
2019

مركز الخبرة الحديثة للتدريب واإلستشارات) ميتك(  

TRAINING
PROGRAMS
GUIDE 
دليـل البرامج التدريبية

البرامج الهندسية
برامج هندسة الكهرباء
برامج هندسة الميكانيكا
هندسة المساحة
برامج هندسة الطرق
برامج الجودة والهندسة الصناعية
برامج الهندسة الزراعية



Electrical engineering programs
برامج هندسة الكهرباء
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج هندسة الكهرباء

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 لوحات التوزيع للجهد المتوسط

 The Distribution panels medium voltageكوالمبورالقاهرة5 أيام

Industrial Power Systems Analysisاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

Power System Coordinationلندندبي5 أيام

Basic Electrical Trainingدبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
Electrical Safety Trainingدبيكوالمبور5 أيام

Onsite Engineering Trainingكوالمبوردبي5 أيام

Electrical Maintenace and Testingلندنالقاهرة5 أيام

  تقنية التوليد والتحويل والتوزيع الكهربائي 
Technology generating, transformer and distribution of electricityجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
Electrical Grounding and Bonding And The 2009 Canadian Electrical 

Codeالاردنشرم الشيخ5 أيام

 Electrical Testing, Troubleshooting and Commissioning of Electric Power
Systemsمدريدكوالمبور5 أيام

 لغة البرمجة الماتلاب
MATLAB programming languageاسطنبولالقاهرة5 أيام

صيانة و تشغيل لوحات جهد منخفض )فنيين(
Maintenance and operation of low voltage panels )technicians(كوالمبوراسطنبول5 أيام

 تشغيل و صيانة و إصلاح المحركات الكهربية
Operation, maintenance and repair of electric motorsاسطنبولالاسكندرية5 أيام

3TRAINING PLAN 2019

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
Electrical Testing and Maintenanceباريسشرم الشيخ5 أيام

Electrical Transformer Testing and Maintenanceكوالالمبوردبي5 أيام

التركيبات الكهربية
Electrical installationsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 تصميم الشبكات الكهربية
Electrical network designجدةدبي5 أيام

Electrical Safety Awareness Training For Non Electrical Workersدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 صيانة المحولات وخلايا التوزيع

Maintenance of transformers and distribution cellsلندنالقاهرة5 أيام

 لحام الضغط العالى
High pressure welding جدةدبى5 أيام

Basic Electrical Trainingاسطنبولالقاهرة5 أيام

Start-up, Commissioning & Testing of Electrical Systemsكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
Basic Electricity Courseاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

Basic Industrial Electricityالقاهرةدبي5 أيام

Basic Electrical Courseكوالمبورالقاهرة5 أيام

Power Transformer Maintenanceجدةالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
OSHA Electrical Trainingالاردنشرم الشيخ5 أيام

OSHA Electrical Safety Trainingاسطنبولدبي5 أيام

Substation Maintenanceباريسالقاهرة5 أيام

 وقاية المحرك الكهربى 
Protection electric motorكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
Modern Power System Protective Relayingكوالالمبوردبي5 أيام

Electrical Drawing Seminarاسطنبولالقاهرة5 أيام

دوائر التحكم في المحركات الكهربائية بإستخدام الكونتاكتور )فنيين(
Control of electric motors using Alkontactor circuits )technicians(كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

OSHA Electrical Safetyدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
Transformer Operational Principles, Selection & Troubleshootingاسبانياالقاهرة5 أيام

Electrical Drawing Trainingكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 تشغيل و صيانة و إصلاح المحركات الكهربية
Operation, maintenance and repair of electric motorsاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 Electrical Installations in Hazardous Areas: Classification, Safe Handling,
Operation & Maintenanceالدمامدبي5 أيام

Modern Electrical Power Systemsاسطنبولالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
UPS Systems and Battery Maintenanceلندنالقاهرة5 أيام

ترشيد الطاقة الكهربائية للمحركات والمحولات
Rationalization of electricity for motors and transformersاسطنبولالاسكندرية5 أيام

Advanced Circuit Breakers Operation and Maintenanceكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 Troubleshooting & Maintenance of Electrical Equipment: Fault Finding
Techniques on an Electrical Power Systemجدةدبي5 أيام

Electrical Drawing Seminarدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
صيانة وتشغيل المولدات الكهربية

Maintenance and operation of electrical generatorsالقاهرة5 أيام

Electrical Distribution Equipment Operation & Maintenanceشرم الشيخ5 أيام

Start-up, Commissioning & Testing of Electrical Systemsدبي5 أيام

High Voltage Switching Safety, Operations and Maintenanceالاسكندرية5 أيام

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



Mechanical engineering programs
برامج هندسة الميكانيكا

7TRAINING PLAN 2019

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



برامج هندسة الميكانيكا

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
Process Plant Optimization Technology and Continual Improvementكوالمبورالقاهرة5 أيام

Practical Pump & Valve Technologyاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

نظم التحكم الآلى باستخدام المتحكم المنطقى المبرمج
Automatic control using a PLC controlled systemsلندندبي5 أيام

دبىالقاهرة5 أيامتحليل الاهتزاز فى المعدات الدوارة

فبراير 2019
Risk Based Strategies for Inspection & Maintenance)RBI & RBM(دبيكوالمبور5 أيام

أساسيات هندسة التآكل
 Fundamentals of Corrosion Engineeringكوالمبوردبي5 أيام

)فنيين(نظم دوائر التزييت و صيانتها 
Circles lubrication and maintenance systems )technicians(لندنالقاهرة5 أيام

Machinery Failure, Vibration & Predictive Maintenanceجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
  صيانة التركيبات الميكانيكية & التجهيز والمناولة

Mechanical installation and maintenance of processing and handlingالاردنشرم الشيخ5 أيام

 الموانع الهيدروليكية
Hydraulic barriersمدريدكوالمبور5 أيام

Materials of Construction for Process Equipment and Piping Systemsاسطنبولالقاهرة5 أيام

Flow Measurement and Custody Transferكوالمبوراسطنبول5 أيام

 تحليل الاهتزاز فى المعدات الدوارة
Vibration analysis in rotating equipmentاسطنبولالاسكندرية5 أيام

8TRAINING PLAN 2019

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 Petroleum Refining-Production Planning, Scheduling and Yield

Optimizationباريسشرم الشيخ5 أيام

كوالالمبوردبي5 أيامصيانة الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية

تشغيل وصيانة التوربينات الغازية
Operation and maintenance of gas turbinesاسطنبولالقاهرة5 أيام

Refinery Process Yield Optimisationجدةدبي5 أيام

Root Cause Failure Analysisدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 رفع مهارات الرسامين الميكانيكيين

Raising the skills of painters mechanicsلندنالقاهرة5 أيام

جدةدبى5 أيامصيانة محركات الديزل

Production Planning & Scheduling in Petroleum Refineriesاسطنبولالقاهرة5 أيام

 Centrifugal Compressor & Steam Turbine: Design, Operations &
Maintenanceكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
الدوائر الهيدروليكية )مهندسين(
Hydraulic circuits )engineers(اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 Mechanical Equipment: Compressors, Pumps, Seals, Motors, And
Variable – Speed Drive, Control Valves & Actuatorsالقاهرةدبي5 أيام

Metallurgy for Non Metallurgistsكوالمبورالقاهرة5 أيام

 تصليح اللوحات الالكترونية فى وحدات التبريد والتكيف
Repair of electronic paintings in refrigeration units and air conditioningجدةالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
Materials of Construction for Process Equipment and Piping Systemsالاردنشرم الشيخ5 أيام

Refinery Process Yield Optimisationاسطنبولدبي5 أيام

Data Analysis Techniquesباريسالقاهرة5 أيام

المبادلات الحرارية )فنيين(
Heat exchanger )technicians(كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
Production Planning & Scheduling in Petroleum Refineriesكوالالمبوردبي5 أيام

 Petroleum Refining-Production Planning, Scheduling and Yield
Optimizationاسطنبولالقاهرة5 أيام

المتحكم المنطقى المبرمج
Control PLC  - PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 نظم التحكم الآلى فى درجة حرارة ومستويات السوائل
Automatic control of temperature and levels of fluid systemsدبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
Tank Farm Operations and Performanceاسبانياالقاهرة5 أيام

Reducing Costs through Spares Optimisation and Rationalisationكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

تحديد وتشخيص الأعطال الميكانيكية للروافع والنواقل ذات الأوزان 40 -6 100 
 طن

 Identify and diagnose mechanical failures winches and vector with
-weights 40 100 tons -6

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 تحليل الاهتزاز فى المعدات الدوارة
Vibration analysis in rotating equipmentالدمامدبي5 أيام

 Oil and Gas Marine Terminals: Operations, Management and Safety in
accordance with International Standardsاسطنبولالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
Troubleshooting Process Operationلندنالقاهرة5 أيام

الأجهزة الهوائية
Pneumatic equipmentاسطنبولالاسكندرية5 أيام

منظومة تخطيط الصيانة
 Maintenance planning systemكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 Centrifugal Compressor & Steam Turbine: Design, Operations &
Maintenanceجدةدبي5 أيام

 أساسيات هندسة التآكل
Fundamentals of Corrosion Engineering دبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
التحكم فى محركات الحثية الثلاثية الاوجة

Control of induction motors three-phaseالقاهرة5 أيام

 التشغيل و التحكم في المحطات البخارية )فنيين(
 Operating and control in steam stations 

)technicians(
شرم الشيخ5 أيام

Practical Pump & Valve Technologyدبي5 أيام

Root Cause Failure Analysisالاسكندرية5 أيام

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



Surveying Engineering programs  
برامج هندسة المساحة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج هندسة المساحة

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
How to produce final Utility map in ARCGISكوالمبورالقاهرة5 أيام

 GPS SYSTEM 
اسطنبولشرم الشيخ5 أيامواستخدام برامج   LGO  في تحليل الارصاد

)GPS( نظام التوقيع  
)GPS( global signature systemلندندبي5 أيام

GIS دبىالقاهرة5 أيامنظم المعلومات الجغرافية

فبراير 2019
Total Station & GPS دبيكوالمبور5 أيامالرفع المساحى بإستخدام أجهزة

كوالمبوردبي5 أيامAutoCADِ انشاء الخرائط المساحية باستخدام برنامج اوتوكاد

TOPCON GPT 7500لندنالقاهرة5 أيام

Land Developmentجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
 SDR البرنامج التدريبي لدورة تصحيح اللوبات بواسطة برنامج

The training program for the course correction Allobac by SDR 
program

الاردنشرم الشيخ5 أيام

مدريدكوالمبور5 أيامالتقنيات الحديثة في مسح ورسم الخرائط

)Total Station– البرنامج المساحي ) محطة الرصد المتكاملة 
Spatial program 

)Integrated monitoring station - Total Station( 
اسطنبولالقاهرة5 أيام

NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICAكوالمبوراسطنبول5 أيام

 قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية
Map reading and interpretation of aerial photographsاسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيامLECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد الأقمار الصناعية

Map Sourceكوالالمبوردبي5 أيام

اسطنبولالقاهرة5 أيامRD316/4000/8000 البرنامج التدريبي

 المساحة فى الطرق والكبارى والإنشاءات
Survey in roads, bridges and constructionجدةدبي5 أيام

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

program
دبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 SDR              SDR تصحيح الترافيرس بواسطة برنامج                      

   TRAVERSE ADJUSTMENTلندنالقاهرة5 أيام

 الأعمال المساحية وحساب الكميات واستخدام نظام 
جدةدبى5 أيامتحديد المواقع العالمي 

TC SET 350 RXاسطنبولالقاهرة5 أيام

Leica VIVA GPS System )GPS SYSTEM 1200(
كوالمبورالاسكندرية5 أيامواستخدام برنامج LGO  في تحليل الارصاد

يوليو 2019
 الرسم الخرائطي

Drawing cartographicاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 المساحة العقارية
Real estate surveyالقاهرةدبي5 أيام

 حساب المساحات والكميات
Spaces and quantities Accountكوالمبورالقاهرة5 أيام

البرنامج المساحي ) القياسات الرأسية – الميزان و الميزانيات (
Spatial Program )vertical measurements - and balance budgets(جدةالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
SDR INTRODUCTION + CONTOUR MAPالاردنشرم الشيخ5 أيام

 استخدام الأجهزة المساحية فى الرصد والقياسات الزاوية 
اسطنبولدبي5 أياموقياس المناسيب

 التصوير والطباعة
Imaging and Printingباريسالقاهرة5 أيام

 المسح الجوي
Aerial surveyكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 DIGITAL LEVEL Trimble)NA20/LEICA )NA3003/SOKKIA الميزان الرقمي 

SDL50كوالالمبوردبي5 أيام

 قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية
Map reading and interpretation of aerial photographsاسطنبولالقاهرة5 أيام

تحديد اتجاه القبلة
Define Qiblah directionكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

دبىشرم الشيخ5 أيام)Graphic Design( التصميم الجرافيك

اكتوبر 2019
 المساحة المتقدمة
Advanced surveyاسبانياالقاهرة5 أيام

)TOPCON)DS 103/GPT 7500(كوالالمبورالاسكندرية5 أيامأجهزة المحطات المساحية

 مساحة البنية التحتية والصرف الصحي
Infrastructure and sanitation surveyاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

الدمامدبي5 أيام)Total Station( جهاز المحطة المتكاملة

)SET 350RX( اسطنبولالاسكندرية5 أيامأجهزة المحطات المساحية

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



مكانالمدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
 الأعمال المساحية وحساب الكميات واستخدام نظام

لندنالقاهرة5 أيام تحديد المواقع العالمي

GIS AND URBAN PLANNINGاسطنبولالاسكندرية5 أيام

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

cadastral
كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 المساحة التأسيسية
Constituent surveyجدةدبي5 أيام

 التصوير والطباعة
Imaging and Printingدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
الاستشعار عن بعد التأسيسية
Constituent remote sensingالقاهرة5 أيام

معالجة الصور الجوية و المرئيات الفضائية و الخرائط باستخدام برنامج 
ArcMapشرم الشيخ5 أيام

 )GIS( نظام المعلومات الجغرافية
Geographic information systemدبي5 أيام

الاسكندرية5 أيامالاساليب الحديثة في اعداد الميزانيات التقديرية

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



Road Engineering Programs
برامج هندسة الطرق
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج هندسة الطرق

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 إدارة تنفيذ المشروعات الانشائية 

Manage the implementation of construction projectsكوالمبورالقاهرة5 أيام

 مراجعة التصميمات الإنشائية للمبانى والجسور 
Review construction designs for buildings and bridgesاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

صيانة وإدارة رصف الطرق
Maintenance and management of road pavingلندندبي5 أيام

دبىالقاهرة5 أيامتطبيق المواصفات العامة لانشاء الطرق الحضرية

فبراير 2019
 هندسة الطرق و المطارات 

Roads and airports engineeringدبيكوالمبور5 أيام

  الاتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكبارى
Modern maintenance of roads and bridges trendsكوالمبوردبي5 أيام

 التصميم الهندسى و الانشائى للطرق 
Structural engineering design and methodsلندنالقاهرة5 أيام

جدهاسكندرية5 أيامتصـميم و تخطيط الطـــرق

مارس 2019
تنمية المهارات الإدارية للمهندسين والفـنيين 

Developing managerial skills for engineers and technicians الاردنشرم الشيخ5 أيام

الإشراف الهندسي وأصــول التنفيذ
Engineering supervision and implementation assetsمدريدكوالمبور5 أيام

اسطنبولالقاهرة5 أياممواصفات صيانة رصفات الطرق الأسفلتية

كوالمبوراسطنبول5 أيامعيوب وانوع صيانه طبقات رصف الطرق

اسطنبولالاسكندرية5 أيامإعداد سياسات التجديد العمراني
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 دورة صيانة المباني و المنشات

Buildings and facilities maintenance courseباريسشرم الشيخ5 أيام

كوالالمبوردبي5 أياممهارات الإشراف لتنفيذ أعمال الطرق والجسور

ضبط تكاليف المشروعات
Project cost adjustments اسطنبولالقاهرة5 أيام

إدارة المشروعات الاحترافية
Project Management Professional)PMP( جدةدبي5 أيام

 ضبط الجودة و اختبارات خواص المواد 
Quality control  and material properties testsدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 جودة المشاريع الانشائية والتعامل مع المقاولين

The quality of construction projects and dealing with contractorsلندنالقاهرة5 أيام

  الاشراف الفنى على المشاريع الإنشائية
  Technical Supervision on construction projects جدةدبى5 أيام

دورة تحليل الاعمال الاحترافية
Business Analysis Professional Training)CBAP(اسطنبولالقاهرة5 أيام

 التصميم الإنشائى للمبانى 
Structural design of buildingsكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 تشخيص عيوب المنشأت وتحديد أسبابها وطرق معالجتها

 The diagnosis of defects facilities and determine the causes and
  treatment methods

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 تصميم وضبط جودة الخلطات الخرسانية
Design and quality control of concrete admixturesالقاهرةدبي5 أيام

 توصيف المواد الإنشائية واختباراتها واعتمادها
Construction materials and tests characterization and adoptionكوالمبورالقاهرة5 أيام

جدةالاسكندرية5 أيامدليل إجراءات الإشراف على تنفيذ مشاريع البلديات

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيامتقنيات تقييم وتأهيل رصف الطرق

Restoration of concrete structures اسطنبولدبي5 أيامترميم المنشآت الخرسانة

 التميز والإبداع والابتكار في التصميم المعماري ودورة في التطوير العقاري
 Excellence, creativity and innovation in architectural design and  real

estate development course
باريسالقاهرة5 أيام

 أنواع و دراسة الشروخ بالمبانى الخرسانية
Types and study the concrete cracks buildingsكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 الاختبارات الهندسيـة والجيوفيزيائية للتربة

Engineering and geophysical tests of the soilكوالالمبوردبي5 أيام

اسطنبولالقاهرة5 أيامإدارة المشاريع في مجال البناء

Supervision of construction كوالالمبورالاسكندرية5 أيامالإشراف علي التنفيذ

Structural design of buildings  دبىشرم الشيخ5 أيامالتصميم الإنشائى للمبانى

اكتوبر 2019
إدارة المشروعات الاحترافية بأستخدام

 )PMP( and MS-project 
Project Management Professional )PMP( and MS-project

اسبانياالقاهرة5 أيام

 حماية المنشئات الخرسانية المسلحة في البيئات الحارة و القاسية
 Protection of reinforced concrete facilities in hot and harsh   

environments
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

SAP 2000  التحليل الإنشائي باستخدام برنامج  
Structural analysis using SAP 2000 programاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 الابداع و التميز في تخطيط و تطوير المدن
Creativity and excellence in the planning and development of citiesالدمامدبي5 أيام

الاتجاهات الحديثة في صيانة المباني والمنشآت
Recent trends in buildings and establishments  maintenanceاسطنبولالاسكندرية5 أيام

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



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيامتطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية

تشخيص عيوب الخرسانة المسلحة والحكم عليها
Diagnosis of reinforced concrete defects and judgedاسطنبولالاسكندرية5 أيام

أساسيات دراسات الجدوى للمشروعات العقارية
The basics of the feasibility studies for real estate projectsكوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 اسس ومراحل تصميم البنية التحتية
Foundations and infrastructure design stagesجدةدبي5 أيام

إدارة المشروعات الاحترافية
Project Management Professional )PMP( دبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
أنواع وخصائص واستخدام الخرسانة

Types and characteristics and the use of concreteالقاهرة5 أيام

شرم الشيخ5 أيامإعداد سياسات التجديد العمراني

 كيمياء الخرسانة
Concrete Chemistryدبي5 أيام

  أسس ومراحل تصميم البنية التحتية
 )شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة(

 Foundations and infrastructure design stages  
)fresh and brackish water systems(

الاسكندرية5 أيام

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



 Quality and industrial engineering
Programs

برامج الجودة والهندسة الصناعية

22TRAINING PLAN 2019

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



برامج الجودة والهندسة الصناعية

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 الصيانة الكلية -التخطيط ,التصميم , بناء النظام والتشغيل

Total maintenance,design,building and operating systemكوالمبورالقاهرة5 أيام

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

engineering institutes Management
اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

المهارات الادارية والقيادية للمهندسين والفنيين
Management and leadership skills for engineers and techniciansلندندبي5 أيام

Chemical Engineering for Non-Chemical Engineers الهندسة الكيميائية 
دبىالقاهرة5 أياملغير   المهندسين الكيميائيين

فبراير 2019
 هندسة وضبط الجودة الهندسة الميكانيكية – هندسة تكييف الهواء والتهوية

 Engineering and Quality Control Mechanical Engineering - Air
Conditioning and Ventilation Engineering

دبيكوالمبور5 أيام

CMMS – نظم ادارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب الآلى
Integrated CNC - CMMS maintenance management systemsكوالمبوردبي5 أيام

 قيادة عمليات الفحوص الهندسية و الاختبارات المعدنية و التآكل
The leadership of the engineering operations 

and mineral tests and corrosion tests 
لندنالقاهرة5 أيام

 الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in wastewater and drinking water laboratoriesجدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
  M.R.P نظام تخطيط الاحتياجات من المواد

Material requirements planning MRP systemالاردنشرم الشيخ5 أيام

 نظم التوزيع الكهربائية تخطيطها وصيانتها
Electrical distribution systems, planning and maintenanceمدريدكوالمبور5 أيام

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

implementation and follow-up
اسطنبولالقاهرة5 أيام

 هندسة الإبداع وأستراتيجيات الاعمال الابتكارية
Creativity Engineering and innovative business strategiesكوالمبوراسطنبول5 أيام

 تـخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة لتطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها
 Planning and scheduling for the overall development and

upgradation and evaluation of its operations maintenance work
اسطنبولالاسكندرية5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
 دراسة وتحليل العقود والعطاءات الهندسية

Study and analysis of contracts and tenders Engineeringباريسشرم الشيخ5 أيام

 مراجعة التصاميم المعمارية وتوصيف المواد
Review architectural design and characterization of materialsكوالالمبوردبي5 أيام

مهارات التميز والابتكار والابداع في ادارة المشاريع الهندسية
Excellence, innovation and creativity skills  

in Engineering Project Management
اسطنبولالقاهرة5 أيام

 توصيـــف المــــواد الإنشائيـــة واختباراتها واعتمادها
Construction materials tests,characterization and adoptionجدةدبي5 أيام

 دراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة المشاريع الهندسية
Economic feasibility and management of engineering projects studyدبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 تكنولوجيا الصيانة وتحليل الأعطال للمشغلين 

Maintenance Technology and Crash Analysis for operatorsلندنالقاهرة5 أيام

 تكنولوجيا هندسة الصيانة والقدرة على التنبؤ بعملياتها
 Maintenance Engineering Technology and predictability of

operations
جدةدبى5 أيام

 تكييف الهواء المركزي
Central air conditioningاسطنبولالقاهرة5 أيام

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

كوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
 تصميم وتركيب واختبار الكابلات الارضية 

Design, installation and testing of underground cablesاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 تطبيقات نظم الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب الآلى
Maintenance systems applications integrated CNCالقاهرةدبي5 أيام

 تكنولوجيا التميز والإبداع في إدارة المشاريع الهندسية المتميزة 
 Excellence and innovation in technology 

and excellence Engineering Project Management
كوالمبورالقاهرة5 أيام

 تكنولوجيا الصيانة واكتشاف العيوب وتحليل الأعطال للفنيين
 Maintenance , the discovery of defects and malfunctions analysis for

technicians technology
جدةالاسكندرية5 أيام

برامج الجودة والهندسة الصناعية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
تـخطيط وتصميــم ومتابعــة المشروعـات الفنيـة والهندسيـة

Planning, design and follow-up technical and engineering projectsالاردنشرم الشيخ5 أيام

MS Project تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية باستخدام 
 Planning and scheduling and implementation of technical and

engineering projects using MS Project
اسطنبولدبي5 أيام

 تدقيق ومراجعة نظم واعمال الصيانة وتقييم ورفع كفائتها
Auditing systems, maintenance, evaluation and upgradationباريسالقاهرة5 أيام

 تشغيل وصيانة وإصلاح معدات وأجهزة التبريد والتكييف 
 Operation, maintenance and repair of equipment and refrigeration

and air conditioning
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 Ms Project برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام 

 Programming and follow-up projects using Ms Projectكوالالمبوردبي5 أيام

 تحليل المشروعات وتطبيقاتها في التشغيل والصيانة
 Projects analysis and applications in the operating and maintenanceاسطنبولالقاهرة5 أيام

  تخطيط نظم الصيانة الفعالة وتحديد المخاطرالتشغيلية وخفض التكاليف
Effective maintenance planning systems & to identify & reduce costs كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 تـخطيط و جدولة أعمال الصيانة الشاملة لتطوير ورفع كفائتها وتقييم عملياتها
 Planning and scheduling for the overall development and

upgradation and evaluation of its operations maintenance work
دبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
الصيانة الكلية -التخطيط ,التصميم , بناء النظام والتشغيل

Total maintenance,design,building and operating systemاسبانياالقاهرة5 أيام

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

engineering institutes Management
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 المهارات الادارية والقيادية للمهندسين والفنيين
Management and leadership skills for engineers and techniciansاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

أنظمة الكابلات لنقل وتوزيع القوى الكهربائية من خلال منظومة الأيزو 9001 و 
2000 

 Cable systems for the transmission and distribution of electric power
through the ISO 9001 and 2000 system

الدمامدبي5 أيام

Modern energy generation systems  اسطنبولالاسكندرية5 أيامأنظمة توليد الطاقة الحديثة

برامج الجودة والهندسة الصناعية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
 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

لندنالقاهرة5 أيام

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

 and air conditioning engineering
اسطنبولالاسكندرية5 أيام

 التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة واعداد التقارير الفنية
باستخدام الحاسب الالي

Advanced technologies for operation and maintenance of planned 
and prepare technical reports CNC

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in wastewater and drinking water laboratoriesجدةدبي5 أيام

 التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها
Hydraulic control equipment and maintenanceدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
  الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ

Engineering supervision and implementation assetsالقاهرة5 أيام

شرم الشيخ5 أيامالاساليب الحديثة في اعداد الميزانيات التقديرية

 التحكم المنطقي المبرمج والتخطيط للأعطال الكهربائية
PLC control and planning of electrical failuresدبي5 أيام

الاسكندرية5 أيامتخطيط وجدولة أعمال الصيانة الشاملة لتطوير ورفع كفاءتها وتقييم عملياتها

برامج الجودة والهندسة الصناعية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



Agricultural Engineering Programs
برامج الهندسة الزراعية
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 



برامج الهندسة الزراعية

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
IPM كوالمبورالقاهرة5 أيام المكافحة المتكامل

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام تكنولوجيا التسميد وتغذية النبات

لندندبي5 أيام أساليب وقاية النبات و مكافحة الحشرات 

Landscape دبىالقاهرة5 أيامدورة اللاند سكيب

فبراير 2019
دبيكوالمبور5 أيام إدارة مشاتل الفاكهة والتدريب على التطعيم

كوالمبوردبي5 أيامالاسمدة والتسميد

لندنالقاهرة5 أيام تقنيات الزراعة بدون تربة وأنظمة التسميد بالري 

جدهاسكندرية5 أيام تقييم التأثيرات البيئية

مارس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيام هندسة الحدائق وصيانتها و المسطحات الخضراء 

مدريدكوالمبور5 أيام تقييم واستصلاح الأراضي الملوثة 

اسطنبولالقاهرة5 أيامالتلقيح الاصطناعى و الخصوبة 

كوالمبوراسطنبول5 أيام نظم الرى الحديث / رش وتنقيط

اسطنبولالاسكندرية5 أيامنظم الري الحديثة

ابريل 2019
باريسشرم الشيخ5 أيام التحليل المالي للمشاريع الزراعية باستخدام الحاسوب

كوالالمبوردبي5 أيام إدارة وتصميم شبكات الري بالتنقيط باستخدام الحاسوب 

اسطنبولالقاهرة5 أيام الانتاج الزراعى و علامات النضج 

 استخدام المياه المستصلحة في عمليات الري وإدارة وتصميم وأنظمة الري 
جدةدبي5 أيامالنستخدمة فيها 

دبيالاسكندرية5 أيام رسم المخطط النباتي لهندسة الحدائق باستخدام أوتوكاد
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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 أيام تكنولوجيا استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية

جدةدبى5 أيام     دور المكافحة البيولوجية في الادارة المتكاملة للافات 

اسطنبولالقاهرة5 أيام المسطحات الخضراء إنشائها والعناية بها 

كوالمبورالاسكندرية5 أيام تطبيق معايير اليورجاب في منتج الزراعة العضوية

يوليو 2019
اسطنبولشرم الشيخ5 أيام الإرشاد الزراعي

القاهرةدبي5 أيام الري وشبكات الري

 التنمية المستدامة الأراضي واستصلاحها
)Sustainable Land Development and Restoratio(كوالمبورالقاهرة5 أيام

جدةالاسكندرية5 أيامأساليب الرى بمياه الصرف الصحى و المياه المحلاة

اغسطس 2019
الاردنشرم الشيخ5 أيام أساسيات وتقنيات الزراعة المستدامة      

اسطنبولدبي5 أيام الاستثمار الزراعي 

باريسالقاهرة5 أيام زراعة الصوب

كوالالمبورالاسكندرية5 أيام تطبيق معايير اليورجاب في منتج الزراعة العضوية

سبتمبر 2019
كوالالمبوردبي5 أيام       أساسيات الزراعة الحضرية 

اسطنبولالقاهرة5 أيام تكنولوجيا مكافحة الآفات الحشرية للمحاصيل الزراعية

كوالالمبورالاسكندرية5 أيامابار المياه الجوفية 

دبىشرم الشيخ5 أيامنظم الري الحديثة

برامج الهندسة الزراعية
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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
 في تشخيص الأمراض الفطرية )PCR( تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل  

اسبانياالقاهرة5 أياموالبكتيرية

كوالالمبورالاسكندرية5 أيام زراعة وخدمة الخضر فى الأراضي الصحراوية

اسطنبولشرم الشيخ5 أيام تقييم واستصلاح الأراضي الملوثة  

الدمامدبي5 أيام منتجات الألبان

اسطنبولالاسكندرية5 أيام الزراعة المحمية والزراعة المائية )الهيدروبونيك( 

نوفمبر 2019
لندنالقاهرة5 أيام المحافظة على البيئة من النفايات والتلوث 

اسطنبولالاسكندرية5 أيامتخطيط وتنسيق الحدائق و المنتزهات 

كوالالمبورشرم الشيخ5 أيامزراعة المحاصيل الشتوية 

جدةدبي5 أيام التربة والأراضي

دبياسطنبول5 أيام تطبيق معايير اليورجاب في منتج الزراعة العضوية

ديسمبر 2019
القاهرة5 أيامالبرنامج المتكامل فى رعاية وتربية حيوانات المزرعة

شرم الشيخ5 أيام المكافحة البيولوجية والمتكاملـة للآفات الحشرية

منهجية البحث العملي والأبحاث الزراعية المتقدمة
Advanced agricultural research methodology دبي5 أيام

الاسكندرية5 أيام الرقابة علي الجودة الزراعية

برامج الهندسة الزراعية
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