISK AND PROCUREMENT
)MANAGEMENT (PMK WORKSHOP

 5أيام

دبى

ديسمبر 2018
الإشراف الهندسى وأصول التنفيذ بالمواقع

 5أيام

القاهرة

تخطيط وجدولة المشاريع وإعداد الميزانية لها

 5أيام

فرنسا

أساسيات إدارة المشروعات (دراسات تمهيدية لشهادة )PMP

 5أيام

لندن

تخطيط وجدولة المشاريع وإعداد الميزانية لها

 5أيام

القاهرة

ادارة المشاريعPMP

 5أيام

شرم الشيخ

دورة بناء وتنفيذ مكتب ادارة المشاريع PMO

 10أيام

دبى

الخطة التدريبية 2018
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فرع دولة األمارات العربية المتحدة
بناية فندق ميلينيوم بالزا  -الدور  - 8مكتب 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  - 20الرمز البريدى 11843

www.metcegy.com

info@metcegy.com

