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 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج العقارات

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
كوالمبورالقاهرة5 أيامإعداد دراسة جدوى المشاريع العقارية

ماليزيادبي5 أيامالمحافظ والصناديق العقارية

ماليزياالقاهرة5 أيامالاستثمار العقاري

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامإدارة أملاك الدولة العامة والخاصة

اسطنبولالقاهرة5 أيامالتقييم والتثمين العقاري

ماليزياالقاهرة5 أيامالتسجيل والتوثيق العقاري

لندندبي5 أيامالإجراءات المكتبية في الشركات والمكاتب العقارية

دبىالقاهرة5 أيامصيانة الممتلكات العقارية

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيامالتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي

اسطنبولالقاهرة5 أيامالأسس والاستراتيجيات الحديثة في الاستثمار العقاري

كوالمبورتركيا5 أيامالتسويق العقاري

كوالمبوردبي5 أيامأساليب ومهارات كتابة العقود العقارية والاستثمارية

دبيشرم الشيخ5 أياماستراتيجيات بناء وتسويق العلامات التجارية في المؤسسات العقارية

اسطنبولدبي5 أيامإدارة العقود في المؤسسات العقارية

لندنالقاهرة5 أيامالمحاسبة المالية في المنشأة العقارية

جدهاسكندرية5 أيامالإدارة الاستراتيجية وتخطيط المشروعات العقارية

مارس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامأساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

مدريدكوالمبور5 أيامالأخلاقيات المهنية في العمل العقاري

اسطنبولالقاهرة5 أيامالأساليب المتكاملة في الجوانب المالية والفنية للاستثمار العقاري

كوالمبوراسطنبول5 أيامالأسس والاستراتيجيات الحديثة في الاستثمار العقاري

IAS40 اسطنبولالاسكندرية5 أياممحاسبة الاستثمارات العقارية وفق المعيار المحاسبي الدولي
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامأساليب تسويق العقارات التجارية

كوالالمبوردبي5 أيامإعداد سياسات التجديد العمراني

اسطنبولالقاهرة5 أيامالتفتيش ومراقبة المباني وتقييم أعمال البناء

جدةدبي5 أيامأساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

دبيالاسكندرية5 أيامالسمسرة العقارية

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامإدارة وتقييم وتثمين العقارات

جدةدبى5 أيامإعداد القادة الإداريين في المؤسسات العقارية

اسطنبولالقاهرة5 أيامإعداد خبراء التقييم العقاري

كوالمبورالاسكندرية5 أيامإعداد دراسة جدوى المشاريع العقارية

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامإدارة العقارات والممتلكات

القاهرةدبي5 أيامإدارة العقود في المؤسسات العقارية

كوالمبورالقاهرة5 أيامإدارة المحافظ العقارية

PMP جدةالاسكندرية5 أيامإدارة المشاريع العقارية

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامأسس ومعايير تثمين العقارات

اسطنبولدبي5 أيامأهمية العلاقات العامة في المؤسسات العقارية

باريسالقاهرة5 أيامأهمية القيادة الإدارية في المؤسسات العقارية

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإدارة أملاك الدولة العامة والخاصة

برامج العقارات
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

سبتمبر 2019
كوالالمبوردبي5 أياماختيار الكفاءات واستقطاب المهارات في المجال العقاري

اسطنبولالقاهرة5 أياماستراتيجيات بناء وتسويق العلامات التجارية في المؤسسات العقارية

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالأبعاد القانونية في عقود الاستثمار بالقطاع العقاري

دبىشرم الشيخ5 أيامأسس وأدوات التمويل العقاري

اكتوبر 2019
اسبانياالقاهرة5 أيامإدارة الأزمات المالية في المجال العقاري

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإدارة الأملاك الحكومية

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامإدارة الأملاك العقارية

الدمامدبي5 أيامإدارة الاستثمار والتقييم العقاري

اسطنبولالاسكندرية5 أيامإدارة الجودة الشاملة TQM في المجال العقاري

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامفي التسويق العقاري CRM إدارة علاقات العملاء

اسطنبولالاسكندرية5 أيامإدارة مخاطر الائتمان والتمويل العقاري

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيامإدارة وتثمين الأراضي

جدةدبي5 أيامإدارة وتخطيط المشروعات العقارية

دبياسطنبول5 أيامالمعلومات الاساسية للتنفيذ المعماري والانشائي للمقيميين العقاريين

ديسمبر 2019
القاهرة5 أيامالأسس والاستراتيجيات الحديثة في الاستثمار العقاري

شرم الشيخ5 أيامالدورة العقارية الشاملة

الاستراتيجيات الحديثة للتأجير التمويلي والهندسة المالية وفقا للمعايير 
دبي5 أيامالدولية

الاسكندرية5 أيامأساليب مواجهة المنازعات في مجال العقارات

برامج العقارات
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المقر بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بناية  فندق ميلينيوم بالزا  -  الدور 8 - مكتب  802  

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

موبايل : 00971505987833
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919

موبايل : 00201110056194
ص ب    20 - الرمز البريدى 11843

info@metcegy.com                      www.metcegy.com


