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مركز الخبرة الحديثة للتدريب واإلستشارات) ميتك(  

TRAINING
PROGRAMS
GUIDE 
دليـل البرامج التدريبية

برامج الأمن والسلامة
برامج أمنية 
برامج الأمن والسلامة المهنية
برامج الدفاع مدنى



Security programs
برامج أمنية 
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج أمنية 

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
كوالمبورالقاهرة5 أيامالشرطة وحقوق الانسان

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالمهارات الإدارية لرجال الشرطة

لندندبي5 أيامالمهارات الإشرافية والاتصالات الفعالة في المجال الأمني

دبىالقاهرة5 أيامتلقى البلاغات بغرف العمليات بالمطارات

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيامأساليب تفعيل الحس الأمني للعاملين بالمطارات

كوالمبوردبي5 أيامأمن المطارات التأسيسية

 "مهارات إعداد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ وأليات 
لندنالقاهرة5 أيامالحكم على صحتها"

جدهاسكندرية5 أيامتأمين و حراسة الشخصيات الهامة

مارس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامالاستراتيجية الأمنية لتأمين المطارات في ظل أحداث ثورات الربيع العربي

مدريدكوالمبور5 أيامالمهارات الإدارية لرجال الشرطة

اسطنبولالقاهرة5 أياممهارات اعداد و كتابة التقارير الأمنية

كوالمبوراسطنبول5 أياممهارات الابداع والابتكار في العمل الشرطى

اسطنبولالاسكندرية5 أياماعداد ومراجعة الخطط الاستراتيجية

ابريل 2019
أمن المعلومات وحمايتها من قبل القرصنة الالكترونية وكيفية تأسيس فرق عمل 

باريسشرم الشيخ5 أياملمكافحة الجريمة 

كوالالمبوردبي5 أيامإدارة الأزمات والكوارث في المطارات

  استخدام التقنيات الحديثة في تأمين وحماية"
اسطنبولالقاهرة5 أيام"المطارات والمنافذ

جدةدبي5 أياماستراتيجية تأمين الطائرات

دبيالاسكندرية5 أيامالاجادة فى تقديم الخدمات الأمنية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامالاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه

جدةدبى5 أيامتناول وسائل الاعلام لظاهرة جرائم الارهاب واّثارها الأمنية والقانونية

اسطنبولالقاهرة5 أيامالاستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الإدراك والحس الأمني والتفكير الذهني 

كوالمبورالاسكندرية5 أيامتأمين وحراسة المنشآت النفطية

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أياماستراتيجية تأمين الأفواج السياحية بالمطارات 

القاهرةدبي5 أيامتنمية مهارات الضباط العاملين بأقسام النقليات

كوالمبورالقاهرة5 أيامالإشراف على عمليات الأمن

جدةالاسكندرية5 أيامإدارة المفاوضات الامنية الجنائية

اغسطس 2019
استراتيجية التعامل الأمني لحالات منع الدخول أوالخروج"

الاردنشرم الشيخ5 أيام"لركاب المطارات 

اسطنبولدبي5 أيامإجراءات الاشتباه والقبض والتفتيش بالمطارات

باريسالقاهرة5 أيامالمهارات السلوكية لرجال الشرطة المجتمعية

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامجمع واعداد المعلومات الأمنية

سبتمبر 2019
 "استراتيجية العلاقات العامة والانسانية والاعلام 

كوالالمبوردبي5 أيامالأمني بالمطارات"

اسطنبولالقاهرة5 أيام التعاون الدولى فى المجال الأمنى  

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه

دبىشرم الشيخ5 أيامالقيادة الامنيه للمدراء ومساعديهم

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اكتوبر 2019
اسبانياالقاهرة5 أيامحفظ نظام الضباط

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامحالات المنع من السفر أو مغادرة أو الدخول الى البلاد

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامإستراتيجية التعامل الأمنى مع حالات الإضرابات والإعتصامات

الدمامدبي5 أياممنظومة التعامل الأمني في حالات الطوارئ والأزمات الأمنية

اسطنبولالاسكندرية5 أياممهارات جمع المعلومات والمراقبة

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامالتعاون الدولى فى المجال الأمنى

اسطنبولالاسكندرية5 أيامالتعامل مع حالات الذعر بالمطارات

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيامالمراقبة والاستطلاع لأمن الفنادق

جدةدبي5 أياممنظومة إدارة غرفة العمليات الأمنية 

دبياسطنبول5 أيامإجراءات التفتيش الجمركي بالمطارات

ديسمبر 2019
القاهرة5 أيامالجريمة الإلكترونية  الوسائل والوقاية 

شرم الشيخ5 أيامتأمين وحراسة المنشآت النفطية

دبي5 أيامأساليب تفعيل الحس الأمني للعاملين بالمطارات

الاسكندرية5 أيامالاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه

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



 Occupational Safety and Security
Programs

برامج الأمن والسلامة المهنية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج الأمن والسلامة المهنية

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
كوالمبورالقاهرة5 أيامدورة النيبوش العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية

 OHSAS المواصفات القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالبريطانية

لندندبي5 أيامالأمن الصناعي و السلامة المهنية في صوامع الغلال

دبىالقاهرة5 أيامالسلامة وإدارة الصيانة

فبراير 2019
NEBOSH دبيكوالمبور5 أيامدورة النيبوش العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية

كوالمبوردبي5 أيامتطبيقات الاجراءات المتخصصة للحفاظ على المنشآة وسلامة العاملين

لندنالقاهرة5 أيام) برنامج متقدم (التفتيش وتقييم نظم السلامة والصحة المهنية وإعداد التقارير

معايير سلامة وأمن المنشآت وتحديد مصادر الأخطار والتدابير الوقائية للتصدي 
جدهاسكندرية5 أياملها

مارس 2019
IGC الاردنشرم الشيخ5 أيامالنيبوش

مدريدكوالمبور5 أيامادارة انظمة السلامة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية

اسطنبولالقاهرة5 أيامدورة الأمن والسلامة فى المخاطر الكيميائية

 "الاستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة 
كوالمبوراسطنبول5 أياموالسلامة المهنية"

اسطنبولالاسكندرية5 أيامتطوير ورفع كفاءة انظمة الامن والسلامة وتنفيذ معايير الجودة

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامدورة إدارة السلامة والصحة المهنية طبقا لمعايير الأوشا الأمريكية

كوالالمبوردبي5 أيامدورة الأمن والسلامة والصحة المهنية وفقاً لنظام الجودة العالمية

اسطنبولالقاهرة5 أيامالأمن الوقائي والسلامة المهنية ومنع الخسائر في المنشآت الحيوية

جدةدبي5 أيامالمفاهيم الحديثة في حماية المنشآت الحيوية والتجمعات السكنية

دبيالاسكندرية5 أيامالسلامة والصحة المهنية الصناعية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامالرقابة والتفتيش على نظم السلامة وتقييم وإدارة المخاطر

جدةدبى5 أيامتخطيط وإدارة أنظمة الأمن والسلامة المتكاملة ومنع الخسائر 

اسطنبولالقاهرة5 أيامالاتجاهات الحديثة في التميز والابداع القيادي لمدراء الأمن والسلامة

كوالمبورالاسكندرية5 أيامإدارة الامن و السلامة في المستشفيات والمراكز الصحية

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامدورة النيبوش العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية

القاهرةدبي5 أيامشهادة الناسب في الأوناش و وسائل الرفع

كوالمبورالقاهرة5 أيامالسلامة والصحة المهنية في رافعات الحاويات 

جدةالاسكندرية5 أيامإجراءات السلامة أثناء العمل بمحطات التوليد

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامالامن والسلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الاوشا

اسطنبولدبي5 أيامالمهارات الأمنية لأفراد المرفق المينائى المكلفين بواجبات أمنية

باريسالقاهرة5 أيامتداول البضائع الخطرة بالموانئ                 

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالتفتيش والرقابة الأمنية 

سبتمبر 2019
الإدارة المتكاملة لأنظمة السلامة في )التداول الآمن ، نقل ، تخزين والتخلص من 

كوالالمبوردبي5 أيامالمواد الخطرة(

اسطنبولالقاهرة5 أيامالتخطيط الإستراتيجي للسلامة المهنية وعمليات إدارة المخاطر

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالبرنامج المتكامل في الامن الصناعي

دبىشرم الشيخ5 أيامالنظم المتقدمة للامن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث المهنية

برامج الأمن والسلامة المهنية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اكتوبر 2019
 "معايير الأمن والسلامة البيولوجية وتوكيد الجودة فى 

اسبانياالقاهرة5 أيامالمعامل والمختبرات"

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث 

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامادارة السلامة والأمن بالجامعات و المنشآت التعليمية

الدمامدبي5 أيامالسلامة فى إستخـدام وتداول المواد الكيميائية

اسطنبولالاسكندرية5 أياممقاييس الحماية من المخاطر في المختبرات والمعامل الكيماوية

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامالتحقيق فى حوادث العمل

اسطنبولالاسكندرية5 أيامالاتجاهـات الحديثــة لاعمال الامــن والسلامــة

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيامطرق الوقاية المختلفة من المخاطر الكهربائية

جدةدبي5 أيامالرصد و  قياس الاداء الأمني في المنشأة

دبياسطنبول5 أيامإجراءات السلامة أثناء العمل بمحطات التوليد

ديسمبر 2019
HAZOP القاهرة5 أيامتحديد احتمالية المخاطر إثناء عملية التشغيل

الإدارة المتكاملة لأنظمة السلامة في )التداول الآمن ، نقل ، تخزين والتخلص من 
شرم الشيخ5 أيامالمواد الخطرة(

دبي5 أيامالسلامة والصحة المهنية في رافعات الحاويات 

الاسكندرية5 أيامأساليب وتقنيات لتحسين الكفاءة والأداء والسلامة في المستودعات 

برامج الأمن والسلامة المهنية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



Civil defense Programs
برامج الدفاع مدنى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج الدفاع مدنى

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
كوالمبورالقاهرة5 أيامبرنامج التدريب على مكافحة الحرائق

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامتطبيقات نظام اطفاء الحريق الاوتوماتيكى وفحصه

لندندبي5 أيامالتحقيــق التخصصيــة في الحرائــق

دبىالقاهرة5 أيامدورة تأمين المنشآت من الحرائق والإنفجارات

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيامإعداد رؤساء أقسام الدفاع المدنى 

كوالمبوردبي5 أيامإستراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق

لندنالقاهرة5 أيامأساسيات مكافحة الحريق

جدهاسكندرية5 أيامدورة تأمين الحريق و الحوادث العامة

مارس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامنظم الانذار المبكر للكشف عن الحرائق

مدريدكوالمبور5 أيامدورة نظام الإطفاء الأوتوماتيكي

اسطنبولالقاهرة5 أيامأجهــزة الإطفــاء الـيدويــة و الـتعـامــل بالـخــراطــيم

كوالمبوراسطنبول5 أياممنظومة ادارة تخزين الاسلحة والذخائر

 الأساليب الحديثة لتطوير رجال الاطفاء والتدريب على المنهج العلمي الجديد 
اسطنبولالاسكندرية5 أياملمكافحة الكوارث والحرائق والحوادث

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامدورة الامن و السلامه العامه و مكافحة الحرائق و الاطفاء

كوالالمبوردبي5 أيامالقيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لادارة عمليات الطوارئ والانقاذ والاخلاء

اسطنبولالقاهرة5 أيامتأمين محطات تموين السيارات من أخطار الحريق

جدةدبي5 أيامالاداره المتقدمه لنقل المواد الخطره والمفرقعات والمتفجرات

دبيالاسكندرية5 أيامالإطفاء والوقاية و الإنقاذ من الحرائق - نظرى+عملى
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يونيو 2019
لندنالقاهرة5 أيامأجهــزة الإطفــاء الـيدويــة و الـتعـامــل بالـخــراطــيم

جدةدبى5 أياماستراتيجية مهارات التعرف على تزوير وثائق السفر

اسطنبولالقاهرة5 أيامتكنولوجيــا وأنظمـــة مكافحــة الحرائق

كوالمبورالاسكندرية5 أيامدورة تكنولوجيا السلامة من الحريق وهندسة لإطفاء الفني المتقدم

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالمهارات المتكاملة لتأهيل مدربي رجال الاطفاء

القاهرةدبي5 أيامإعداد رؤساء أقسام الدفاع المدنى 

كوالمبورالقاهرة5 أيامالاداره المتقدمه لنقل المواد الخطره والمفرقعات والمتفجرات

جدةالاسكندرية5 أيامالتحقيق في مسببات الحريق  

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامإدارة الطواري والأزمات الامنيه

اسطنبولدبي5 أيامالتدريب علي فحص وصيانة أجهزة الاطفاء

 "معايير الحماية والسيطرة والتحكم بحوادث الحرائق 
باريسالقاهرة5 أياموالانفجارات الصناعية"

كوالالمبورالاسكندرية5 أياممبادئ علم الحرائق وطرق المكافحة ومبادئ الإنقاذ

سبتمبر 2019
كوالالمبوردبي5 أيامالتحقيق في الحوادث ذات المنشأ الكهربائي

اسطنبولالقاهرة5 أيامتأمين المنشأت من الحرائق والانفجارات

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامتكنولوجيا السلامة من الحريق وهندسة الإطفاء الفني المتقدم

دبىشرم الشيخ5 أيامالحسابات الهيدروليكية لشبكات الحريق 

برامج الدفاع مدنى

12TRAINING PLAN 2019

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اكتوبر 2019
اسبانياالقاهرة5 أيامالمهارات  الأمنية لجميع العاملين بالمرفق الميناء

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامإستــراتيجيــات أمــن وحمــايــة المنشــآت

اسطنبولشرم الشيخ5 أيامالمهارات المتكاملة لتأهيل مدربي رجال الاطفاء

الدمامدبي5 أيام مكافحة جرائم السياحة

اسطنبولالاسكندرية5 أياممطابقة مشتريات الدفاع المدني للمواصفات الفنيه

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامتطبيقات نظام اطفاء الحريق الاوتوماتيكى وفحصه

اسطنبولالاسكندرية5 أيامالبرنامج المتكامل في إعداد قادة فرق الإطفاء

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق

جدةدبي5 أياممكافحة الحرائق و إدارة الأمن والسلامة

دبياسطنبول5 أيامالقيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لادارة عمليات الطوارئ والانقاذ والاخلاء

ديسمبر 2019
تشغيل شبكة اطفاء الحريق عند الطوارىء للعاملين والموظفين فى مواقع العمل 

القاهرة5 أيامالمختلفة والتعامل معها

شرم الشيخ5 أيامالاداره المتقدمه لنقل المواد الخطره والمفرقعات والمتفجرات

دبي5 أياممنظومة ادارة تخزين الاسلحة والذخائر

الاسكندرية5 أيامأساسيات مكافحة الحريق

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



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


