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Security programs

البرامج الأمنية

2

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



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 استخدام التقنيات الحديثة في تأمين وحماية المطارات والمنافذ

 Use of modern technologies in securing and protecting airports
and ports

شرم الشيخ5 أيام

 استراتيجية تأمين الأفواج السياحية بالمطارات 
Secure tourist groups in airports strategyدبى5 أيام

المهارات السلوكية لرجال الشرطة المجتمعية
Behavioral skills of community-based police menاسطنبول5 أيام

تنمية مهارات الضباط العاملين بأقسام النقليات
Development of officers skills working in transportation 

department
القاهرة5 أيام

فبراير 2018
 الاجادة فى تقديم الخدمات الأمنية

Proficiency in providing security servicesلندن5 أيام

 إجراءات الاشتباه والقبض والتفتيش بالمطارات
Suspicion, arrest and inspection procedures at airportsكوالالمبور5 أيام

  دبلومة التعاون الدولى فى المجال الأمنى
  Diploma in the international cooperation in the security fieldالاردن12 يوم

 القيادة الامنيه للمدراء ومساعديهم
Security leadership for managers and their assistantsلندن5 أيام

مارس 2018
استراتيجية العلاقات العامة والانسانية والاعلام الأمني بالمطارات

Public and humanitarian relations strategy and security media at 
airports

دبي5 أيام

 إجراءات التفتيش الجمركي بالمطارات
Customs inspection procedures at airportsاسطنبول5 أيام

 التعامل مع حالات الذعر بالمطارات
Dealing with panic situations at airportsشرم الشيخ5 أيام

 إدارة المفاوضات الامنية الجنائية
Criminal security negotiations managementدبي5 أيام

 الاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه
 Scientific method in the main operation room management

during the security crises
القاهرة5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

TRAINING PLAN 2018

الأمنية البرامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 استراتيجية التعامل الأمني لحالات منع الدخول أو الخروج لركاب المطارات
 Strategy of security dealing with cases of preventing the entry

 or exit of a passenger airports
كوالالمبور5 أيام

القاهرة5 أيامالجريمة الإلكترونية – الوسائل والوقاية 

Maintenance of law - officers  اسطنبول5 أيامحفظ نظام الضباط
 جمع واعداد المعلومات الأمنية

Collect and prepare the security informationالنمسا5 أيام

 المراقبة والاستطلاع لأمن الفنادق
Surveillance and reconnaissance for the security of hotelsالقاهرة5 أيام

مايو 2018
 منظومة التعامل الأمني في حالات الطوارئ والأزمات الأمنية

System of security dealing on emergency and security crisesدبي5 أيام

 تناول وسائل الاعلام لظاهرة جرائم الارهاب واّثارها الأمنية والقانونية
 Media handling the phenomenon of terrorism crimes and the

security and legal effects
جدة5 أيام

يونيو 2018
 الاستراتيجية الأمنية لتأمين المطارات في ظل أحداث ثورات الربيع العربي

 Security strategy to secure airports in the light of the Arab
Spring events

اسطنبول5 أيام

يوليو 2018
 حالات المنع من السفر أو مغادرة أو الدخول الى البلاد

Cases of travel ban or leaving or entering the countryدبي5 أيام

 الاسلوب العلمي في إدارة غرفة العمليات الرئيسية أثناء الازمات الامنيه
 Scientific method in the main operation room management

during the security crises
القاهرة5 أيام

الاستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات الإدراك والحس الأمني والتفكير الذهني
Modern strategies for the development of perception and 

security sense and mental thinking 
ماليزيا5 أيام

 منظومة إدارة غرفة العمليات الأمنية 
Security operations room management systemشرم الشيخ5 أيام

التعاون الدولى فى المجال الأمنى
International cooperation in the security fieldدبي5 أيام
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

الأمنية البرامج 



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 إستراتيجية التعامل الأمنى مع حالات الإضرابات والإعتصامات

Strategy of security dealing with cases of strikes and protestsالاسكندرية5 أيام

 أمن المعلومات وحمايتها من قبل القرصنة الالكترونية
 وكيفية تأسيس فرق عمل لمكافحة الجريمة 

 Information security and protection from the digital piracy and
how to establish task forces to combat crime

لندن5 أيام

 مهارات اعداد و كتابة التقارير الأمنية
Skills of preparation and writing the security reportsاسطنبول5 أيام

 الإشراف على عمليات الأمن
Supervision of security operationsدبي5 أيام

 تلقى البلاغات بغرف العمليات بالمطارات
Receiving notifications in the operation rooms at airportsالرياض5 أيام

سبتمبر 2018
 تأمين وحراسة المنشآت النفطية

Securing and guarding oil facilitiesالقاهرة5 أيام

Police and human rights  دبي5 أيامالشرطة وحقوق الانسان
 أساليب تفعيل الحس الأمني للعاملين بالمطارات

Methods of activating the security sense of personnel at airportsاسطنبول5 أيام

المهارات الإدارية لرجال الشرطة
Administrative skills of policemenماليزيا5 أيام

إدارة الأزمات والكوارث في المطارات
Crises and disasters management at airportsشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2018
 مهارات جمع المعلومات والمراقبة

Skills of information collecting and surveillanceدبى5 أيام

 مهارات إعداد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ وأليات الحكم على صحتها
 Skills of preparing security and emergency plans and

mechanisms to judge the validity
مدريد5 أيام

اعداد ومراجعة الخطط الاستراتيجية
Prepare and review the strategic plansالقاهرة5 أيام

المهارات الإشرافية والاتصالات الفعالة في المجال الأمني
Supervisory skills and effective communication in the security 

field
دبي5 أيام

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

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 مهارات الابداع والابتكار في العمل الشرطى

Creativity and innovation skills in the police workكوالالمبور5 أيام

 الهندسة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية والحساسة والتخطيط لادارة
الطوارئ

Security engineering to secure the vital and sensitive facilities 
and planning for emergency management

دبي5 أيام

 إجراءات الاشتباه والقبض والتفتيش والضبط الجمركي بالمطارات 
 والموانئ

 Suspicion, arrest and inspection procedures, and customs
control at airports and ports

القاهرة5 أيام

 أمن المطارات التأسيسية
Security of the constituent airportsاسطنبول5 أيام

ديسمبر 2018
 استراتيجية تأمين الطائرات

Securing airplanes strategyدبي5 أيام

 تأمين و حراسة الشخصيات الهامة
Securing and guarding VIPsالدمام5 أيام

   الحراسة الخاصة للوفود الاجنبية الزائرة وتآمينها
 Private guarding for visiting foreign delegations and securing

them
شرم الشيخ5 أيام

  لغة الجسد التعبيرية للعاملين بالمطارات
Expressive body language of workers at airportsدبي5 أيام

 إدارة الأزمات الأمنية ومهارات التفاوض الأمني
 Management of security crises and security negotiating skillsالقاهرة5 أيام

الأمنية البرامج 

نوفمبر 2018
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



Occupational Safety and Security programs

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



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
 دبلوم مراقب امن و سلامة

Security and safety observer Diplomaكوالالمبور5 أيام

 نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة
Hazard Analysis and Critical Control Points Systemدبى5 أيام

Security and oil safety  اسطنبول5 أيامدورة الامن و السلامة النفطية
  تنمية الوعي بأجراءات السلامة

Developing an Effective Safety Cultureالقاهرة5 أيام

الإستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية
Modern strategies for checking on the policies and procedures of the 

Occupational Health and Safety
لندن5 أيام

فبراير 2018
 دورة الأمن والسلامة فى المخاطر الكيميائية

Security and safety course in chemical risksكوالالمبور5 أيام

 دورة إدارة السلامة والصحة المهنية طبقا لمعايير الأوشا الأمريكية
 Safety and occupational health management course in accordance

with the standards of the American OSHA
الاردن5 أيام

IGC لندن10 أيامالنيبوش
 ورشة عمل مهارات ادارة الازمات الامنية

Workshop on security crisis management skillsدبي5 أيام

مارس 2018
السلامة والصحة المهنية الصناعية

Occupational Industrial Safety and Healthاسطنبول5 أيام

 دورة الأمن والسلامة والصحة المهنية وفقاً لنظام الجودة العالمية
 Security and occupational health and safety course in accordance

with the international quality system
شرم الشيخ5 أيام

تطبيقات الاجراءات المتخصصة للحفاظ على المنشآة وسلامة العاملين
Specialized procedures applications to maintain the facility and the 

safety of workers
دبي5 أيام

 المواصفات القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير
OHSAS البريطانية

Standard specifications of safety and occupational health 
management system in accordance with the standards of the British 

OHSAS

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

TRAINING PLAN 2018

الأمن والســالمة المهنية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
NEBOSH دورة النيبوش العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية 

  International public NEBOSH for Occupational Safety and Healthكوالالمبور5 أيام

 شهادة الناسب في الأوناش و وسائل الرفع
NASP degree in cranes and lifting meansالقاهرة10 أيام

 تطوير ورفع كفاءة انظمة الامن والسلامة وتنفيذ معايير الجودة
 Develop and raise the efficiency of the safety and security systems

and the implementation of quality standards
اسطنبول5 أيام

 ادارة انظمة السلامة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية
 Management of Occupational Safety and Health systems and

 preparing the operational plans
النمسا5 أيام

 الرقابة والتفتيش على نظم السلامة وتقييم وإدارة المخاطر
 Control and inspection on safety systems and risk assessment and

management
القاهرة5 أيام

مايو 2018
 إجراءات السلامة أثناء العمل بمحطات التوليد

Safety procedures while working in power stationsدبي5 أيام

 الاستراتيجيات الحديثة للتدقيق على سياسات واجراءات الصحة والسلامة المهنية
 Modern strategies for checking on the policies and procedures of the

Occupational Health and Safety
جدة5 أيام

يونيو 2018
 الأمن الصناعي و السلامة المهنية في صوامع الغلال

Industrial Security and Occupationsl Safety in Silosاسطنبول5 أيام

يوليو 2018
 أساليب وتقنيات لتحسين الكفاءة والأداء والسلامة في المستودعات

 Methods &Techniques to improve the efficiency , performance and
safety in Warehouse

دبي5 أيام

 السلامة والصحة المهنية في رافعات الحاويات 
Occupational Safety and Health in the container cranesالقاهرة5 أيام

 المفاهيم الحديثة في حماية المنشآت الحيوية والتجمعات السكنية
Modern concepts in the protection of vital facilities and communitiesماليزيا5 أيام

) برنامج متقدم (التفتيش وتقييم نظم السلامة والصحة المهنية وإعداد التقارير
)Advanced Program( inspection and evaluation of occupational 

health and safety systems and reporting]
شرم الشيخ5 أيام

Safety and Maintenance Management دبي5 أيامالسلامة وإدارة الصيانة
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يثــة لحد ا ة  لخبــر ا كــز  مر  
 للتدريــب واإلستشــارات )ميتــك( 

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

الأمن والســالمة المهنية



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
HAZOP تحديد احتمالية المخاطر إثناء عملية التشغيل

Identify possible hazards during operability )HAZOP(الاسكندرية5 أيام

 الرصد و  قياس الاداء الأمني في المنشأة
Monitoring and measuring the security performance at the facilityلندن5 أيام

 الأمن الوقائي والسلامة المهنية ومنع الخسائر في المنشآت الحيوية
 Preventive security and occupational safety and preventing loss in

the vital facilities
اسطنبول5 أيام

 مقاييس الحماية من المخاطر في المختبرات والمعامل الكيماوية
Protection measures from risks in laboratories and chemical plantsدبي5 أيام

سبتمبر 2018
 Investigation of work-related accidents  الرياض5 أيامالتحقيق فى حوادث العمل

 طرق الوقاية المختلفة من المخاطر الكهربائية
Different ways of prevention from electrical hazardsالقاهرة5 أيام

الإدارة المتكاملة لأنظمة السلامة في )التداول الآمن ، نقل ، تخزين والتخلص 
من المواد الخطرة(

Integrated management of safety systems in )safe handling, 
transport, storage and disposal of hazardous materials(

دبي10 أيام

الاتجاهـات الحديثــة لاعمال الامــن والسلامــة
Modern trends for security and safety actionsاسطنبول5 أيام

 معايير سلامة وأمن المنشآت وتحديد مصادر الأخطار والتدابير الوقائية
للتصدي لها

Standards of safety and security of facilities and identify the sources 
of hazards and preventive measures to address them

ماليزيا5 أيام

اكتوبر 2018
 ادارة السلامة والأمن بالجامعات و المنشآت التعليمية

Safety & security management in universities & educational facilitiesشرم الشيخ5 أيام

 التخطيط الإستراتيجي للسلامة المهنية وعمليات إدارة المخاطر
Strategic Planning for occupational safety & risk management processesدبى5 أيام

 دورة النيبوش العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية
 International public NEBOSH for Occupational Safety and Healthمدريد5 أيام

 النظم المتقدمة للامن الصناعى والتحقيق الفني للحوادث المهنية
 Advanced Systems for Industrial security and technical investigation

of the occupational accidents
القاهرة5 أيام

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

TRAINING PLAN 2018



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
السلامة فى إستخـدام وتداول المواد الكيميائية
Safety in using and handling of chemicalsكوالالمبور5 أيام

 البرنامج المتكامل في الامن الصناعي
Integrated program in the industrial securityدبي5 أيام

 المهارات الأمنية لأفراد المرفق المينائى المكلفين بواجبات أمنية
Security skills of port personnel assigned to security dutiesالقاهرة5 أيام

 التفتيش والرقابة الأمنية 
Security checkpoints and controlاسطنبول5 أيام

 معايير الأمن والسلامة البيولوجية وتوكيد الجودة فى المعامل والمختبرات
 Standards of biological security and safety and quality assurance in

factories and laboratories
دبي5 أيام

ديسمبر 2018
 الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث 

Prevention, control and monitoring risks and analysis of accidentsدبي5 أيام

 تخطيط وإدارة أنظمة الأمن والسلامة المتكاملة ومنع الخسائر 
 Planning and management of integrated security and safety systems,

and preventing loss
الدمام5 أيام

إدارة الامن و السلامة في المستشفيات والمراكز الصحية
Security and safety management in hospitals and health centersشرم الشيخ5 أيام

الاتجاهات الحديثة في التميز والابداع القيادي لمدراء الأمن والسلامة
Modern trends in excellence and leading innovation for security and 

safety managers
دبي5 أيام

الامن والسلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الاوشا
The Occupational Safety, Health and Security, according to OSHA 

standards
القاهرة5 أيام

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

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation



Civil defense programs

برامج الدفاع المدني

12

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



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

يناير 2018
منظومة ادارة تخزين الاسلحة والذخائر

System of weapons and ammunition storage managementكوالالمبور5 أيام

 دورة تكنولوجيا السلامة من الحريق وهندسة لإطفاء الفني المتقدم
 Course of safety technology of fire and advanced technical fire

extinguishing engineering
دبى5 أيام

القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لادارة عمليات الطوارئ والانقاذ 
 والاخلاء

 Leadership, planning, and organizational skills to manage the
emergency, rescue and evacuation operations

اسطنبول5 أيام

 الاداره المتقدمه لنقل المواد الخطره والمفرقعات والمتفجرات
 Advanced management for transferring hazardous materials

and explosives
القاهرة5 أيام

 التدريب علي فحص وصيانة أجهزة الاطفاء
Training on the inspection and maintenance of fire extinguishersلندن5 أيام

فبراير 2018
 التحقيق في الحوادث ذات المنشأ الكهربائي

Investigate the electrical-based accidentsكوالالمبور5 أيام

 الحسابات الهيدروليكية لشبكات الحريق 
Hydraulic calculations for fire networksالاردن5 أيام

 إستــراتيجيــات أمــن وحمــايــة المنشــآت
Security and facilities protection strategiesلندن5 أيام

 المهارات  الأمنية لجميع العاملين بالمرفق الميناء
Security skills for all employees in the portدبي5 أيام

مارس 2018
الإطفاء والوقاية و الإنقاذ من الحرائق - نظرى+عملى

Fire extinguishing, prevention and rescue of fire - theoretical + 
practical

اسطنبول5 أيام

 التحقيق في مسببات الحريق
  Investigation in the causes of fireشرم الشيخ5 أيام

 تأمين المنشأت من الحرائق والانفجارات
Securing facilities against fire and explosionدبي5 أيام

 تكنولوجيا السلامة من الحريق وهندسة الإطفاء الفني المتقدم
 Safety technology of fire and advanced technical fire

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

TRAINING PLAN 2018

برامــج الدفاع المدني



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

ابريل 2018
 المهارات المتكاملة لتأهيل مدربي رجال الاطفاء

Integrated skills to qualify the firefighters trainersكوالالمبور5 أيام

 مطابقة مشتريات الدفاع المدني للمواصفات الفنيه
Matching purchases of civil defense with technical specificationsالقاهرة5 أيام

 معايير الحماية والسيطرة والتحكم بحوادث الحرائق والانفجارات الصناعية
 Standards of protection and control of fire incidents and

industrial explosions
اسطنبول5 أيام

 تطبيقات نظام اطفاء الحريق الاوتوماتيكى وفحصه
Automatic fire extinguishing system applications examinationالنمسا5 أيام

Combat tourism crimes  القاهرة5 أيام مكافحة جرائم السياحة

مايو 2018
تشغيل شبكة اطفاء الحريق عند الطوارىء للعاملين والموظفين فى 

 مواقع العمل المختلفة والتعامل معها
 Operation of fire extinguishing network on emergency for

workers and employees in various work sites and dealing with it

دبي5 أيام

 البرنامج المتكامل في إعداد قادة فرق الإطفاء
Integrated program in the preparation of fire team leadersجدة5 أيام

يونيو 2018
 مكافحة الحرائق و إدارة الأمن والسلامة

Fire Fighting and Safety & Security managementاسطنبول5 أيام

يوليو 2018
 الأساليب الحديثة لتطوير رجال الاطفاء والتدريب على المنهج العلمي 

الجديد لمكافحة الكوارث والحرائق والحوادث
Modern methods for the development of firefighters & training on 
the new scientific approach to combat disasters, fires & accidents

دبي5 أيام

 مبادئ علم الحرائق وطرق المكافحة ومبادئ الإنقاذ
 Principles of fire science and methods of fire fighting and rescue

  principles
القاهرة5 أيام

Prevention & fire-fighting systems  ماليزيا5 أيام أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق

Basics of fire fighting  شرم الشيخ5 أيامأساسيات مكافحة الحريق

 منظومة ادارة تخزين الاسلحة والذخائر
System of weapons and ammunition storage managementدبي5 أيام

14

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

الخطة التدريبية 2018

Modern Expert for  
Training & Consultation

برامــج الدفاع المدني



مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

اغسطس 2018
 إعداد رؤساء أقسام الدفاع المدنى 

Preparation of heads of Civil Defense departmentsالاسكندرية5 أيام

 استراتيجية مهارات التعرف على تزوير وثائق السفر
 Strategies of identifying skills of the fraudulent travel

  documents
لندن5 أيام

 التحقيــق التخصصيــة في الحرائــق
Specialized investigation in fireاسطنبول5 أيام

 تأمين محطات تموين السيارات من أخطار الحريق
Secure cars supply stations from the dangers of fireدبي5 أيام

سبتمبر 2018
 إدارة الطواري والأزمات الامنيه

Emergency management and security crisesالرياض5 أيام

 أجهــزة الإطفــاء الـيدويــة و الـتعـامــل بالـخــراطــيم
Hand fire extinguishers and dealing with hosesالقاهرة5 أيام

 تكنولوجيــا وأنظمـــة مكافحــة الحرائق
Technology and systems of fire-fightingدبي5 أيام

 المهارات المتكاملة لتأهيل مدربي رجال الاطفاء
Integrated skills to qualify the firefighters trainersاسطنبول5 أيام

 إستراتيجيات إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق
 Strategies of disasters and fire systems management ماليزيا5 أيام

اكتوبر 2018
 برنامج التدريب على مكافحة الحرائق
Fire-fighting training programشرم الشيخ5 أيام

الاداره المتقدمه لنقل المواد الخطره والمفرقعات والمتفجرات
Advanced management for transferring hazardous materials 

and explosives
دبى5 أيام

 أجهــزة الإطفــاء الـيدويــة و الـتعـامــل بالـخــراطــيم
Hand fire extinguishers and dealing with hosesمدريد5 أيام

 نظم الانذار المبكر للكشف عن الحرائق
Early warning systems to detect firesالقاهرة5 أيام

 تطبيقات نظام اطفاء الحريق الاوتوماتيكى وفحصه
Automatic fire extinguishing system applications examinationدبي5 أيام

برامــج الدفاع المدني
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مكان الانعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر 2018
 دورة الامن و السلامه العامه و مكافحة الحرائق و الاطفاء

 Course of security and public safety and fire extinguishing and
fire-fighting

كوالالمبور5 أيام

 دورة نظام الإطفاء الأوتوماتيكي
Course of automatic fire extinguishing systemدبي5 أيام

 دورة تأمين الحريق و الحوادث العامة
Course of securing Fire & General Accidentsالقاهرة5 أيام

 دورة تأمين المنشآت من الحرائق والإنفجارات
Securing facilities against fire and explosionاسطنبول5 أيام

ديسمبر 2018
 NFAP تركيب أنظمة إطفاء الرش الآلي

Installation of automatic sprinkler extinguishing systems, NFPAدبي5 أيام

 إعداد رؤساء أقسام الدفاع المدنى 
Preparation of heads of Civil Defense departmentsالدمام5 أيام

 معايير الحماية والسيطرة والتحكم بحوادث الحرائق والانفجارات الصناعية
 Standards of protection and control of fire incidents and

industrial explosions
شرم الشيخ5 أيام

 نظم الانذار المبكر للكشف عن الحرائق
Early warning systems to detect firesدبي5 أيام

 تطبيقات نظام اطفاء الحريق الاوتوماتيكى وفحصه
Automatic fire extinguishing system applications examinationالقاهرة5 أيام

 دورة الامن و السلامه العامه و مكافحة الحرائق و الاطفاء
 Course of security and public safety and fire extinguishing and

fire-fighting
فرنسا5 أيام

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

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

موبايل : 00971557720801
صندوق بريد : 80355

مكتب بريد هور العنز منطقه ديره

جمهورية مصر العربية
تليفون : 0020226215920
فاكس  :  0020226215919
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info@metcegy.com                      www.metcegy.com
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