




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الدار البیضاء14-02-102019-02-2019وإدارة المخاطر

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الریاض14-02-102019-02-2019في المنشآت الحیویة

القاھرة14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

المنامة14-02-102019-02-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

بیروت14-02-102019-02-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الكویت14-02-102019-02-2019الجودة الشاملة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
مراكش14-02-102019-02-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الدوحة14-02-102019-02-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
مسقط14-02-102019-02-2019العملیات والمواقع الصناعیة

دبي14-02-102019-02-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-02-102019-02-14عمان

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
شرم الشیخ21-02-102019-02-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

الریاض14-02-102019-02-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

القاھرة14-02-102019-02-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

المنامة14-02-102019-02-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

بیروت14-02-102019-02-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس14-02-102019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
تونس14-02-102019-02-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
جدة14-02-102019-02-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
برلین15-02-112019-02-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
بروكسل15-02-112019-02-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
زیورخ15-02-112019-02-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
بكین15-02-112019-02-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
بانكوك15-02-112019-02-2019والتحكم فیھ

تورنتو15-02-112019-02-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

سنغافورة15-02-112019-02-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

لندن15-02-112019-02-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

جنیف2019-02-112019-02-15



القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
فیینا15-02-112019-02-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

میونیخ15-02-112019-02-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

براغ15-02-112019-02-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
روما15-02-112019-02-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

جاكرتا15-02-112019-02-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

ماربیال15-02-112019-02-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
مدرید15-02-112019-02-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
كوااللمبور15-02-112019-02-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
طرابزون15-02-112019-02-2019المخاطر المتقدمة

امستردام15-02-112019-02-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

باریس15-02-112019-02-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
برشلونة15-02-112019-02-2019والصناعیة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
اسطنبول23-02-122019-02-2019وتحلیل الحوادث

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
اسطنبول23-02-122019-02-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الدار البیضاء21-02-172019-02-2019في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
القاھرة28-02-172019-02-2019وتحلیل الحوادث

المنامة21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

بیروت21-02-172019-02-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الكویت21-02-172019-02-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
مراكش21-02-172019-02-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الدوحة21-02-172019-02-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
مسقط21-02-172019-02-2019والتحكم فیھ

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
دبي21-02-172019-02-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
عمان21-02-172019-02-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019المخاطر المتقدمة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
الریاض28-02-172019-02-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
القاھرة28-02-172019-02-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

المنامة21-02-172019-02-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

بیروت21-02-172019-02-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس21-02-172019-02-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003



جدة21-02-172019-02-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
تونس21-02-172019-02-2019وإدارة المخاطر

جدة21-02-172019-02-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
برلین22-02-182019-02-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
بروكسل22-02-182019-02-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
زیورخ22-02-182019-02-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
بكین22-02-182019-02-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
بانكوك22-02-182019-02-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
تورنتو22-02-182019-02-2019العملیات والمواقع الصناعیة

سنغافورة22-02-182019-02-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

لندن22-02-182019-02-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
جنیف22-02-182019-02-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
فیینا22-02-182019-02-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
میونیخ22-02-182019-02-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

براغ22-02-182019-02-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

روما22-02-182019-02-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
جاكرتا22-02-182019-02-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

ماربیال22-02-182019-02-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

مدرید22-02-182019-02-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

كوااللمبور22-02-182019-02-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-02-182019-02-22طرابزون

امستردام22-02-182019-02-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

باریس22-02-182019-02-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

برشلونة22-02-182019-02-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
اسطنبول23-02-192019-02-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

اسطنبول23-02-192019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
القاھرة28-02-242019-02-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
المنامة07-03-242019-02-2019وتحلیل الحوادث

بیروت28-02-242019-02-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

الكویت28-02-242019-02-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
مراكش28-02-242019-02-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الحیویة

الدوحة2019-02-242019-02-28



البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
مسقط28-02-242019-02-2019والسالمة المھنیة

دبي28-02-242019-02-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

عمان28-02-242019-02-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-02-242019-02-28شرم الشیخ

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
الدار البیضاء07-03-242019-02-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الریاض28-02-242019-02-2019المخاطر المتقدمة

القاھرة28-02-242019-02-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
المنامة07-03-242019-02-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

بیروت28-02-242019-02-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

الكویت28-02-242019-02-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس28-02-242019-02-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

جدة28-02-242019-02-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
تونس28-02-242019-02-2019في المنشآت الحیویة

جدة28-02-242019-02-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
برلین01-03-252019-02-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
بروكسل01-03-252019-02-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
زیورخ01-03-252019-02-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
بكین01-03-252019-02-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
بانكوك01-03-252019-02-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
تورنتو01-03-252019-02-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
سنغافورة01-03-252019-02-2019العملیات والمواقع الصناعیة

لندن01-03-252019-02-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

جنیف01-03-252019-02-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
فیینا01-03-252019-02-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
میونیخ01-03-252019-02-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
براغ01-03-252019-02-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

روما01-03-252019-02-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

جاكرتا01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

ماربیال01-03-252019-02-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

مدرید01-03-252019-02-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
كوااللمبور01-03-252019-02-2019البیئیة

طرابزون01-03-252019-02-2019أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843



العمل

امستردام01-03-252019-02-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
باریس01-03-252019-02-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

برشلونة01-03-252019-02-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
اسطنبول02-03-262019-02-2019وإدارة المخاطر

اسطنبول02-03-262019-02-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
القاھرة07-03-032019-03-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
المنامة07-03-032019-03-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
بیروت14-03-032019-03-2019وتحلیل الحوادث

الكویت07-03-032019-03-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
مراكش07-03-032019-03-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الدوحة07-03-032019-03-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
مسقط07-03-032019-03-2019الصناعیة

دبي07-03-032019-03-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
عمان07-03-032019-03-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
شرم الشیخ07-03-032019-03-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019المخاطر المتقدمة

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-03-032019-03-07الریاض

القاھرة07-03-032019-03-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المنامة07-03-032019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
بیروت14-03-032019-03-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الكویت07-03-032019-03-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

دبي07-03-032019-03-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
تونس14-03-032019-03-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

جدة07-03-032019-03-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

جدة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

برلین08-03-042019-03-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
بروكسل08-03-042019-03-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
زیورخ08-03-042019-03-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
بكین08-03-042019-03-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
بانكوك08-03-042019-03-2019الحیویة

أل ة أ



البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
والسالمة المھنیة

تورنتو2019-03-042019-03-08

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
سنغافورة08-03-042019-03-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
لندن08-03-042019-03-2019العملیات والمواقع الصناعیة

جنیف08-03-042019-03-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

فیینا08-03-042019-03-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
میونیخ08-03-042019-03-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
براغ08-03-042019-03-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
روما08-03-042019-03-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

جاكرتا08-03-042019-03-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
ماربیال08-03-042019-03-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

مدرید08-03-042019-03-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

كوااللمبور08-03-042019-03-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

طرابزون08-03-042019-03-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

امستردام08-03-042019-03-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

باریس08-03-042019-03-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

برشلونة08-03-042019-03-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
اسطنبول09-03-052019-03-2019في المنشآت الحیویة

اسطنبول09-03-052019-03-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
القاھرة14-03-102019-03-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
المنامة14-03-102019-03-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
بیروت14-03-102019-03-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

الكویت14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
مراكش14-03-102019-03-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الدوحة14-03-102019-03-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
مسقط14-03-102019-03-2019الحیویة

دبي14-03-102019-03-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

عمان14-03-102019-03-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-03-102019-03-14الدار البیضاء

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الریاض14-03-102019-03-2019العمل

القاھرة14-03-102019-03-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

المنامة14-03-102019-03-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

بیروت14-03-102019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007



الكویت14-03-102019-03-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

دبي14-03-102019-03-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
تونس14-03-102019-03-2019المخاطر المتقدمة

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
جدة21-03-102019-03-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
جدة21-03-102019-03-2019وتحلیل الحوادث

برلین15-03-112019-03-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

بروكسل15-03-112019-03-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
زیورخ15-03-112019-03-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
بكین15-03-112019-03-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
بانكوك15-03-112019-03-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
تورنتو15-03-112019-03-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
سنغافورة15-03-112019-03-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
لندن15-03-112019-03-2019والتحكم فیھ

جنیف15-03-112019-03-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

فیینا15-03-112019-03-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

میونیخ15-03-112019-03-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
براغ15-03-112019-03-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
روما15-03-112019-03-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
جاكرتا15-03-112019-03-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

ماربیال15-03-112019-03-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

مدرید15-03-112019-03-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

كوااللمبور15-03-112019-03-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
طرابزون15-03-112019-03-2019البیئیة

كوااللمبور15-03-112019-03-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
امستردام15-03-112019-03-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

باریس15-03-112019-03-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
برشلونة15-03-112019-03-2019العملیات والمواقع الصناعیة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
اسطنبول23-03-122019-03-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
المنامة21-03-172019-03-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
بیروت21-03-172019-03-2019وإدارة المخاطر

الكویت28-03-172019-03-2019التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202



وتحلیل الحوادث

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
مراكش21-03-172019-03-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الدوحة21-03-172019-03-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
مسقط21-03-172019-03-2019الھامة

دبي21-03-172019-03-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

عمان21-03-172019-03-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الدار البیضاء21-03-172019-03-2019العمل

الریاض21-03-172019-03-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
القاھرة28-03-172019-03-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

المنامة21-03-172019-03-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

بیروت21-03-172019-03-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
الكویت28-03-172019-03-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

دبي21-03-172019-03-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

عمان21-03-172019-03-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-03-172019-03-21تونس

جدة21-03-172019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
جدة21-03-172019-03-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

برلین22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

بروكسل22-03-182019-03-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

زیورخ22-03-182019-03-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
بكین22-03-182019-03-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
بانكوك22-03-182019-03-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
تورنتو22-03-182019-03-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
سنغافورة22-03-182019-03-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
لندن22-03-182019-03-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
جنیف22-03-182019-03-2019العملیات والمواقع الصناعیة

فیینا22-03-182019-03-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

میونیخ22-03-182019-03-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

براغ22-03-182019-03-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
روما22-03-182019-03-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
جاكرتا22-03-182019-03-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

ة ة ة ة أل



ماربیال22-03-182019-03-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
مدرید22-03-182019-03-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

كوااللمبور22-03-182019-03-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

طرابزون22-03-182019-03-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

كوااللمبور22-03-182019-03-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

امستردام22-03-182019-03-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
باریس22-03-182019-03-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
برشلونة22-03-182019-03-2019والتحكم فیھ

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
اسطنبول23-03-192019-03-2019المخاطر المتقدمة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
بیروت28-03-242019-03-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الكویت28-03-242019-03-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

مراكش28-03-242019-03-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الدوحة28-03-242019-03-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
مسقط28-03-242019-03-2019المخاطر

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
دبي28-03-242019-03-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

عمان28-03-242019-03-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الریاض28-03-242019-03-2019البیئیة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
القاھرة28-03-242019-03-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
المنامة04-04-242019-03-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

بیروت28-03-242019-03-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

الكویت28-03-242019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
دبي04-04-242019-03-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

عمان28-03-242019-03-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
تونس28-03-242019-03-2019العمل

جدة28-03-242019-03-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
جدة28-03-242019-03-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
برلین05-04-252019-03-2019وتحلیل الحوادث

بروكسل29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

زیورخ29-03-252019-03-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
بكین29-03-252019-03-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

أل أل ة أل ة



مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
المنشآت الھامة

بانكوك2019-03-252019-03-29

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
تورنتو29-03-252019-03-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
سنغافورة29-03-252019-03-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
لندن29-03-252019-03-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
جنیف29-03-252019-03-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
فیینا29-03-252019-03-2019العملیات والمواقع الصناعیة

میونیخ29-03-252019-03-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

براغ29-03-252019-03-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

روما29-03-252019-03-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
جاكرتا29-03-252019-03-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
ماربیال29-03-252019-03-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

مدرید29-03-252019-03-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

كوااللمبور29-03-252019-03-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

طرابزون29-03-252019-03-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

كوااللمبور29-03-252019-03-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

طرابزون29-03-252019-03-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام29-03-252019-03-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
باریس29-03-252019-03-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
برشلونة29-03-252019-03-2019والسالمة المھنیة

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-03-262019-03-30اسطنبول

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الكویت04-04-312019-03-2019وإدارة المخاطر

مراكش04-04-312019-03-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الدوحة04-04-312019-03-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
مسقط04-04-312019-03-2019المنشآت الھامة

دبي04-04-312019-03-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

عمان04-04-312019-03-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019البیئیة

الریاض04-04-312019-03-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-03-312019-04-04القاھرة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
المنامة04-04-312019-03-2019المخاطر المتقدمة

بیروت11-04-312019-03-2019إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927



المخاطر وتحلیل الحوادث

الكویت04-04-312019-03-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

دبي04-04-312019-03-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

عمان04-04-312019-03-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس04-04-312019-03-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

جدة04-04-312019-03-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
جدة04-04-312019-03-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
برلین05-04-012019-04-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
بروكسل12-04-012019-04-2019وتحلیل الحوادث

زیورخ05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

بكین05-04-012019-04-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
بانكوك05-04-012019-04-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
تورنتو05-04-012019-04-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
سنغافورة05-04-012019-04-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
لندن05-04-012019-04-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
جنیف05-04-012019-04-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
فیینا05-04-012019-04-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
میونیخ05-04-012019-04-2019العملیات والمواقع الصناعیة

براغ05-04-012019-04-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

روما05-04-012019-04-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

جاكرتا05-04-012019-04-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
ماربیال05-04-012019-04-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

مدرید05-04-012019-04-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
كوااللمبور05-04-012019-04-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

طرابزون05-04-012019-04-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
كوااللمبور12-04-012019-04-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

طرابزون05-04-012019-04-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
امستردام05-04-012019-04-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
باریس05-04-012019-04-2019والصناعیة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
برشلونة05-04-012019-04-2019الصناعیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
اسطنبول06-04-022019-04-2019العمل

ة أل أل



اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
في المنشآت الحیویة

الكویت2019-04-072019-04-11

مراكش11-04-072019-04-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

الدوحة11-04-072019-04-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
مسقط11-04-072019-04-2019الجودة الشاملة

دبي11-04-072019-04-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
عمان11-04-072019-04-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الریاض11-04-072019-04-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
القاھرة11-04-072019-04-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-04-072019-04-11المنامة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
بیروت11-04-072019-04-2019المخاطر المتقدمة

الكویت11-04-072019-04-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

دبي11-04-072019-04-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
عمان18-04-072019-04-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

شرم الشیخ11-04-072019-04-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

الریاض11-04-072019-04-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
تونس11-04-072019-04-2019البیئیة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
جدة18-04-072019-04-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
برلین12-04-082019-04-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
بروكسل12-04-082019-04-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
زیورخ19-04-082019-04-2019وتحلیل الحوادث

بكین12-04-082019-04-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
بانكوك12-04-082019-04-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
تورنتو12-04-082019-04-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
سنغافورة12-04-082019-04-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
لندن12-04-082019-04-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
جنیف12-04-082019-04-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
فیینا12-04-082019-04-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
میونیخ12-04-082019-04-2019والتحكم فیھ

براغ12-04-082019-04-2019تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590



العملیات والمواقع الصناعیة

روما12-04-082019-04-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

جاكرتا12-04-082019-04-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
ماربیال12-04-082019-04-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
مدرید12-04-082019-04-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

كوااللمبور12-04-082019-04-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

طرابزون12-04-082019-04-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

كوااللمبور12-04-082019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

طرابزون12-04-082019-04-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
امستردام12-04-082019-04-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

باریس12-04-082019-04-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
برشلونة12-04-082019-04-2019الحیویة

اسطنبول13-04-092019-04-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
مراكش25-04-142019-04-2019وتحلیل الحوادث

الدوحة18-04-142019-04-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
مسقط18-04-142019-04-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
دبي18-04-142019-04-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

عمان18-04-142019-04-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

الریاض18-04-142019-04-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

القاھرة18-04-142019-04-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
المنامة18-04-142019-04-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-04-142019-04-18بیروت

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
الكویت25-04-142019-04-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

دبي18-04-142019-04-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

عمان18-04-142019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

الریاض18-04-142019-04-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس18-04-142019-04-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
جدة18-04-142019-04-2019المخاطر المتقدمة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
برلین19-04-152019-04-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
بروكسل19-04-152019-04-2019وإدارة المخاطر

ة ة أل ة أ



تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الخسائر في المنشآت الحیویة

زیورخ2019-04-152019-04-19

بكین19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

بانكوك19-04-152019-04-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
تورنتو19-04-152019-04-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
سنغافورة19-04-152019-04-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
لندن19-04-152019-04-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
جنیف19-04-152019-04-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
فیینا19-04-152019-04-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
میونیخ19-04-152019-04-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
براغ19-04-152019-04-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
روما19-04-152019-04-2019العملیات والمواقع الصناعیة

جاكرتا19-04-152019-04-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

ماربیال19-04-152019-04-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
مدرید19-04-152019-04-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

كوااللمبور19-04-152019-04-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
طرابزون19-04-152019-04-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

كوااللمبور19-04-152019-04-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
طرابزون26-04-152019-04-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
امستردام19-04-152019-04-2019والصناعیة

باریس19-04-152019-04-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
برشلونة19-04-152019-04-2019الھامة

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
اسطنبول20-04-162019-04-2019البیئیة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
مراكش25-04-212019-04-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

الدوحة25-04-212019-04-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

مسقط25-04-212019-04-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
دبي25-04-212019-04-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

عمان25-04-212019-04-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
شرم الشیخ25-04-212019-04-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الریاض25-04-212019-04-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
القاھرة25-04-212019-04-2019البیئیة



المنامة25-04-212019-04-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
بیروت25-04-212019-04-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الكویت25-04-212019-04-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
دبي02-05-212019-04-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

عمان25-04-212019-04-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
شرم الشیخ02-05-212019-04-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الدار البیضاء25-04-212019-04-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

الریاض25-04-212019-04-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

تونس25-04-212019-04-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس25-04-212019-04-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-04-212019-04-25جدة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
بروكسل26-04-222019-04-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
زیورخ26-04-222019-04-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
بكین03-05-222019-04-2019وتحلیل الحوادث

بانكوك26-04-222019-04-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
تورنتو26-04-222019-04-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
سنغافورة26-04-222019-04-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
لندن26-04-222019-04-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
جنیف26-04-222019-04-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
فیینا26-04-222019-04-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
میونیخ26-04-222019-04-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
براغ26-04-222019-04-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
روما26-04-222019-04-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
جاكرتا26-04-222019-04-2019العملیات والمواقع الصناعیة

ماربیال26-04-222019-04-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
مدرید26-04-222019-04-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
كوااللمبور26-04-222019-04-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

طرابزون26-04-222019-04-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

كوااللمبور26-04-222019-04-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

طرابزون26-04-222019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

امستردام26-04-222019-04-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594



باریس26-04-222019-04-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
برشلونة26-04-222019-04-2019المخاطر

اسطنبول27-04-232019-04-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
مراكش02-05-282019-04-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
الدوحة09-05-282019-04-2019وتحلیل الحوادث

مسقط02-05-282019-04-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
دبي02-05-282019-04-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
عمان02-05-282019-04-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الریاض02-05-282019-04-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

القاھرة02-05-282019-04-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
المنامة02-05-282019-04-2019البیئیة

بیروت02-05-282019-04-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-04-282019-05-02الكویت

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
دبي02-05-282019-04-2019المخاطر المتقدمة

عمان02-05-282019-04-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

شرم الشیخ02-05-282019-04-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
الریاض09-05-282019-04-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

تونس02-05-282019-04-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس02-05-282019-04-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
جدة02-05-282019-04-2019العمل

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
زیورخ03-05-292019-04-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
بكین03-05-292019-04-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

بانكوك03-05-292019-04-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

تورنتو03-05-292019-04-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
سنغافورة03-05-292019-04-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
لندن03-05-292019-04-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
جنیف03-05-292019-04-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
فیینا03-05-292019-04-2019الھامة

میونیخ03-05-292019-04-2019اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585



الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
براغ03-05-292019-04-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
روما03-05-292019-04-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
جاكرتا03-05-292019-04-2019والتحكم فیھ

ماربیال03-05-292019-04-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

مدرید03-05-292019-04-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
كوااللمبور03-05-292019-04-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

طرابزون03-05-292019-04-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
كوااللمبور10-05-292019-04-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

طرابزون03-05-292019-04-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

امستردام03-05-292019-04-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
باریس03-05-292019-04-2019العملیات والمواقع الصناعیة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
برشلونة03-05-292019-04-2019المنشآت الھامة

اسطنبول04-05-302019-04-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

اسطنبول04-05-302019-04-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
مراكش09-05-052019-05-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الدوحة09-05-052019-05-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

مسقط09-05-052019-05-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

دبي09-05-052019-05-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
عمان09-05-052019-05-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الدار البیضاء09-05-052019-05-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الریاض09-05-052019-05-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

القاھرة09-05-052019-05-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

المنامة09-05-052019-05-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
بیروت09-05-052019-05-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الكویت09-05-052019-05-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-05-052019-05-09دبي

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
عمان16-05-052019-05-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
الدار البیضاء16-05-052019-05-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الریاض09-05-052019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

القاھرة09-05-052019-05-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134



تونس09-05-052019-05-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

تونس09-05-052019-05-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

جدة09-05-052019-05-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
بكین10-05-062019-05-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
بانكوك17-05-062019-05-2019وتحلیل الحوادث

تورنتو10-05-062019-05-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

سنغافورة10-05-062019-05-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
لندن10-05-062019-05-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
جنیف10-05-062019-05-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
فیینا10-05-062019-05-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
میونیخ10-05-062019-05-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
براغ10-05-062019-05-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
روما10-05-062019-05-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
جاكرتا10-05-062019-05-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
ماربیال10-05-062019-05-2019العملیات والمواقع الصناعیة

مدرید10-05-062019-05-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
كوااللمبور10-05-062019-05-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
طرابزون10-05-062019-05-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
كوااللمبور10-05-062019-05-2019المخاطر المتقدمة

طرابزون10-05-062019-05-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

امستردام10-05-062019-05-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
باریس10-05-062019-05-2019والتحكم فیھ

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
برشلونة10-05-062019-05-2019الجودة الشاملة

اسطنبول11-05-072019-05-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

اسطنبول11-05-072019-05-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الدوحة16-05-122019-05-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
مسقط23-05-122019-05-2019وتحلیل الحوادث

دبي16-05-122019-05-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
عمان16-05-122019-05-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
شرم الشیخ16-05-122019-05-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

ة ة أل ة ة



الدار البیضاء16-05-122019-05-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الریاض16-05-122019-05-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

القاھرة16-05-122019-05-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

المنامة16-05-122019-05-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

بیروت16-05-122019-05-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الكویت16-05-122019-05-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
دبي16-05-122019-05-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
عمان16-05-122019-05-2019المخاطر المتقدمة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

الدار البیضاء16-05-122019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

الریاض16-05-122019-05-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

القاھرة16-05-122019-05-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

المنامة16-05-122019-05-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
تونس23-05-122019-05-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
تونس16-05-122019-05-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
جدة16-05-122019-05-2019البیئیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
بكین17-05-132019-05-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
بانكوك17-05-132019-05-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

تورنتو17-05-132019-05-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

سنغافورة17-05-132019-05-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

لندن17-05-132019-05-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
جنیف17-05-132019-05-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
فیینا17-05-132019-05-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
میونیخ17-05-132019-05-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
براغ17-05-132019-05-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
روما17-05-132019-05-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
جاكرتا17-05-132019-05-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
ماربیال17-05-132019-05-2019والتحكم فیھ

مدرید17-05-132019-05-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

كوااللمبور17-05-132019-05-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
طرابزون17-05-132019-05-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-05-132019-05-17كوااللمبور

طرابزون24-05-132019-05-2019إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927



المخاطر وتحلیل الحوادث

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
امستردام17-05-132019-05-2019العملیات والمواقع الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
باریس17-05-132019-05-2019والسالمة المھنیة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
برشلونة17-05-132019-05-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

اسطنبول18-05-142019-05-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

اسطنبول18-05-142019-05-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الدوحة23-05-192019-05-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
مسقط23-05-192019-05-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

دبي23-05-192019-05-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

عمان23-05-192019-05-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الریاض23-05-192019-05-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

القاھرة23-05-192019-05-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

المنامة23-05-192019-05-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

بیروت23-05-192019-05-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الكویت23-05-192019-05-2019البیئیة

دبي23-05-192019-05-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-05-192019-05-23عمان

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
شرم الشیخ30-05-192019-05-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

الریاض23-05-192019-05-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

القاھرة23-05-192019-05-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

المنامة23-05-192019-05-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

بیروت23-05-192019-05-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس23-05-192019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تونس23-05-192019-05-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

جدة23-05-192019-05-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
بانكوك24-05-202019-05-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
تورنتو31-05-202019-05-2019وتحلیل الحوادث

سنغافورة24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

لندن24-05-202019-05-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
جنیف24-05-202019-05-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
فیینا24-05-202019-05-2019الجودة الشاملة



مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
میونیخ24-05-202019-05-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
براغ24-05-202019-05-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
روما24-05-202019-05-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
جاكرتا24-05-202019-05-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
ماربیال24-05-202019-05-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
مدرید24-05-202019-05-2019العملیات والمواقع الصناعیة

كوااللمبور24-05-202019-05-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
طرابزون24-05-202019-05-2019والصناعیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
كوااللمبور24-05-202019-05-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
طرابزون24-05-202019-05-2019المخاطر المتقدمة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
امستردام24-05-202019-05-2019والتحكم فیھ

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
باریس24-05-202019-05-2019الصناعیة

برشلونة24-05-202019-05-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
اسطنبول25-05-212019-05-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
اسطنبول01-06-212019-05-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
مسقط30-05-262019-05-2019وإدارة المخاطر

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
دبي30-05-262019-05-2019العملیات والمواقع الصناعیة

عمان30-05-262019-05-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الدار البیضاء30-05-262019-05-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الریاض30-05-262019-05-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
القاھرة30-05-262019-05-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

المنامة30-05-262019-05-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

بیروت30-05-262019-05-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الكویت30-05-262019-05-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
دبي30-05-262019-05-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
عمان30-05-262019-05-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019المخاطر المتقدمة

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972



إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
المخاطر وتحلیل الحوادث

الریاض2019-05-262019-06-06

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
القاھرة06-06-262019-05-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

المنامة30-05-262019-05-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

بیروت30-05-262019-05-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس30-05-262019-05-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

جدة30-05-262019-05-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس30-05-262019-05-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

جدة30-05-262019-05-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
بانكوك31-05-272019-05-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
تورنتو31-05-272019-05-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
سنغافورة07-06-272019-05-2019وتحلیل الحوادث

لندن31-05-272019-05-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

جنیف31-05-272019-05-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
فیینا31-05-272019-05-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
میونیخ31-05-272019-05-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
براغ31-05-272019-05-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
روما31-05-272019-05-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
جاكرتا31-05-272019-05-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
ماربیال31-05-272019-05-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
مدرید31-05-272019-05-2019والتحكم فیھ

كوااللمبور31-05-272019-05-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

طرابزون31-05-272019-05-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

كوااللمبور31-05-272019-05-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-05-272019-05-31طرابزون

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
امستردام31-05-272019-05-2019والسالمة المھنیة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
باریس31-05-272019-05-2019الحیویة

برشلونة31-05-272019-05-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

اسطنبول01-06-282019-05-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

اسطنبول01-06-282019-05-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
مسقط06-06-022019-06-2019في المنشآت الحیویة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
دبي06-06-022019-06-2019والتحكم فیھ

عمان06-06-022019-06-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

ة ة ة أل



شرم الشیخ06-06-022019-06-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الریاض06-06-022019-06-2019والصناعیة

القاھرة06-06-022019-06-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
المنامة06-06-022019-06-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

بیروت06-06-022019-06-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

الكویت06-06-022019-06-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

دبي06-06-022019-06-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

عمان06-06-022019-06-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-06-022019-06-06شرم الشیخ

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
الدار البیضاء13-06-022019-06-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الریاض06-06-022019-06-2019المخاطر المتقدمة

القاھرة06-06-022019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
المنامة13-06-022019-06-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

بیروت06-06-022019-06-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

الكویت06-06-022019-06-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس06-06-022019-06-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

جدة06-06-022019-06-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
تونس06-06-022019-06-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

جدة06-06-022019-06-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
تورنتو07-06-032019-06-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
سنغافورة07-06-032019-06-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
لندن14-06-032019-06-2019وتحلیل الحوادث

جنیف07-06-032019-06-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

فیینا07-06-032019-06-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
میونیخ07-06-032019-06-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
براغ07-06-032019-06-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
روما07-06-032019-06-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
جاكرتا07-06-032019-06-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
ماربیال07-06-032019-06-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
مدرید07-06-032019-06-2019والسالمة المھنیة

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590



العملیات والمواقع الصناعیة

طرابزون07-06-032019-06-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
كوااللمبور07-06-032019-06-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
طرابزون07-06-032019-06-2019العمل

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
امستردام07-06-032019-06-2019الصناعیة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
باریس07-06-032019-06-2019الھامة

برشلونة07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

اسطنبول08-06-042019-06-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

اسطنبول08-06-042019-06-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
دبي13-06-092019-06-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
عمان13-06-092019-06-2019العملیات والمواقع الصناعیة

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019والصناعیة

الریاض13-06-092019-06-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

القاھرة13-06-092019-06-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

المنامة13-06-092019-06-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
بیروت13-06-092019-06-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الكویت13-06-092019-06-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

دبي13-06-092019-06-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
عمان13-06-092019-06-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
شرم الشیخ13-06-092019-06-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019المخاطر المتقدمة

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-06-092019-06-13الریاض

القاھرة13-06-092019-06-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المنامة13-06-092019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
بیروت20-06-092019-06-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الكویت13-06-092019-06-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
تونس20-06-092019-06-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

جدة13-06-092019-06-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
تونس13-06-092019-06-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

جدة13-06-092019-06-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
تورنتو14-06-102019-06-2019في المنشآت الحیویة

سنغافورة14-06-102019-06-2019التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200



وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
لندن14-06-102019-06-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

جنیف14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

فیینا14-06-102019-06-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

میونیخ14-06-102019-06-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
براغ14-06-102019-06-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
روما14-06-102019-06-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
جاكرتا14-06-102019-06-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
ماربیال14-06-102019-06-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
مدرید14-06-102019-06-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
كوااللمبور14-06-102019-06-2019والتحكم فیھ

طرابزون14-06-102019-06-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

كوااللمبور14-06-102019-06-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

طرابزون14-06-102019-06-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

برلین14-06-102019-06-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
امستردام14-06-102019-06-2019الحیویة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
باریس14-06-102019-06-2019المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
برشلونة21-06-102019-06-2019وتحلیل الحوادث

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
اسطنبول15-06-112019-06-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

اسطنبول15-06-112019-06-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
دبي20-06-162019-06-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
عمان20-06-162019-06-2019والتحكم فیھ

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الریاض20-06-162019-06-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
القاھرة20-06-162019-06-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

المنامة20-06-162019-06-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

بیروت20-06-162019-06-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الكویت20-06-162019-06-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

دبي20-06-162019-06-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

عمان20-06-162019-06-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-06-162019-06-20الدار البیضاء

ة أ ة أل ة أ



أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
العمل

الریاض2019-06-162019-06-20

القاھرة20-06-162019-06-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

المنامة20-06-162019-06-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

بیروت20-06-162019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

الكویت20-06-162019-06-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
تونس20-06-162019-06-2019المخاطر المتقدمة

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
جدة27-06-162019-06-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
تونس20-06-162019-06-2019والصناعیة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
جدة20-06-162019-06-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
سنغافورة21-06-172019-06-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
لندن21-06-172019-06-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
جنیف28-06-172019-06-2019وتحلیل الحوادث

فیینا21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

میونیخ21-06-172019-06-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

براغ21-06-172019-06-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
روما21-06-172019-06-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
جاكرتا21-06-172019-06-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
ماربیال21-06-172019-06-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
مدرید21-06-172019-06-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
كوااللمبور21-06-172019-06-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
طرابزون21-06-172019-06-2019العملیات والمواقع الصناعیة

كوااللمبور21-06-172019-06-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
طرابزون21-06-172019-06-2019البیئیة

برلین21-06-172019-06-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

بروكسل21-06-172019-06-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
امستردام21-06-172019-06-2019الھامة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
باریس21-06-172019-06-2019المنشآت الھامة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
برشلونة21-06-172019-06-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
اسطنبول22-06-182019-06-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
اسطنبول29-06-182019-06-2019المخاطر وتحلیل الحوادث



اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الحیویة

دبي2019-06-232019-06-27

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
عمان27-06-232019-06-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الریاض27-06-232019-06-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
القاھرة27-06-232019-06-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
المنامة27-06-232019-06-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

بیروت27-06-232019-06-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الكویت27-06-232019-06-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

دبي27-06-232019-06-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

عمان27-06-232019-06-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019العمل

الریاض27-06-232019-06-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
القاھرة04-07-232019-06-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

المنامة27-06-232019-06-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

بیروت27-06-232019-06-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
الكویت04-07-232019-06-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-06-232019-06-27تونس

جدة27-06-232019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تونس27-06-232019-06-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

جدة27-06-232019-06-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
لندن28-06-242019-06-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
جنیف28-06-242019-06-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
فیینا05-07-242019-06-2019وتحلیل الحوادث

میونیخ28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

براغ28-06-242019-06-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

روما28-06-242019-06-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
جاكرتا28-06-242019-06-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
ماربیال28-06-242019-06-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
مدرید28-06-242019-06-2019الھامة

كوااللمبور28-06-242019-06-2019تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586



الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
طرابزون28-06-242019-06-2019والتحكم فیھ

كوااللمبور28-06-242019-06-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

طرابزون28-06-242019-06-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

برلین28-06-242019-06-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

بروكسل28-06-242019-06-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

زیورخ28-06-242019-06-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
امستردام28-06-242019-06-2019المخاطر

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
باریس28-06-242019-06-2019الجودة الشاملة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
برشلونة28-06-242019-06-2019وإدارة المخاطر

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
اسطنبول29-06-252019-06-2019والصناعیة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
اسطنبول29-06-252019-06-2019المخاطر المتقدمة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
دبي04-07-302019-06-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
عمان04-07-302019-06-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019والتحكم فیھ

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الریاض04-07-302019-06-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
القاھرة04-07-302019-06-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
المنامة04-07-302019-06-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
بیروت04-07-302019-06-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

الكویت04-07-302019-06-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
دبي04-07-302019-06-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

عمان04-07-302019-06-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الریاض04-07-302019-06-2019البیئیة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
القاھرة04-07-302019-06-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
المنامة11-07-302019-06-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

بیروت04-07-302019-06-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

الكویت04-07-302019-06-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

مراكش04-07-302019-06-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس04-07-302019-06-2019أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843



العمل

جدة04-07-302019-06-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

تونس04-07-302019-06-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

جدة04-07-302019-06-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
جنیف05-07-012019-07-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
فیینا05-07-012019-07-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
میونیخ12-07-012019-07-2019وتحلیل الحوادث

براغ05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

روما05-07-012019-07-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

جاكرتا05-07-012019-07-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
ماربیال05-07-012019-07-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
مدرید05-07-012019-07-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
كوااللمبور05-07-012019-07-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
طرابزون05-07-012019-07-2019والسالمة المھنیة

كوااللمبور05-07-012019-07-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

طرابزون05-07-012019-07-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
برلین12-07-012019-07-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

بروكسل05-07-012019-07-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

زیورخ05-07-012019-07-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
امستردام05-07-012019-07-2019المنشآت الھامة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
باریس05-07-012019-07-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
برشلونة05-07-012019-07-2019في المنشآت الحیویة

اسطنبول06-07-022019-07-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-07-022019-07-06اسطنبول

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
دبي11-07-072019-07-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
عمان11-07-072019-07-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019العملیات والمواقع الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الریاض11-07-072019-07-2019والتحكم فیھ

القاھرة11-07-072019-07-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
المنامة11-07-072019-07-2019والصناعیة

أل أ



البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

بیروت2019-07-072019-07-11

الكویت11-07-072019-07-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

دبي11-07-072019-07-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

عمان11-07-072019-07-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019البیئیة

الریاض11-07-072019-07-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-07-072019-07-11القاھرة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
المنامة11-07-072019-07-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
بیروت18-07-072019-07-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

الكویت11-07-072019-07-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

مراكش11-07-072019-07-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس11-07-072019-07-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

جدة11-07-072019-07-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

تونس11-07-072019-07-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
جدة11-07-072019-07-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
جنیف12-07-082019-07-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
فیینا12-07-082019-07-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
میونیخ12-07-082019-07-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
براغ19-07-082019-07-2019وتحلیل الحوادث

روما12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

جاكرتا12-07-082019-07-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
ماربیال12-07-082019-07-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
مدرید12-07-082019-07-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
كوااللمبور12-07-082019-07-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
طرابزون12-07-082019-07-2019الصناعیة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
كوااللمبور12-07-082019-07-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

طرابزون12-07-082019-07-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

برلین12-07-082019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
بروكسل19-07-082019-07-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

زیورخ12-07-082019-07-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

بكین12-07-082019-07-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام12-07-082019-07-2019المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579



الجودة الشاملة

باریس12-07-082019-07-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

اسطنبول13-07-092019-07-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
اسطنبول13-07-092019-07-2019العمل

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
دبي18-07-142019-07-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
عمان18-07-142019-07-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019والتحكم فیھ

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الریاض18-07-142019-07-2019والسالمة المھنیة

القاھرة18-07-142019-07-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

المنامة18-07-142019-07-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
بیروت18-07-142019-07-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الكویت18-07-142019-07-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

دبي18-07-142019-07-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
عمان18-07-142019-07-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الریاض18-07-142019-07-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
القاھرة18-07-142019-07-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-07-142019-07-18المنامة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
بیروت18-07-142019-07-2019المخاطر المتقدمة

الكویت18-07-142019-07-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

مراكش18-07-142019-07-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

الدوحة18-07-142019-07-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
تونس18-07-142019-07-2019البیئیة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
جدة25-07-142019-07-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
تونس18-07-142019-07-2019العملیات والمواقع الصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
جدة18-07-142019-07-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
فیینا19-07-152019-07-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
میونیخ19-07-152019-07-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
براغ19-07-152019-07-2019الخسائر في المنشآت الحیویة



التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
وتحلیل الحوادث

روما2019-07-152019-07-26

جاكرتا19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

ماربیال19-07-152019-07-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
مدرید19-07-152019-07-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
كوااللمبور19-07-152019-07-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
طرابزون19-07-152019-07-2019الحیویة

كوااللمبور19-07-152019-07-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

طرابزون19-07-152019-07-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

برلین19-07-152019-07-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

بروكسل19-07-152019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
زیورخ26-07-152019-07-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

بكین19-07-152019-07-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
امستردام19-07-152019-07-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

باریس19-07-152019-07-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

اسطنبول20-07-162019-07-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

اسطنبول20-07-162019-07-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
دبي25-07-212019-07-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
عمان25-07-212019-07-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019والسالمة المھنیة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الریاض25-07-212019-07-2019الصناعیة

القاھرة25-07-212019-07-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

المنامة25-07-212019-07-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

بیروت25-07-212019-07-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الكویت25-07-212019-07-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
دبي25-07-212019-07-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

عمان25-07-212019-07-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

الریاض25-07-212019-07-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

القاھرة25-07-212019-07-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
المنامة25-07-212019-07-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-07-212019-07-25بیروت



إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
المخاطر وتحلیل الحوادث

الكویت2019-07-212019-08-01

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
مراكش01-08-212019-07-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الدوحة25-07-212019-07-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس25-07-212019-07-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
جدة25-07-212019-07-2019المخاطر المتقدمة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
تونس25-07-212019-07-2019والتحكم فیھ

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
جدة25-07-212019-07-2019والصناعیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
میونیخ26-07-222019-07-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
براغ26-07-222019-07-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
روما26-07-222019-07-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
جاكرتا02-08-222019-07-2019وتحلیل الحوادث

ماربیال26-07-222019-07-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
مدرید26-07-222019-07-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
كوااللمبور26-07-222019-07-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
طرابزون26-07-222019-07-2019الھامة

كوااللمبور26-07-222019-07-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
طرابزون26-07-222019-07-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

برلین26-07-222019-07-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

بروكسل26-07-222019-07-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

زیورخ26-07-222019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

بكین26-07-222019-07-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

بانكوك26-07-222019-07-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام26-07-222019-07-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

باریس26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
اسطنبول27-07-232019-07-2019العملیات والمواقع الصناعیة

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
اسطنبول27-07-232019-07-2019البیئیة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
دبي01-08-282019-07-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
عمان01-08-282019-07-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الصناعیة

الریاض01-08-282019-07-2019اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585



الحیویة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
القاھرة01-08-282019-07-2019العملیات والمواقع الصناعیة

المنامة01-08-282019-07-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

بیروت01-08-282019-07-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الكویت01-08-282019-07-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
دبي01-08-282019-07-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

عمان01-08-282019-07-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الریاض01-08-282019-07-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
القاھرة01-08-282019-07-2019البیئیة

المنامة01-08-282019-07-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
بیروت01-08-282019-07-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الكویت01-08-282019-07-2019المخاطر المتقدمة

مراكش01-08-282019-07-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

الدوحة01-08-282019-07-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

مسقط01-08-282019-07-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس01-08-282019-07-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-07-282019-08-01جدة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
تونس01-08-282019-07-2019والسالمة المھنیة

جدة01-08-282019-07-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
براغ02-08-292019-07-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
روما02-08-292019-07-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
جاكرتا02-08-292019-07-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

ماربیال02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

مدرید02-08-292019-07-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
كوااللمبور02-08-292019-07-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
طرابزون02-08-292019-07-2019المخاطر

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
كوااللمبور02-08-292019-07-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

طرابزون02-08-292019-07-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
برلین09-08-292019-07-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

بروكسل02-08-292019-07-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

زیورخ02-08-292019-07-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003



المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
بكین09-08-292019-07-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

بانكوك02-08-292019-07-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

امستردام02-08-292019-07-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
باریس09-08-292019-07-2019وتحلیل الحوادث

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
اسطنبول03-08-302019-07-2019والتحكم فیھ

اسطنبول03-08-302019-07-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

دبي08-08-042019-08-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
عمان08-08-042019-08-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الحیویة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الریاض08-08-042019-08-2019الھامة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
القاھرة08-08-042019-08-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
المنامة08-08-042019-08-2019العملیات والمواقع الصناعیة

بیروت08-08-042019-08-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

الكویت08-08-042019-08-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
دبي08-08-042019-08-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
عمان08-08-042019-08-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الریاض08-08-042019-08-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

القاھرة08-08-042019-08-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
المنامة08-08-042019-08-2019البیئیة

بیروت08-08-042019-08-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-08-042019-08-08الكویت

مراكش08-08-042019-08-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
الدوحة15-08-042019-08-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

مسقط08-08-042019-08-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس08-08-042019-08-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
جدة08-08-042019-08-2019العمل

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
تونس08-08-042019-08-2019الصناعیة

جدة08-08-042019-08-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

روما09-08-052019-08-2019اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199



في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
جاكرتا09-08-052019-08-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
ماربیال16-08-052019-08-2019وتحلیل الحوادث

مدرید09-08-052019-08-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
كوااللمبور09-08-052019-08-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
طرابزون09-08-052019-08-2019المنشآت الھامة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
كوااللمبور09-08-052019-08-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

طرابزون09-08-052019-08-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
برلین09-08-052019-08-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
بروكسل16-08-052019-08-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

زیورخ09-08-052019-08-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

بكین09-08-052019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

بانكوك09-08-052019-08-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

تورنتو09-08-052019-08-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
باریس09-08-052019-08-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
اسطنبول10-08-062019-08-2019والسالمة المھنیة

اسطنبول10-08-062019-08-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

دبي15-08-112019-08-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
عمان15-08-112019-08-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الریاض15-08-112019-08-2019المخاطر

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
القاھرة15-08-112019-08-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
المنامة15-08-112019-08-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
بیروت15-08-112019-08-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الكویت15-08-112019-08-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

دبي15-08-112019-08-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
عمان15-08-112019-08-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

ة ة أل ة ة



الریاض15-08-112019-08-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

القاھرة15-08-112019-08-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

المنامة15-08-112019-08-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
بیروت15-08-112019-08-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الكویت15-08-112019-08-2019العمل

مراكش15-08-112019-08-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

الدوحة15-08-112019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

مسقط15-08-112019-08-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

تونس15-08-112019-08-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

جدة15-08-112019-08-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
تونس15-08-112019-08-2019الحیویة

جدة15-08-112019-08-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
جاكرتا16-08-122019-08-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
ماربیال16-08-122019-08-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

مدرید16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
طرابزون16-08-122019-08-2019الجودة الشاملة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
كوااللمبور16-08-122019-08-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
طرابزون16-08-122019-08-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-08-122019-08-16برلین

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
بروكسل16-08-122019-08-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
زیورخ23-08-122019-08-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

بكین16-08-122019-08-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
بانكوك23-08-122019-08-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

تورنتو16-08-122019-08-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

سنغافورة16-08-122019-08-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
امستردام23-08-122019-08-2019وتحلیل الحوادث

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
باریس16-08-122019-08-2019وإدارة المخاطر

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
اسطنبول17-08-132019-08-2019الصناعیة

اسطنبول17-08-132019-08-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

دبي22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

عمان22-08-182019-08-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الجودة الشاملة

شرم الشیخ2019-08-182019-08-22



األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019المخاطر

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الریاض22-08-182019-08-2019المنشآت الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
القاھرة22-08-182019-08-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
المنامة22-08-182019-08-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
بیروت22-08-182019-08-2019والتحكم فیھ

الكویت22-08-182019-08-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

دبي22-08-182019-08-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
عمان22-08-182019-08-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
شرم الشیخ22-08-182019-08-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الریاض22-08-182019-08-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

القاھرة22-08-182019-08-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

المنامة22-08-182019-08-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

بیروت22-08-182019-08-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الكویت22-08-182019-08-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
مراكش29-08-182019-08-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

الدوحة22-08-182019-08-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
مسقط29-08-182019-08-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
تونس22-08-182019-08-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
جدة22-08-182019-08-2019البیئیة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
تونس22-08-182019-08-2019الھامة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
جدة22-08-182019-08-2019العملیات والمواقع الصناعیة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
ماربیال23-08-192019-08-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
مدرید30-08-192019-08-2019وتحلیل الحوادث

كوااللمبور23-08-192019-08-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
طرابزون23-08-192019-08-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

كوااللمبور23-08-192019-08-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
طرابزون23-08-192019-08-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
برلین23-08-192019-08-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-08-192019-08-23بروكسل



إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
المخاطر المتقدمة

زیورخ2019-08-192019-08-23

بكین23-08-192019-08-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

بانكوك23-08-192019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تورنتو23-08-192019-08-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

سنغافورة23-08-192019-08-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

لندن23-08-192019-08-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
امستردام23-08-192019-08-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
باریس23-08-192019-08-2019في المنشآت الحیویة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
اسطنبول24-08-202019-08-2019الحیویة

اسطنبول24-08-202019-08-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
دبي05-09-252019-08-2019وتحلیل الحوادث

عمان29-08-252019-08-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019المنشآت الھامة

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الریاض29-08-252019-08-2019الجودة الشاملة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
القاھرة29-08-252019-08-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
المنامة29-08-252019-08-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
بیروت29-08-252019-08-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الكویت29-08-252019-08-2019العملیات والمواقع الصناعیة

دبي29-08-252019-08-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

عمان29-08-252019-08-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الریاض29-08-252019-08-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

القاھرة29-08-252019-08-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

المنامة29-08-252019-08-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

بیروت29-08-252019-08-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الكویت29-08-252019-08-2019البیئیة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
مراكش29-08-252019-08-2019المخاطر المتقدمة

الدوحة29-08-252019-08-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

مسقط29-08-252019-08-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

تونس29-08-252019-08-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

جدة29-08-252019-08-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608



األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
تونس29-08-252019-08-2019المخاطر

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
جدة29-08-252019-08-2019والتحكم فیھ

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
ماربیال30-08-262019-08-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
مدرید30-08-262019-08-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

طرابزون30-08-262019-08-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

كوااللمبور30-08-262019-08-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
طرابزون30-08-262019-08-2019والصناعیة

برلین30-08-262019-08-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
بروكسل30-08-262019-08-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-08-262019-08-30زیورخ

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
بكین06-09-262019-08-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

بانكوك30-08-262019-08-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
تورنتو06-09-262019-08-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

سنغافورة30-08-262019-08-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

لندن30-08-262019-08-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

برشلونة30-08-262019-08-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
امستردام30-08-262019-08-2019وإدارة المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
اسطنبول31-08-272019-08-2019الھامة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
اسطنبول31-08-272019-08-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
دبي05-09-012019-09-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

عمان05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019الجودة الشاملة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الریاض05-09-012019-09-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
القاھرة05-09-012019-09-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
المنامة05-09-012019-09-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
بیروت05-09-012019-09-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الكویت05-09-012019-09-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
دبي05-09-012019-09-2019العملیات والمواقع الصناعیة



عمان05-09-012019-09-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
شرم الشیخ05-09-012019-09-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الدار البیضاء05-09-012019-09-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الریاض05-09-012019-09-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
القاھرة05-09-012019-09-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

المنامة05-09-012019-09-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

بیروت05-09-012019-09-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الكویت05-09-012019-09-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-09-012019-09-05مراكش

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
الدوحة12-09-012019-09-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

مسقط05-09-012019-09-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

تونس05-09-012019-09-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

جدة05-09-012019-09-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
تونس05-09-012019-09-2019المنشآت الھامة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
جدة05-09-012019-09-2019والسالمة المھنیة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
مدرید06-09-022019-09-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
كوااللمبور13-09-022019-09-2019وتحلیل الحوادث

طرابزون06-09-022019-09-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

كوااللمبور06-09-022019-09-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

طرابزون06-09-022019-09-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
برلین06-09-022019-09-2019البیئیة

بروكسل06-09-022019-09-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
زیورخ06-09-022019-09-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
بكین06-09-022019-09-2019المخاطر المتقدمة

بانكوك06-09-022019-09-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

تورنتو06-09-022019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
سنغافورة13-09-022019-09-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

لندن06-09-022019-09-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

جنیف06-09-022019-09-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

برشلونة06-09-022019-09-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
امستردام06-09-022019-09-2019في المنشآت الحیویة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
اسطنبول07-09-032019-09-2019المخاطر

اسطنبول07-09-032019-09-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601



التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
دبي12-09-082019-09-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
عمان19-09-082019-09-2019وتحلیل الحوادث

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

الریاض12-09-082019-09-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
القاھرة12-09-082019-09-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
المنامة12-09-082019-09-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
بیروت12-09-082019-09-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الكویت12-09-082019-09-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
دبي12-09-082019-09-2019والتحكم فیھ

عمان12-09-082019-09-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الریاض12-09-082019-09-2019والصناعیة

القاھرة12-09-082019-09-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
المنامة12-09-082019-09-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

بیروت12-09-082019-09-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

الكویت12-09-082019-09-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
مراكش12-09-082019-09-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
الدوحة12-09-082019-09-2019المخاطر المتقدمة

مسقط12-09-082019-09-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
تونس12-09-082019-09-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

جدة12-09-082019-09-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
تونس12-09-082019-09-2019الجودة الشاملة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
جدة12-09-082019-09-2019الصناعیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
مدرید13-09-092019-09-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
كوااللمبور13-09-092019-09-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

طرابزون13-09-092019-09-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
كوااللمبور13-09-092019-09-2019العملیات والمواقع الصناعیة

طرابزون13-09-092019-09-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

ة ة ة ة أ



برلین13-09-092019-09-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
بروكسل13-09-092019-09-2019البیئیة

زیورخ13-09-092019-09-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-09-092019-09-13بكین

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
بانكوك20-09-092019-09-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

تورنتو13-09-092019-09-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

سنغافورة13-09-092019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
لندن20-09-092019-09-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

جنیف13-09-092019-09-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

فیینا13-09-092019-09-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

برشلونة13-09-092019-09-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
اسطنبول14-09-102019-09-2019المنشآت الھامة

اسطنبول14-09-102019-09-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
دبي19-09-152019-09-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
عمان19-09-152019-09-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

الریاض19-09-152019-09-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
القاھرة19-09-152019-09-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
المنامة19-09-152019-09-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
بیروت19-09-152019-09-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الكویت19-09-152019-09-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
دبي19-09-152019-09-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
عمان19-09-152019-09-2019العملیات والمواقع الصناعیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الدار البیضاء19-09-152019-09-2019والصناعیة

الریاض19-09-152019-09-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

القاھرة19-09-152019-09-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

المنامة19-09-152019-09-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
بیروت19-09-152019-09-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الكویت19-09-152019-09-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

مراكش19-09-152019-09-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA

الدوحة2019-09-152019-09-19



إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
مسقط26-09-152019-09-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
تونس19-09-152019-09-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

جدة19-09-152019-09-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
تونس19-09-152019-09-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
جدة19-09-152019-09-2019الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
كوااللمبور20-09-162019-09-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
طرابزون27-09-162019-09-2019وتحلیل الحوادث

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
كوااللمبور20-09-162019-09-2019والتحكم فیھ

طرابزون20-09-162019-09-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

برلین20-09-162019-09-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

بروكسل20-09-162019-09-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
زیورخ20-09-162019-09-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
بكین20-09-162019-09-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
بانكوك20-09-162019-09-2019المخاطر المتقدمة

تورنتو20-09-162019-09-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

سنغافورة20-09-162019-09-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

لندن20-09-162019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

جنیف20-09-162019-09-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

فیینا20-09-162019-09-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

میونیخ20-09-162019-09-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
برشلونة27-09-162019-09-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
اسطنبول21-09-172019-09-2019الجودة الشاملة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
اسطنبول21-09-172019-09-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
عمان26-09-222019-09-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
شرم الشیخ03-10-222019-09-2019وتحلیل الحوادث

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

الریاض26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
القاھرة26-09-222019-09-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
المنامة26-09-222019-09-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
بیروت26-09-222019-09-2019المخاطر

الكویت26-09-222019-09-2019اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585



الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
دبي26-09-222019-09-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
عمان26-09-222019-09-2019والتحكم فیھ

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الریاض26-09-222019-09-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
القاھرة26-09-222019-09-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

المنامة26-09-222019-09-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

بیروت26-09-222019-09-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الكویت26-09-222019-09-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
مراكش26-09-222019-09-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
الدوحة26-09-222019-09-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
مسقط26-09-222019-09-2019المخاطر المتقدمة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
تونس26-09-222019-09-2019والصناعیة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
جدة26-09-222019-09-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

تونس26-09-222019-09-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
جدة26-09-222019-09-2019الھامة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
كوااللمبور27-09-232019-09-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
طرابزون27-09-232019-09-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
كوااللمبور27-09-232019-09-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
طرابزون27-09-232019-09-2019العملیات والمواقع الصناعیة

برلین27-09-232019-09-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

بروكسل27-09-232019-09-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

زیورخ27-09-232019-09-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

بكین27-09-232019-09-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-09-232019-09-27بانكوك

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
تورنتو04-10-232019-09-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

سنغافورة27-09-232019-09-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

لندن27-09-232019-09-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
جنیف04-10-232019-09-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

فیینا27-09-232019-09-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

میونیخ27-09-232019-09-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

براغ27-09-232019-09-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134



برشلونة27-09-232019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
اسطنبول28-09-242019-09-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
اسطنبول28-09-242019-09-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
عمان03-10-292019-09-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
الریاض10-10-292019-09-2019وتحلیل الحوادث

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
القاھرة03-10-292019-09-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
المنامة03-10-292019-09-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
بیروت03-10-292019-09-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الكویت03-10-292019-09-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
دبي03-10-292019-09-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
عمان03-10-292019-09-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الریاض03-10-292019-09-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
القاھرة03-10-292019-09-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
المنامة03-10-292019-09-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

بیروت03-10-292019-09-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الكویت03-10-292019-09-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

مراكش03-10-292019-09-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

الدوحة03-10-292019-09-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-09-292019-10-03مسقط

تونس03-10-292019-09-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

جدة03-10-292019-09-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

تونس03-10-292019-09-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
جدة03-10-292019-09-2019المخاطر

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
طرابزون04-10-302019-09-2019وإدارة المخاطر

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
كوااللمبور04-10-302019-09-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
طرابزون04-10-302019-09-2019والتحكم فیھ



برلین04-10-302019-09-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

بروكسل04-10-302019-09-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

زیورخ04-10-302019-09-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
بكین04-10-302019-09-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
بانكوك04-10-302019-09-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
تورنتو04-10-302019-09-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
سنغافورة11-10-302019-09-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

لندن04-10-302019-09-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

جنیف04-10-302019-09-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
فیینا11-10-302019-09-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

میونیخ04-10-302019-09-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

براغ04-10-302019-09-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

روما04-10-302019-09-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

برشلونة04-10-302019-09-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

اسطنبول05-10-012019-10-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
اسطنبول05-10-012019-10-2019والصناعیة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
الدار البیضاء17-10-062019-10-2019وتحلیل الحوادث

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الریاض10-10-062019-10-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

القاھرة10-10-062019-10-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
المنامة10-10-062019-10-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
بیروت10-10-062019-10-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الكویت10-10-062019-10-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
دبي10-10-062019-10-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
عمان10-10-062019-10-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019والتحكم فیھ

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الریاض10-10-062019-10-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
القاھرة10-10-062019-10-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
المنامة10-10-062019-10-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
بیروت10-10-062019-10-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط



الكویت10-10-062019-10-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

مراكش10-10-062019-10-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
الدوحة10-10-062019-10-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
مسقط10-10-062019-10-2019العمل

تونس10-10-062019-10-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

جدة10-10-062019-10-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

تونس10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
جدة10-10-062019-10-2019المنشآت الھامة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
طرابزون11-10-072019-10-2019في المنشآت الحیویة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
طرابزون11-10-072019-10-2019والسالمة المھنیة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
برلین11-10-072019-10-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

بروكسل11-10-072019-10-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

زیورخ11-10-072019-10-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

بكین11-10-072019-10-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

بانكوك11-10-072019-10-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-10-072019-10-11تورنتو

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
سنغافورة11-10-072019-10-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
لندن18-10-072019-10-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

جنیف11-10-072019-10-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

فیینا11-10-072019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
میونیخ18-10-072019-10-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

براغ11-10-072019-10-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

روما11-10-072019-10-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

جاكرتا11-10-072019-10-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

برشلونة11-10-072019-10-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

اسطنبول12-10-082019-10-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

اسطنبول12-10-082019-10-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الریاض17-10-132019-10-2019وإدارة المخاطر

القاھرة17-10-132019-10-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

المنامة17-10-132019-10-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

بیروت17-10-132019-10-2019معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578



واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الكویت17-10-132019-10-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
دبي17-10-132019-10-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
عمان17-10-132019-10-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019العملیات والمواقع الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الریاض17-10-132019-10-2019والتحكم فیھ

القاھرة17-10-132019-10-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
المنامة17-10-132019-10-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
بیروت17-10-132019-10-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الكویت17-10-132019-10-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

مراكش17-10-132019-10-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

الدوحة17-10-132019-10-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

مسقط17-10-132019-10-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

تونس17-10-132019-10-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
جدة17-10-132019-10-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
تونس24-10-132019-10-2019وتحلیل الحوادث

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
جدة17-10-132019-10-2019الجودة الشاملة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
كوااللمبور18-10-142019-10-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
طرابزون18-10-142019-10-2019الصناعیة

برلین18-10-142019-10-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
بروكسل18-10-142019-10-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

زیورخ18-10-142019-10-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

بكین18-10-142019-10-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
بانكوك18-10-142019-10-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
تورنتو18-10-142019-10-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-10-142019-10-18سنغافورة

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
لندن18-10-142019-10-2019المخاطر المتقدمة

جنیف18-10-142019-10-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

فیینا18-10-142019-10-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

میونیخ18-10-142019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007



المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

براغ2019-10-142019-10-25

روما18-10-142019-10-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

جاكرتا18-10-142019-10-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

باریس18-10-142019-10-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
برشلونة25-10-142019-10-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

اسطنبول19-10-152019-10-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

اسطنبول19-10-152019-10-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019وإدارة المخاطر

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الریاض24-10-202019-10-2019في المنشآت الحیویة

القاھرة24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

المنامة24-10-202019-10-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

بیروت24-10-202019-10-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الكویت24-10-202019-10-2019الجودة الشاملة

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
دبي24-10-202019-10-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
عمان24-10-202019-10-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019والتحكم فیھ

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الریاض24-10-202019-10-2019والسالمة المھنیة

القاھرة24-10-202019-10-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

المنامة24-10-202019-10-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
بیروت24-10-202019-10-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الكویت24-10-202019-10-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

مراكش24-10-202019-10-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

الدوحة24-10-202019-10-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
مسقط24-10-202019-10-2019البیئیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
تونس24-10-202019-10-2019العملیات والمواقع الصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
جدة24-10-202019-10-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
تونس24-10-202019-10-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
جدة24-10-202019-10-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
كوااللمبور25-10-212019-10-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
طرابزون25-10-212019-10-2019الحیویة



برلین25-10-212019-10-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

بروكسل25-10-212019-10-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
زیورخ25-10-212019-10-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

بكین25-10-212019-10-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

بانكوك25-10-212019-10-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

تورنتو25-10-212019-10-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
سنغافورة25-10-212019-10-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-10-212019-10-25لندن

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
جنیف01-11-212019-10-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

فیینا25-10-212019-10-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

میونیخ25-10-212019-10-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

براغ25-10-212019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
روما01-11-212019-10-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

جاكرتا25-10-212019-10-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

ماربیال25-10-212019-10-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

باریس25-10-212019-10-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
برشلونة25-10-212019-10-2019المخاطر المتقدمة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
اسطنبول02-11-222019-10-2019وتحلیل الحوادث

اسطنبول26-10-222019-10-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
القاھرة07-11-272019-10-2019وتحلیل الحوادث

المنامة31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

بیروت31-10-272019-10-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الكویت31-10-272019-10-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
دبي31-10-272019-10-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
عمان31-10-272019-10-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019والسالمة المھنیة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الریاض31-10-272019-10-2019الصناعیة

القاھرة31-10-272019-10-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

المنامة31-10-272019-10-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

بیروت31-10-272019-10-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الكویت31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597



والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
مراكش31-10-272019-10-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

الدوحة31-10-272019-10-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

مسقط31-10-272019-10-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
تونس31-10-272019-10-2019والتحكم فیھ

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
جدة31-10-272019-10-2019والصناعیة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
تونس31-10-272019-10-2019وإدارة المخاطر

جدة31-10-272019-10-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
كوااللمبور01-11-282019-10-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
طرابزون01-11-282019-10-2019الھامة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
برلین01-11-282019-10-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

بروكسل01-11-282019-10-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

زیورخ01-11-282019-10-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

بكین01-11-282019-10-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

بانكوك01-11-282019-10-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
تورنتو01-11-282019-10-2019البیئیة

سنغافورة01-11-282019-10-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
لندن01-11-282019-10-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
جنیف01-11-282019-10-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
فیینا08-11-282019-10-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

میونیخ01-11-282019-10-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

براغ01-11-282019-10-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

روما01-11-282019-10-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
جاكرتا08-11-282019-10-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

ماربیال01-11-282019-10-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

امستردام01-11-282019-10-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

باریس01-11-282019-10-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-10-282019-11-01برشلونة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
اسطنبول02-11-292019-10-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
اسطنبول02-11-292019-10-2019العملیات والمواقع الصناعیة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
القاھرة07-11-032019-11-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
المنامة14-11-032019-11-2019وتحلیل الحوادث

ة ة ة أل



بیروت07-11-032019-11-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

الكویت07-11-032019-11-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
دبي07-11-032019-11-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
عمان07-11-032019-11-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الصناعیة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الریاض07-11-032019-11-2019الحیویة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
القاھرة07-11-032019-11-2019العملیات والمواقع الصناعیة

المنامة07-11-032019-11-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

بیروت07-11-032019-11-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الكویت07-11-032019-11-2019والصناعیة

مراكش07-11-032019-11-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

الدوحة07-11-032019-11-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

مسقط07-11-032019-11-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
تونس07-11-032019-11-2019والسالمة المھنیة

جدة07-11-032019-11-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
تونس07-11-032019-11-2019في المنشآت الحیویة

جدة07-11-032019-11-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
كوااللمبور08-11-042019-11-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
طرابزون08-11-042019-11-2019المخاطر

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
برلین08-11-042019-11-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
بروكسل08-11-042019-11-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

زیورخ08-11-042019-11-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
بكین08-11-042019-11-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

بانكوك08-11-042019-11-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

تورنتو08-11-042019-11-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
سنغافورة08-11-042019-11-2019البیئیة

لندن08-11-042019-11-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-11-042019-11-08جنیف

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
فیینا08-11-042019-11-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
میونیخ15-11-042019-11-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

ة أل



براغ08-11-042019-11-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

روما08-11-042019-11-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

جاكرتا08-11-042019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

ماربیال08-11-042019-11-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

مدرید08-11-042019-11-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام08-11-042019-11-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
باریس15-11-042019-11-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
برشلونة08-11-042019-11-2019العمل

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
اسطنبول09-11-052019-11-2019وإدارة المخاطر

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
اسطنبول09-11-052019-11-2019والتحكم فیھ

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
القاھرة14-11-102019-11-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
المنامة14-11-102019-11-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
بیروت21-11-102019-11-2019وتحلیل الحوادث

الكویت14-11-102019-11-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

دبي14-11-102019-11-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
عمان14-11-102019-11-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
شرم الشیخ14-11-102019-11-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الحیویة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الریاض14-11-102019-11-2019الھامة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
القاھرة14-11-102019-11-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
المنامة14-11-102019-11-2019العملیات والمواقع الصناعیة

بیروت14-11-102019-11-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

الكویت14-11-102019-11-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

مراكش14-11-102019-11-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
الدوحة14-11-102019-11-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

مسقط14-11-102019-11-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

دبي14-11-102019-11-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
تونس14-11-102019-11-2019الصناعیة

جدة14-11-102019-11-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

جدة14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
كوااللمبور15-11-112019-11-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
طرابزون15-11-112019-11-2019المنشآت الھامة

ة أ ة



الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
والصناعیة

برلین2019-11-112019-11-15

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
بروكسل15-11-112019-11-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
زیورخ15-11-112019-11-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

بكین15-11-112019-11-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

بانكوك15-11-112019-11-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

تورنتو15-11-112019-11-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

سنغافورة15-11-112019-11-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
لندن15-11-112019-11-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
جنیف15-11-112019-11-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-11-112019-11-15فیینا

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
میونیخ15-11-112019-11-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
براغ22-11-112019-11-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

روما15-11-112019-11-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

جاكرتا15-11-112019-11-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
ماربیال22-11-112019-11-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

مدرید15-11-112019-11-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

امستردام15-11-112019-11-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

باریس15-11-112019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

برشلونة15-11-112019-11-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
اسطنبول16-11-122019-11-2019في المنشآت الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
اسطنبول16-11-122019-11-2019والسالمة المھنیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
القاھرة21-11-172019-11-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
المنامة21-11-172019-11-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
بیروت21-11-172019-11-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

الكویت21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

دبي21-11-172019-11-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
عمان21-11-172019-11-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019المنشآت الھامة

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الریاض21-11-172019-11-2019المخاطر

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
القاھرة21-11-172019-11-2019والسالمة المھنیة



تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
والتحكم فیھ

المنامة2019-11-172019-11-21

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
بیروت21-11-172019-11-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الكویت21-11-172019-11-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
مراكش21-11-172019-11-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

الدوحة21-11-172019-11-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

مسقط21-11-172019-11-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

دبي21-11-172019-11-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
تونس21-11-172019-11-2019الحیویة

جدة21-11-172019-11-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
جدة28-11-172019-11-2019وتحلیل الحوادث

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
طرابزون22-11-182019-11-2019الجودة الشاملة

برلین22-11-182019-11-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
بروكسل22-11-182019-11-2019والصناعیة

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
زیورخ22-11-182019-11-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

بكین22-11-182019-11-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
بانكوك22-11-182019-11-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

تورنتو22-11-182019-11-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

سنغافورة22-11-182019-11-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

لندن22-11-182019-11-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

جنیف22-11-182019-11-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
فیینا22-11-182019-11-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-11-182019-11-22میونیخ

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
براغ22-11-182019-11-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
روما29-11-182019-11-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

جاكرتا22-11-182019-11-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

ماربیال22-11-182019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

مدرید22-11-182019-11-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

كوااللمبور22-11-182019-11-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
امستردام29-11-182019-11-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

باریس22-11-182019-11-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
برشلونة22-11-182019-11-2019البیئیة

اسطنبول23-11-192019-11-2019تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586



الصناعیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
المنامة28-11-242019-11-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
بیروت28-11-242019-11-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
الكویت05-12-242019-11-2019وتحلیل الحوادث

دبي28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

عمان28-11-242019-11-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
شرم الشیخ28-11-242019-11-2019الجودة الشاملة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
الدار البیضاء28-11-242019-11-2019المخاطر

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الریاض28-11-242019-11-2019المنشآت الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
القاھرة28-11-242019-11-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
المنامة28-11-242019-11-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
بیروت28-11-242019-11-2019والتحكم فیھ

الكویت28-11-242019-11-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
مراكش28-11-242019-11-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

الدوحة28-11-242019-11-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
مسقط28-11-242019-11-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

دبي28-11-242019-11-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

عمان28-11-242019-11-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
تونس28-11-242019-11-2019الھامة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
جدة28-11-242019-11-2019العملیات والمواقع الصناعیة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
جدة28-11-242019-11-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

كوااللمبور29-11-252019-11-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
طرابزون29-11-252019-11-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

برلین29-11-252019-11-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

بروكسل29-11-252019-11-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
زیورخ29-11-252019-11-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
بكین29-11-252019-11-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

بانكوك29-11-252019-11-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

تورنتو29-11-252019-11-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

سنغافورة29-11-252019-11-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

لندن29-11-252019-11-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

جنیف29-11-252019-11-2019ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609



البیئیة

فیینا29-11-252019-11-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
میونیخ29-11-252019-11-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-11-252019-11-29براغ

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
روما29-11-252019-11-2019المخاطر المتقدمة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
جاكرتا06-12-252019-11-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

ماربیال29-11-252019-11-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
مدرید06-12-252019-11-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

كوااللمبور29-11-252019-11-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

امستردام29-11-252019-11-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

باریس29-11-252019-11-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

برشلونة29-11-252019-11-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
اسطنبول30-11-262019-11-2019الحیویة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
بیروت05-12-012019-12-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
الكویت05-12-012019-12-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
دبي12-12-012019-12-2019وتحلیل الحوادث

عمان05-12-012019-12-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019المنشآت الھامة

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الریاض05-12-012019-12-2019الجودة الشاملة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
القاھرة05-12-012019-12-2019الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
المنامة05-12-012019-12-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
بیروت05-12-012019-12-2019والسالمة المھنیة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
الكویت05-12-012019-12-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
مراكش05-12-012019-12-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
الدوحة05-12-012019-12-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

مسقط05-12-012019-12-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
دبي12-12-012019-12-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

عمان05-12-012019-12-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
تونس05-12-012019-12-2019المخاطر



تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
والتحكم فیھ

جدة2019-12-012019-12-05

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
جدة05-12-012019-12-2019وإدارة المخاطر

كوااللمبور06-12-022019-12-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

طرابزون06-12-022019-12-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

برلین06-12-022019-12-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

بروكسل06-12-022019-12-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

زیورخ06-12-022019-12-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
بكین06-12-022019-12-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

بانكوك06-12-022019-12-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
تورنتو06-12-022019-12-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

سنغافورة06-12-022019-12-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

لندن06-12-022019-12-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

جنیف06-12-022019-12-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
فیینا06-12-022019-12-2019البیئیة

میونیخ06-12-022019-12-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
براغ06-12-022019-12-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-12-022019-12-06روما

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
جاكرتا06-12-022019-12-2019المخاطر المتقدمة

ماربیال06-12-022019-12-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

مدرید06-12-022019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

كوااللمبور06-12-022019-12-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

طرابزون06-12-022019-12-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

امستردام06-12-022019-12-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
باریس13-12-022019-12-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

برشلونة06-12-022019-12-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
اسطنبول07-12-032019-12-2019الھامة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
الكویت12-12-082019-12-2019وإدارة المخاطر

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
دبي12-12-082019-12-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

عمان12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
الدار البیضاء12-12-082019-12-2019الجودة الشاملة

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الریاض12-12-082019-12-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
القاھرة12-12-082019-12-2019الھامة



اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الحیویة

المنامة2019-12-082019-12-12

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
بیروت12-12-082019-12-2019الصناعیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
الكویت12-12-082019-12-2019والتحكم فیھ

مراكش12-12-082019-12-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
الدوحة12-12-082019-12-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

مسقط12-12-082019-12-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

دبي12-12-082019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

عمان12-12-082019-12-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
تونس12-12-082019-12-2019المنشآت الھامة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
جدة12-12-082019-12-2019والسالمة المھنیة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
جدة12-12-082019-12-2019في المنشآت الحیویة

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
كوااللمبور20-12-092019-12-2019وتحلیل الحوادث

طرابزون13-12-092019-12-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
برلین13-12-092019-12-2019العملیات والمواقع الصناعیة

بروكسل13-12-092019-12-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

زیورخ13-12-092019-12-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
بكین13-12-092019-12-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
بانكوك13-12-092019-12-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

تورنتو13-12-092019-12-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
سنغافورة13-12-092019-12-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

لندن13-12-092019-12-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

جنیف13-12-092019-12-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

فیینا13-12-092019-12-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
میونیخ13-12-092019-12-2019البیئیة

براغ13-12-092019-12-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
روما13-12-092019-12-2019العمل

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-12-092019-12-13جاكرتا

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
ماربیال20-12-092019-12-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

مدرید13-12-092019-12-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
كوااللمبور20-12-092019-12-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

طرابزون13-12-092019-12-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

ة أل



امستردام13-12-092019-12-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
باریس13-12-092019-12-2019المخاطر المتقدمة

برشلونة13-12-092019-12-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
اسطنبول14-12-102019-12-2019المخاطر

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
الكویت19-12-152019-12-2019في المنشآت الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
دبي19-12-152019-12-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
عمان26-12-152019-12-2019وتحلیل الحوادث

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

الریاض19-12-152019-12-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
القاھرة19-12-152019-12-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
المنامة19-12-152019-12-2019الھامة

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
بیروت19-12-152019-12-2019الحیویة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
الكویت19-12-152019-12-2019والسالمة المھنیة

مراكش19-12-152019-12-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
الدوحة19-12-152019-12-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
مسقط19-12-152019-12-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

دبي19-12-152019-12-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
عمان26-12-152019-12-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

الریاض19-12-152019-12-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
تونس19-12-152019-12-2019الجودة الشاملة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
جدة19-12-152019-12-2019الصناعیة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
كوااللمبور20-12-162019-12-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

طرابزون20-12-162019-12-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
برلین20-12-162019-12-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
بروكسل20-12-162019-12-2019العملیات والمواقع الصناعیة

زیورخ20-12-162019-12-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

بكین20-12-162019-12-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
بانكوك20-12-162019-12-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

تورنتو20-12-162019-12-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600



سنغافورة20-12-162019-12-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
لندن20-12-162019-12-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

جنیف20-12-162019-12-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

فیینا20-12-162019-12-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

میونیخ20-12-162019-12-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
براغ20-12-162019-12-2019البیئیة

روما20-12-162019-12-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
جاكرتا20-12-162019-12-2019العمل

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
ماربیال20-12-162019-12-2019المخاطر المتقدمة

مدرید20-12-162019-12-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

كوااللمبور20-12-162019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

طرابزون20-12-162019-12-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
امستردام27-12-162019-12-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-12-162019-12-20باریس

برشلونة20-12-162019-12-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
اسطنبول21-12-172019-12-2019المنشآت الھامة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
دبي26-12-222019-12-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
عمان26-12-222019-12-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

الریاض26-12-222019-12-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
القاھرة26-12-222019-12-2019المنشآت الھامة

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
المنامة26-12-222019-12-2019المخاطر

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
بیروت26-12-222019-12-2019الھامة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
الكویت26-12-222019-12-2019الصناعیة

مراكش26-12-222019-12-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

الدوحة26-12-222019-12-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
مسقط26-12-222019-12-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

دبي26-12-222019-12-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

عمان26-12-222019-12-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

الریاض26-12-222019-12-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

تونس26-12-222019-12-2019معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578



واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
جدة26-12-222019-12-2019الحیویة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
كوااللمبور27-12-232019-12-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
طرابزون03-01-232020-12-2019وتحلیل الحوادث

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
برلین27-12-232019-12-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
بروكسل27-12-232019-12-2019والتحكم فیھ

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
زیورخ27-12-232019-12-2019العملیات والمواقع الصناعیة

بكین27-12-232019-12-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
بانكوك27-12-232019-12-2019والصناعیة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
تورنتو27-12-232019-12-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

سنغافورة27-12-232019-12-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

لندن27-12-232019-12-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

جنیف27-12-232019-12-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

فیینا27-12-232019-12-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

میونیخ27-12-232019-12-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

براغ27-12-232019-12-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
روما27-12-232019-12-2019البیئیة

جاكرتا27-12-232019-12-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-12-232019-12-27ماربیال

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
مدرید03-01-232020-12-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

كوااللمبور27-12-232019-12-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
طرابزون03-01-232020-12-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
امستردام27-12-232019-12-2019المخاطر المتقدمة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
باریس27-12-232019-12-2019العمل

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
برشلونة27-12-232019-12-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
اسطنبول28-12-242019-12-2019الجودة الشاملة

التخطیط اإلستراتیجي للسالمة والصحة المھنیة والصناعیة200
عمان02-01-292020-12-2019وإدارة المخاطر

التمیز في ادارة المخاطر، الوقایة، السیطرة، رصد المخاطر202
شرم الشیخ09-01-292020-12-2019وتحلیل الحوادث

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019ھندسة األمن والسالمة المھنیة في العملیات الصناعیة542

الریاض02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل ألعمال إدارة السالمة والصحة المھنیة203

المخاطر األمنیة بالمنشآت الصناعیة وآلیات تطبیق ادارة579
القاھرة02-01-292020-12-2019الجودة الشاملة



مھارات تقییم وقیاس خطط الحمایة األمنیة واألداء األمني في581
المنشآت الھامة

المنامة2019-12-292020-01-02

األسس العلمیة للتفتیش ومراجعة نظم األمن والسالمة وتقییم582
بیروت02-01-292020-12-2019المخاطر

اإلدارة الشاملة لغرف العملیات، التحكم والسیطرة في المنشآت585
الكویت02-01-292020-12-2019الحیویة

تخطیط إجراءات و تدابیر السالمة ، األمن و الصحة المھنیة في590
مراكش02-01-292020-12-2019العملیات والمواقع الصناعیة

الدوحة02-01-292020-12-2019البرنامج المتقدم في معاییر إدارة نظم الصحة والسالمة المھنیة593

الممارسات الفعالة في إدارة نظم أمن المنشآت الحیویة595
مسقط02-01-292020-12-2019والصناعیة

إستراتیجیات إدارة مخاطر الحرائق، الوقایة، السیطرة، رصد927
دبي09-01-292020-12-2019المخاطر وتحلیل الحوادث

عمان02-01-292020-12-2019األوشـا للصناعات العامة ولمقاییس اإلنشـاءات1003

المھارات المتقدمة والتنظیمیة في القیادة، التخطیط، إدارة1061
شرم الشیخ09-01-292020-12-2019األزمات، إعداد خطط الطوارئ، اإلنقاذ واالخالء

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019معاییر األمن والسالمة في الموانئ البحریة1086

الریاض02-01-292020-12-2019معاییر االمن والسالمة المتقدمة وأسالیبھا الحدیثة1081

تونس02-01-292020-12-2019األمن اإللكتروني في حمایة المنشآت الھامة1134

تونس02-01-292020-12-2019تعلیمات األمان واختبار وحمایة النظم واألجھزة الكھربائیة550

التقییم األمني التقني ألنظمة وتقنیات عملیات حمایة المنشآت583
جدة02-01-292020-12-2019الھامة

اإلشراف األمني الفعال وإعداد الخطط واإلستراتیجیات األمنیة199
كوااللمبور03-01-302020-12-2019في المنشآت الحیویة

تخطیط وإدارة أنظمـة األمن الوقائي والسالمة المھنیة ومنع201
طرابزون03-01-302020-12-2019الخسائر في المنشآت الحیویة

تقنیات وممارسات إدارة األمن والسالمة المھنیة في المنشآت586
برلین03-01-302020-12-2019الصناعیة

البرنامج التخصصي المتقدم لتطویر وإدارة أنظمة األمن587
بروكسل03-01-302020-12-2019والسالمة المھنیة

تحدید وتقییم وإدارة مصادر الخطر وإجراءات مواجھتھ588
زیورخ03-01-302020-12-2019والتحكم فیھ

بكین03-01-302020-12-2019ھندسة السالمة في تقییم مخاطر العمل وإدارتھا والتنبؤ فیھا591

بانكوك03-01-302020-12-2019األمن والسالمة المھنیة في العملیات البترولیة594

البرنامج المتكامل لتأھیل ورفع كفاءة مسؤولي ومشرفي األمن597
تورنتو03-01-302020-12-2019والسالمة والصحة المھنیة وتنفیذ معاییر الجودة

القیادة الشاملة، الحدیثة والمتطورة لفرق األزمات وإتخاذ598
سنغافورة03-01-302020-12-2019القرارات وإدارة االتصاالت تحت الطـوارئ والضغـوط

لندن03-01-302020-12-2019تخطیط وإدارة األمن، السالمة، الصحة المھنیة والبیئیة600

االتجاھات المتقدمة في تنمیة مھارات اخصائي السالمة602
جنیف03-01-302020-12-2019والصحة المھنیة في المؤسسات

فیینا03-01-302020-12-2019بناء، تعزیز وتطویر مھارات السالمة السلوكیة في العمل603

میونیخ03-01-302020-12-2019أدوار ومھام رجال األمن في اإلستجابة األمنیة للحاالت الطارئة604

براغ03-01-302020-12-2019الوقایة من مخاطر الكھرباء والكھرباء اإلستاتیكیة607

روما03-01-302020-12-2019إدارة أنظمة الوقایة ومكافحة الحرائق في المنشآت الحیویة608

ھندسة حمایة البیئة من التلوث وإدارة األزمات والكوارث609
جاكرتا03-01-302020-12-2019البیئیة

أفضل ممارسات النظم العالمیة في األمن والسالمة وتأمین بیئة843
ماربیال03-01-302020-12-2019العمل



إدارة انظمة الوقایة، الصحة المھنیة، السالمة وتقییم وإدارة926
المخاطر المتقدمة

مدرید2019-12-302020-01-03

كوااللمبور03-01-302020-12-2019الكشف المبكر عن األمراض المھنیة972

طرابزون03-01-302020-12-2019اإلدارة االستراتیجیة لخطط الدفاع المدني في المنشآت الحیویة1007

السالمة والصحة المھنیة وفق متطلبات ومعاییر األوشا912
OSHA2019-12-302020-01-03امستردام

باریس03-01-302020-12-2019التفتیش وتقییم نظم السالمة والصحة المھنیة وإعداد التقاریر687

برشلونة03-01-302020-12-2019التقنیات الحدیثة في منظومة األمن والسالمة الكھربائیة601

معاییر وأسالیب مراجعة وقیاس أداء أنظمة السالمة578
اسطنبول04-01-312020-12-2019واإلجراءات الوقائیة والتفتیش علیھا




