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منة "IOSH"3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

منة "IOSH"3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

من المعلومات3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وشا(3 يناير 7 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم3 يناير 7 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

مين الطبي3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

مين الطبي4 يناير 8 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التا

مني والتفكير الذهني4 يناير 15 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية4 يناير 8 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: معايير ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

مني والتفكير الذهني4 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية4 يناير 8 ينايرفينا )النمسا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 يناير 8 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر4 يناير 8 ينايرلشبونه )البرتغال(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية4 يناير 8 ينايربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 4HACCP يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(

منية4 يناير 8 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء10 يناير 21 ينايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 10HACCP يناير 14 ينايرشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة10 يناير 14 ينايركازبالنكا )المغرب(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية10 يناير 14 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية10 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

يزو 1022000 يناير 14 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ولية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية10 يناير 14 ينايرعمان )الردن(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة11 يناير 15 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة11 يناير 15 ينايرمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

يزو 1122000 يناير 15 ينايرباريس )فرنسا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(

من المعلومات11 يناير 15 ينايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء11 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(

منية17 يناير 21 ينايرعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

كيد الجودة17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

وشا(17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال
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من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة في الموانئ البحرية17 يناير 21 ينايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: معايير ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

لمانيا(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين18 يناير 22 ينايرميونخ )ا

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مين الطبي18 يناير 22 ينايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة التا

مريكية(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

منة "IOSH"18 يناير 22 ينايرتبليسيه )جورجيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 يناير 22 ينايرسيدني )استراليا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يناير 22 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

يزو 2422000 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني24 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 24HACCP يناير 28 ينايرالمنامة )البحرين(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث24 يناير 28 ينايركازبالنكا )المغرب(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية24 يناير 28 ينايرعمان )الردن(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين24 يناير 28 ينايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير24 يناير 28 ينايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية25 يناير 29 ينايرجنيف )سويسرا(

مريكية(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ25 يناير 29 ينايربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
مين الطبي25 يناير 29 ينايرميونخ )ا

أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي25 يناير 29 ينايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة التا

ولية25 يناير 29 ينايرباكو )اذربيجان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

منة "IOSH"25 يناير 29 ينايردسلتورف )المانيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

كيد الجودة31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(31 يناير 4 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

مني31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

كيد الجودة31 يناير 4 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 يناير 4 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء31 يناير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

زمات31 يناير 4 فبرايرعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر31 يناير 4 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

وشا(1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء1 فبراير 12 فبرايربانكوك )تايالند(
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مني والتفكير الذهني1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 1HACCP فبراير 5 فبرايرجنيف )سويسرا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة1 فبراير 5 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية1 فبراير 5 فبرايرسيدني )استراليا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية1 فبراير 5 فبرايرباكو )اذربيجان(

مني والتفكير الذهني1 فبراير 5 فبرايرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري1 فبراير 5 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

كيد الجودة1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر7 فبراير 11 فبرايرعمان )الردن(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 7HACCP فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 فبراير 11 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية7 فبراير 11 فبرايرالكويت

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات7 فبراير 11 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مني7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 فبراير 11 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 فبراير 11 فبرايركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

لمانيا(
أ
دورة: في التحقيق المروري8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

لمانيا(
أ
من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية8 فبراير 12 فبرايرميونخ )ا

أ
دورة: استراتيجيات ا

مين الطبي8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 فبراير 12 فبرايرلشبونه )البرتغال(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من والسالمة في الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: معايير ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(8 فبراير 12 فبرايربيروت )لبنان(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر8 فبراير 12 فبرايرتبليسيه )جورجيا(

من والسالمة في الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

مين الطبي14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

مني14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايرالكويت
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مين الطبي14 فبراير 18 فبرايركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة في الموانئ البحرية14 فبراير 18 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: معايير ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين14 فبراير 18 فبرايرالكويت
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة في الموانئ البحرية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 فبراير 18 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: في التحقيق المروري15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا
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دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 فبراير 19 فبرايرباكو )اذربيجان(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث15 فبراير 19 فبرايرامستردام )هولندا(

دورة: في التحقيق المروري15 فبراير 19 فبرايربيروت )لبنان(

مريكية(
أ
برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(15 فبراير 19 فبرايربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير15 فبراير 19 فبرايرميونخ )ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 فبراير 19 فبرايرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مين الطبي21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التا

زمات21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية21 فبراير 25 فبرايرالمنامة )البحرين(

مني والتفكير الذهني21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني21 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 فبراير 25 فبرايرمسقط )سلطنة عمان(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(21 فبراير 25 فبرايركازبالنكا )المغرب(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية21 فبراير 25 فبرايركواللمبور )ماليزيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية22 فبراير 26 فبرايرجنيف )سويسرا(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة22 فبراير 26 فبرايرتبليسيه )جورجيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة22 فبراير 26 فبرايرباكو )اذربيجان(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية22 فبراير 26 فبرايرفينا )النمسا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

كيد الجودة22 فبراير 26 فبرايربانكوك )تايالند(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مني والتفكير الذهني22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية22 فبراير 26 فبرايرلشبونه )البرتغال(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية28 فبراير 4 مارساسطنبول )تركيا(

مين الطبي28 فبراير 4 مارسالكويت
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي28 فبراير 4 مارسعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

كيد الجودة28 فبراير 4 مارسالمنامة )البحرين(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 28HACCP فبراير 4 مارسكواللمبور )ماليزيا(

زمات28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 مارس 5 مارسلشبونه )البرتغال(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية1 مارس 5 مارسدسلتورف )المانيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 مارس 5 مارسباكو )اذربيجان(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة1 مارس 5 مارسفينا )النمسا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: في التحقيق المروري7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(
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مني7 مارس 11 مارسالكويت
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

منة "IOSH"7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني والتفكير الذهني7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري7 مارس 11 مارسالكويت

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

منية7 مارس 11 مارسالكويت
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 مارس 11 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

لمانيا(
أ
كيد الجودة8 مارس 12 مارسميونخ )ا

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من المعلومات8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 مارس 12 مارسطرابزون )تركيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية8 مارس 12 مارسامستردام )هولندا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين8 مارس 12 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(8 مارس 12 مارسباكو )اذربيجان(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري14 مارس 18 مارسكازبالنكا )المغرب(

ولية14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ولية14 مارس 18 مارسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
ولية15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية15 مارس 19 مارستبليسيه )جورجيا(

مريكية(
أ
مني والتفكير الذهني15 مارس 19 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 مارس 19 مارسبيروت )لبنان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

لمانيا(
أ
ولية15 مارس 19 مارسميونخ )ا

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني والتفكير الذهني21 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 مارس 25 مارسالكويت
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 مارس 25 مارسالمنامة )البحرين(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 22HACCP مارس 26 مارسسيدني )استراليا(

يطاليا(
أ
نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة22 مارس 26 مارسروما )ا

أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

زمات22 مارس 26 مارسسيدني )استراليا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

لمانيا(
أ
برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(22 مارس 26 مارسميونخ )ا

مريكية(
أ
دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 مارس 26 مارسبوسطن )الوليات المتحدة ال
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وشا(22 مارس 26 مارسبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

زمات22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 22HACCP مارس 26 مارستبليسيه )جورجيا(

مين الطبي22 مارس 26 مارسامستردام )هولندا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية28 مارس 1 ابريلالكويت

مني28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ولية28 مارس 1 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

منية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث28 مارس 1 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 مارس 1 ابريلعمان )الردن(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء28 مارس 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

مني والتفكير الذهني28 مارس 8 ابريلعمان )الردن(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية28 مارس 1 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

لمانيا(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء29 مارس 9 ابريلميونخ )ا

منة "IOSH"29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 2922000 مارس 2 ابريلطرابزون )تركيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مين الطبي29 مارس 2 ابريلجنيف )سويسرا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء29 مارس 9 ابريلفينا )النمسا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 مارس 2 ابريلباريس )فرنسا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية29 مارس 2 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 مارس 2 ابريلدسلتورف )المانيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية29 مارس 2 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة29 مارس 2 ابريلفينا )النمسا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير4 ابريل 8 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منة "IOSH"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 422000 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

من البنوك والمؤسسات المصرفية4 ابريل 8 ابريلكواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية4 ابريل 8 ابريلعمان )الردن(
أ
دورة: معايير ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري5 ابريل 9 ابريلبانكوك )تايالند(

منية5 ابريل 9 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني5 ابريل 9 ابريلباريس )فرنسا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

مريكية(
أ
منية5 ابريل 9 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 ابريل 9 ابريلسيدني )استراليا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية5 ابريل 9 ابريلبانكوك )تايالند(

منية5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال
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دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

وشا(5 ابريل 9 ابريلميالن )ايطاليا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 ابريل 15 ابريلالكويت

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(

زمات11 ابريل 15 ابريلالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

كيد الجودة11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

ولية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(

يطاليا(
أ
من المعلومات12 ابريل 16 ابريلروما )ا

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

من والسالمة في الموانئ البحرية12 ابريل 16 ابريلفينا )النمسا(
أ
دورة: معايير ال

من المعلومات12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(

زمات12 ابريل 16 ابريلبانكوك )تايالند(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

وشا(12 ابريل 16 ابريلمدريد )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني والتفكير الذهني12 ابريل 16 ابريللشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

لمانيا(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية12 ابريل 16 ابريلميونخ )ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم18 ابريل 22 ابريلالمنامة )البحرين(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم18 ابريل 22 ابريلكواللمبور )ماليزيا(

ولية18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية18 ابريل 22 ابريلمسقط )سلطنة عمان(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

وشا(18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ولية18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

كيد الجودة19 ابريل 23 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

يطاليا(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 ابريل 23 ابريلروما )ا

مين الطبي19 ابريل 23 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

منية19 ابريل 23 ابريلسيدني )استراليا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
من والسالمة في الموانئ البحرية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

أ
دورة: معايير ال

دورة: في التحقيق المروري19 ابريل 23 ابريلمدريد )اسبانيا(

لمانيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية19 ابريل 23 ابريلميونخ )ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(

مني والتفكير الذهني25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 25HACCP ابريل 29 ابريلعمان )الردن(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"25 ابريل 29 ابريلمسقط )سلطنة عمان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

مين الطبي26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التا

مريكية(
أ
كيد الجودة26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير26 ابريل 30 ابريلبوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: في التحقيق المروري26 ابريل 30 ابريلامستردام )هولندا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 26HACCP ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية26 ابريل 30 ابريلتبليسيه )جورجيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية2 مايو 6 مايوكواللمبور )ماليزيا(

من المعلومات2 مايو 6 مايوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء2 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مني2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين2 مايو 6 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

مني والتفكير الذهني3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 مايو 14 مايوبيروت )لبنان(

لمانيا(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية3 مايو 7 مايوميونخ )ا

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 مايو 7 مايوباكو )اذربيجان(

يطاليا(
أ
ثار البيئية وقوانين حماية البيئة3 مايو 7 مايوروما )ا

آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ3 مايو 7 مايوتبليسيه )جورجيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

ولية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية3 مايو 7 مايوباريس )فرنسا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية9 مايو 13 مايوالكويت
أ
دورة: استراتيجيات ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 مايو 13 مايوالمنامة )البحرين(

ولية9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
كيد الجودة10 مايو 14 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين10 مايو 14 مايولشبونه )البرتغال(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية10 مايو 14 مايوباكو )اذربيجان(
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دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث10 مايو 14 مايوسيدني )استراليا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير10 مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

يطاليا(
أ
كيد الجودة10 مايو 14 مايوروما )ا

أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 10HACCP مايو 14 مايوامستردام )هولندا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ولية16 مايو 20 مايوالكويت
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني16 مايو 27 مايومسقط )سلطنة عمان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

زمات16 مايو 20 مايوالكويت
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 16HACCP مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

من والسالمة في الموانئ البحرية16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

يزو 1622000 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني16 مايو 20 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(

يزو 1722000 مايو 21 مايوبرشلونة )اسبانيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر17 مايو 21 مايوبيروت )لبنان(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث17 مايو 21 مايودسلتورف )المانيا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين17 مايو 21 مايوسيدني )استراليا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

ولية17 مايو 21 مايوبانكوك )تايالند(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ17 مايو 21 مايوميونخ )ا

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

كيد الجودة17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
دورة: في التحقيق المروري17 مايو 21 مايوبوسطن )الوليات المتحدة ال

مني23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: معايير ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

زمات23 مايو 27 مايوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ولية23 مايو 27 مايوكازبالنكا )المغرب(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية24 مايو 28 مايوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

كيد الجودة24 مايو 28 مايوسيدني )استراليا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

يطاليا(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية24 مايو 28 مايوروما )ا

من المعلومات24 مايو 28 مايوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

وشا(24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

منية24 مايو 28 مايوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

مني30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال
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كيد الجودة30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مين الطبي30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(30 مايو 3 يونيوالمنامة )البحرين(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر30 مايو 3 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة30 مايو 3 يونيوعمان )الردن(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

يزو 3122000 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في الموانئ البحرية31 مايو 4 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: معايير ال

منة "IOSH"31 مايو 4 يونيوجنيف )سويسرا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير31 مايو 4 يونيوبانكوك )تايالند(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ5 يونيو 18 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني6 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(

منية6 يونيو 10 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث6 يونيو 10 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

من المعلومات6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

زمات7 يونيو 11 يونيومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(7 يونيو 11 يونيوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

منية7 يونيو 11 يونيوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية7 يونيو 11 يونيوباكو )اذربيجان(

مني والتفكير الذهني7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: معايير ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ13 يونيو 17 يونيوالكويت
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر13 يونيو 17 يونيوالكويت

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة13 يونيو 17 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: في التحقيق المروري13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(

زمات13 يونيو 17 يونيوعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال
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دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP يونيو 17 يونيومسقط )سلطنة عمان(

من والسالمة في الموانئ البحرية13 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة: معايير ال

يطاليا(
أ
دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 يونيو 18 يونيوروما )ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير14 يونيو 18 يونيوبرشلونة )اسبانيا(

يطاليا(
أ
مين الطبي14 يونيو 18 يونيوروما )ا

أ
دورة: إدارة التا

منة "IOSH"14 يونيو 18 يونيوبانكوك )تايالند(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من المعلومات14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

لمانيا(
أ
ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 يونيو 18 يونيوميونخ )ا

آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

منة "IOSH"14 يونيو 18 يونيولشبونه )البرتغال(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

ولية20 يونيو 24 يونيوكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

مني20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

كيد الجودة20 يونيو 24 يونيوعمان )الردن(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء21 يونيو 2 يوليوجنيف )سويسرا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية21 يونيو 25 يونيوامستردام )هولندا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: في التحقيق المروري21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث21 يونيو 25 يونيوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ولية21 يونيو 25 يونيوجنيف )سويسرا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(21 يونيو 25 يونيوفينا )النمسا(

منة "IOSH"21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية21 يونيو 25 يونيوتبليسيه )جورجيا(

منة "IOSH"27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

يزو 2722000 يونيو 1 يوليوالكويت
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني والتفكير الذهني27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة27 يونيو 1 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

منة "IOSH"27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا
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مين الطبي27 يونيو 1 يوليوعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: في التحقيق المروري27 يونيو 1 يوليومسقط )سلطنة عمان(

وشا(27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

يزو 2722000 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني والتفكير الذهني28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

منة "IOSH"28 يونيو 2 يوليوبيروت )لبنان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير28 يونيو 2 يوليوباكو )اذربيجان(

يزو 2822000 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

وشا(28 يونيو 2 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

مني والتفكير الذهني28 يونيو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية4 يوليو 8 يوليومسقط )سلطنة عمان(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

دورة: في التحقيق المروري4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 يوليو 8 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مريكية(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء5 يوليو 16 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ5 يوليو 9 يوليوفينا )النمسا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مني5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مين الطبي5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة التا

منية5 يوليو 9 يوليوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مين الطبي5 يوليو 9 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية5 يوليو 9 يوليودسلتورف )المانيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(

زمات5 يوليو 9 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

من المعلومات5 يوليو 9 يوليومدريد )اسبانيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

زمات5 يوليو 9 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 يوليو 9 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير11 يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

منة "IOSH"11 يوليو 15 يوليومسقط )سلطنة عمان(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: في التحقيق المروري11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من البنوك والمؤسسات المصرفية11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 يوليو 15 يوليوالمنامة )البحرين(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 11HACCP يوليو 15 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة11 يوليو 15 يوليوالكويت
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

مني والتفكير الذهني11 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال
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كيد الجودة12 يوليو 16 يوليوبيروت )لبنان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

زمات12 يوليو 16 يوليوفينا )النمسا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية12 يوليو 16 يوليوبرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: معايير ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(12 يوليو 16 يوليومدريد )اسبانيا(

مين الطبي12 يوليو 16 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية12 يوليو 16 يوليوسيدني )استراليا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية12 يوليو 16 يوليولشبونه )البرتغال(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية12 يوليو 16 يوليوميالن )ايطاليا(

يطاليا(
أ
ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين12 يوليو 16 يوليوروما )ا

أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 يوليو 16 يوليوجنيف )سويسرا(

ولية18 يوليو 22 يوليومسقط )سلطنة عمان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية18 يوليو 22 يوليوعمان )الردن(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

منية18 يوليو 22 يوليوالكويت
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات18 يوليو 22 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

منية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منية18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

ولية18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء18 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(

مني19 يوليو 23 يوليوباكو )اذربيجان(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوبانكوك )تايالند(
أ
دورة: معايير ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوميالن )ايطاليا(
أ
دورة: معايير ال

مني والتفكير الذهني19 يوليو 23 يوليودسلتورف )المانيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة في الموانئ البحرية19 يوليو 23 يوليوبيروت )لبنان(
أ
دورة: معايير ال

يزو 1922000 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

ولية25 يوليو 29 يوليوكواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني25 يوليو 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني25 يوليو 29 يوليوالمنامة )البحرين(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يزو 2522000 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 يوليو 29 يوليوعمان )الردن(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

مني والتفكير الذهني25 يوليو 5 اغسطسالكويت
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني26 يوليو 6 اغسطسمدريد )اسبانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مين الطبي26 يوليو 30 يوليوتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة التا

منة "IOSH"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا
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منة "IOSH"26 يوليو 30 يوليوباريس )فرنسا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
من والسالمة في الموانئ البحرية26 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: معايير ال

مريكية(
أ
يزو 2622000 يوليو 30 يوليوبوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مني1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين1 اغسطس 5 اغسطسعمان )الردن(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

يزو 122000 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

مني1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

زمات1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مني1 اغسطس 5 اغسطسمسقط )سلطنة عمان(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

كيد الجودة1 اغسطس 5 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من والسالمة في الموانئ البحرية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: معايير ال

من والسالمة في الموانئ البحرية8 اغسطس 12 اغسطسعمان )الردن(
أ
دورة: معايير ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم8 اغسطس 12 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء8 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مين الطبي8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين9 اغسطس 13 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة في الموانئ البحرية9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطستبليسيه )جورجيا(

منية9 اغسطس 13 اغسطسجنيف )سويسرا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر9 اغسطس 13 اغسطسميونخ )ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(9 اغسطس 13 اغسطسبرشلونة )اسبانيا(

مني والتفكير الذهني9 اغسطس 13 اغسطسامستردام )هولندا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني والتفكير الذهني9 اغسطس 20 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 9HACCP اغسطس 13 اغسطسباكو )اذربيجان(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(

من المعلومات15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

مين الطبي15 اغسطس 19 اغسطسالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(15 اغسطس 19 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
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دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مني والتفكير الذهني15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية15 اغسطس 19 اغسطسباريس )فرنسا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية16 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
مين الطبي16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة التا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 16HACCP اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: في التحقيق المروري16 اغسطس 20 اغسطستبليسيه )جورجيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

منية16 اغسطس 20 اغسطسفينا )النمسا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مريكية(
أ
وشا(16 اغسطس 20 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وشا(22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

يزو 2222000 اغسطس 26 اغسطسالكويت
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

كيد الجودة22 اغسطس 26 اغسطسكواللمبور )ماليزيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

مريكية(
أ
مني والتفكير الذهني23 اغسطس 27 اغسطسبوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير23 اغسطس 27 اغسطسدسلتورف )المانيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء23 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 23HACCP اغسطس 27 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر23 اغسطس 27 اغسطسباريس )فرنسا(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة29 اغسطس 2 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين29 اغسطس 2 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

يزو 2922000 اغسطس 2 سبتمبرعمان )الردن(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

منية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

منية30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مريكية(
أ
ولية30 اغسطس 3 سبتمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ30 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث30 اغسطس 3 سبتمبربيروت )لبنان(

يزو 3022000 اغسطس 3 سبتمبربانكوك )تايالند(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني30 اغسطس 10 سبتمبرسيدني )استراليا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

زمات30 اغسطس 3 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة30 اغسطس 3 سبتمبردسلتورف )المانيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 30HACCP اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
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مين الطبي5 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة التا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

كيد الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 سبتمبر 9 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

كيد الجودة5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

من المعلومات5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم5 سبتمبر 9 سبتمبرالمنامة )البحرين(

يزو 522000 سبتمبر 9 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 سبتمبر 9 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

وشا(5 سبتمبر 9 سبتمبرالكويت
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 سبتمبر 9 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

زمات6 سبتمبر 10 سبتمبرلشبونه )البرتغال(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: في التحقيق المروري6 سبتمبر 10 سبتمبرباريس )فرنسا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة6 سبتمبر 10 سبتمبرجنيف )سويسرا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مني6 سبتمبر 10 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء12 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

وشا(12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )الردن(

زمات12 سبتمبر 16 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

من والسالمة في الموانئ البحرية13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: معايير ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 سبتمبر 17 سبتمبرباكو )اذربيجان(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية13 سبتمبر 17 سبتمبرامستردام )هولندا(

مني والتفكير الذهني13 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: في التحقيق المروري13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(

من المعلومات13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(13 سبتمبر 17 سبتمبرسيدني )استراليا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية13 سبتمبر 17 سبتمبرجنيف )سويسرا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية13 سبتمبر 17 سبتمبرمدريد )اسبانيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية13 سبتمبر 17 سبتمبرفينا )النمسا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(13 سبتمبر 17 سبتمبربانكوك )تايالند(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة13 سبتمبر 17 سبتمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

مني13 سبتمبر 17 سبتمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية13 سبتمبر 17 سبتمبربرشلونة )اسبانيا(
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مني والتفكير الذهني19 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

زمات19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية19 سبتمبر 23 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(19 سبتمبر 23 سبتمبرالمنامة )البحرين(

ولية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة20 سبتمبر 24 سبتمبرامستردام )هولندا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

يزو 2022000 سبتمبر 24 سبتمبرفينا )النمسا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

وشا(20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

ولية20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني20 سبتمبر 24 سبتمبرطرابزون )تركيا(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

مني والتفكير الذهني20 سبتمبر 1 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )الردن(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(

من البنوك والمؤسسات المصرفية26 سبتمبر 30 سبتمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين26 سبتمبر 30 سبتمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

مني26 سبتمبر 30 سبتمبركازبالنكا )المغرب(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

وشا(26 سبتمبر 30 سبتمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

كيد الجودة26 سبتمبر 30 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

مني والتفكير الذهني27 سبتمبر 8 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

كيد الجودة27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء27 سبتمبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(

يزو 2722000 سبتمبر 1 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

مني والتفكير الذهني27 سبتمبر 8 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مريكية(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء27 سبتمبر 8 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

لمانيا(
أ
منة "IOSH"27 سبتمبر 1 اكـتوبرميونخ )ا

آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: في التحقيق المروري3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء3 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

كيد الجودة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

وشا(3 اكـتوبر 7 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من المعلومات4 اكـتوبر 8 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

منية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

لمانيا(
أ
دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرميونخ )ا



دورات األمن والسالمة 7

19 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

يطاليا(
أ
دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء4 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة4 اكـتوبر 8 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

كيد الجودة4 اكـتوبر 8 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية4 اكـتوبر 8 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبركازبالنكا )المغرب(

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: في التحقيق المروري10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

يزو 1022000 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

زمات10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

وشا(10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ولية10 اكـتوبر 14 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مني والتفكير الذهني10 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يطاليا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرروما )ا

زمات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مريكية(
أ
من البنوك والمؤسسات المصرفية11 اكـتوبر 15 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء11 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

ولية11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

زمات11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منة "IOSH"11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كيد الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

منة "IOSH"17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 17HACCP اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(17 اكـتوبر 21 اكـتوبرمسقط )سلطنة عمان(

ولية17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

كيد الجودة17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من البنوك والمؤسسات المصرفية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالمنامة )البحرين(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

مني17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من المعلومات17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا
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منة "IOSH"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

مين الطبي18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: إدارة التا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 22 اكـتوبرجنيف )سويسرا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

يطاليا(
أ
دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 18HACCP اكـتوبر 22 اكـتوبرروما )ا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

كيد الجودة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرباريس )فرنسا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

ولية18 اكـتوبر 22 اكـتوبربرشلونة )اسبانيا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

مريكية(
أ
دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية18 اكـتوبر 22 اكـتوبربوسطن )الوليات المتحدة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر18 اكـتوبر 22 اكـتوبرتبليسيه )جورجيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

مني والتفكير الذهني18 اكـتوبر 29 اكـتوبرلشبونه )البرتغال(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

وشا(24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

كيد الجودة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

منة "IOSH"24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين24 اكـتوبر 28 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبربيروت )لبنان(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

من والسالمة في الموانئ البحرية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: معايير ال

ولية25 اكـتوبر 29 اكـتوبرامستردام )هولندا(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر25 اكـتوبر 29 اكـتوبرسيدني )استراليا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبردسلتورف )المانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(25 اكـتوبر 29 اكـتوبرميالن )ايطاليا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 25HACCP اكـتوبر 29 اكـتوبربانكوك )تايالند(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين25 اكـتوبر 29 اكـتوبرمدريد )اسبانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

منية31 اكـتوبر 4 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من المعلومات31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

زمات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 31HACCP اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: في التحقيق المروري31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية31 اكـتوبر 4 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية1 نوفمبر 5 نوفمبرباريس )فرنسا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ1 نوفمبر 5 نوفمبرمدريد )اسبانيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مريكية(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث1 نوفمبر 5 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال
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دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم1 نوفمبر 5 نوفمبرفينا )النمسا(

كيد الجودة1 نوفمبر 5 نوفمبرباكو )اذربيجان(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

يطاليا(
أ
مني1 نوفمبر 5 نوفمبرروما )ا

أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

منية7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

زمات7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

مين الطبي7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

دورة: في التحقيق المروري7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ7 نوفمبر 11 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية7 نوفمبر 11 نوفمبرمسقط )سلطنة عمان(
أ
دورة: استراتيجيات ا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر7 نوفمبر 11 نوفمبرالمنامة )البحرين(

من البنوك والمؤسسات المصرفية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء7 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

يطاليا(
أ
التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير8 نوفمبر 12 نوفمبرروما )ا

مريكية(
أ
ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

لمانيا(
أ
من المعلومات8 نوفمبر 12 نوفمبرميونخ )ا

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية8 نوفمبر 12 نوفمبرسيدني )استراليا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: استراتيجيات ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير8 نوفمبر 12 نوفمبرباكو )اذربيجان(

مريكية(
أ
دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية8 نوفمبر 12 نوفمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم8 نوفمبر 12 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(

مني8 نوفمبر 12 نوفمبرلشبونه )البرتغال(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير14 نوفمبر 18 نوفمبركازبالنكا )المغرب(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )الردن(

ولية14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية14 نوفمبر 18 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 14HACCP نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(

مني والتفكير الذهني14 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر15 نوفمبر 19 نوفمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة15 نوفمبر 19 نوفمبربانكوك )تايالند(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

لمانيا(
أ
دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم15 نوفمبر 19 نوفمبرميونخ )ا

كيد الجودة15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا
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دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية15 نوفمبر 19 نوفمبردسلتورف )المانيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(15 نوفمبر 19 نوفمبرمدريد )اسبانيا(

زمات15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ15 نوفمبر 19 نوفمبرباكو )اذربيجان(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية15 نوفمبر 19 نوفمبرباريس )فرنسا(

من المعلومات15 نوفمبر 19 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء15 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية15 نوفمبر 19 نوفمبرفينا )النمسا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

ولية21 نوفمبر 25 نوفمبرالمنامة )البحرين(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

كيد الجودة21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

مني21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )الردن(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

من البنوك والمؤسسات المصرفية21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

من والسالمة في الموانئ البحرية21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت
أ
دورة: معايير ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية21 نوفمبر 25 نوفمبركواللمبور )ماليزيا(

منة "IOSH"21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

كيد الجودة21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية22 نوفمبر 26 نوفمبرسيدني )استراليا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم22 نوفمبر 26 نوفمبرجنيف )سويسرا(

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر22 نوفمبر 26 نوفمبرامستردام )هولندا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية22 نوفمبر 26 نوفمبرباكو )اذربيجان(

وشا(22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من المعلومات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(22 نوفمبر 26 نوفمبربانكوك )تايالند(

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث22 نوفمبر 26 نوفمبرتبليسيه )جورجيا(

زمات22 نوفمبر 26 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: ادارة انظمة السالمة والصحة المهنية وإعداد الخطط التنفيذية22 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير28 نوفمبر 2 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(

يزو 2822000 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية28 نوفمبر 2 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(

مني والتفكير الذهني28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )الردن(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال
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التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية29 نوفمبر 3 ديسمبرباكو )اذربيجان(

يزو 2922000 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

من البنوك والمؤسسات المصرفية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير29 نوفمبر 3 ديسمبرجنيف )سويسرا(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

مريكية(
أ
منة "IOSH"29 نوفمبر 3 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

مني29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
منية ومهارات التفاوض ال

أ
زمات ال

أ
دورة: إدارة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية5 ديسمبر 9 ديسمبرالمنامة )البحرين(

مني والتفكير الذهني5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 5HACCP ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

كيد الجودة5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
برنامج سالمة الغذاء وتا

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية5 ديسمبر 9 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

مين الطبي5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: إدارة التا

ت وفن التعامل مع العمالء والمراجعين5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )الردن(
أ
من وحماية المنشا

أ
نظم ا

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني5 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(6 ديسمبر 10 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مني والتفكير الذهني6 ديسمبر 10 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: ادارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

مريكية(
أ
دورة: تكنولوجيا السالمة من الحريق وهندسة إطفاء الفني المتقدم6 ديسمبر 10 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

نظمة المن والسالمة وتنفيذ معايير الجودة6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تطوير ورفع كـفاءة ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(6 ديسمبر 10 ديسمبرامستردام )هولندا(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر6 ديسمبر 10 ديسمبرميالن )ايطاليا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية12 ديسمبر 16 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

وشا(12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية12 ديسمبر 16 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء12 ديسمبر 23 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

يزو 1222000 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
آ
سالمة الغذاء - نظام ادارة الجودة ا

منية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ12 ديسمبر 16 ديسمبرمسقط )سلطنة عمان(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية12 ديسمبر 16 ديسمبرعمان )الردن(

يطاليا(
أ
من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر13 ديسمبر 17 ديسمبرروما )ا

أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

التفتيش وتقييم نظم السالمة والصحة المهنية وإعداد التقارير13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية13 ديسمبر 17 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
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مريكية(
أ
دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 13HACCP ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

من المعلومات13 ديسمبر 17 ديسمبرميالن )ايطاليا(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

مريكية(
أ
دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية13 ديسمبر 17 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

منة "IOSH"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
آ
نظمة العمل ال

أ
دورة: إدارة ا

دورة: النظم المتقدمة لالمن الصناعي والتحقيق الفني للحوادث المهنية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

من البنوك والمؤسسات المصرفية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
مني والتفكير الذهني - ا

أ
الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

زمات19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )الردن(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: السالمة في المعامل والمختبرات الكيميائية19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: القيادة ، التخطيط ، والمهارات التنظيمية لدارة عمليات الطوارئ والنقاذ والخالء19 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

وشا(19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من الوثائق والمعلومات اإللكـترونية19 ديسمبر 23 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات ا

مني والتفكير الذهني19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

دورة: التغذية العالجية )Therapeutic Nutrition(19 ديسمبر 23 ديسمبركواللمبور )ماليزيا(

مني والتفكير الذهني20 ديسمبر 24 ديسمبربيروت )لبنان(
أ
دورة: الستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اإلدراك والحس ال

ولية20 ديسمبر 24 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
ساسيات اإلسعافات ال

أ
دورة: ا

لمانيا(
أ
دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث20 ديسمبر 24 ديسمبرميونخ )ا

وشا(20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

مريكية(
أ
من المعلومات20 ديسمبر 24 ديسمبربوسطن )الوليات المتحدة ال

أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

منية20 ديسمبر 24 ديسمبرباريس )فرنسا(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

دورة: الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تركيب وبرمجة منظومات الحماية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

زمات26 ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

زمات26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم الداري والتوجيه وإدارة ال

دورة: إدارة السالمة الغذائية وتحليل المخاطر ونقطة المراقبة الحرجة - 26HACCP ديسمبر 30 ديسمبرالمنامة )البحرين(

كيد الجودة26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )الردن(
أ
ماجستير مهني في سالمة الغذاء وتا

دورة: تكنولوجيا حماية البيئة ومنع الخسائر26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

ثار البيئية وقوانين حماية البيئة27 ديسمبر 31 ديسمبرلشبونه )البرتغال(
آ
دورة: التخطيط البيئي و تقييم ال

يطاليا(
أ
منية27 ديسمبر 31 ديسمبرروما )ا

أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبربرشلونة )اسبانيا(
أ
دورة: إدارة التا

مين الطبي27 ديسمبر 31 ديسمبرفينا )النمسا(
أ
دورة: إدارة التا

منية27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: التفتيش والرقابة ال

من المعلومات27 ديسمبر 31 ديسمبرباكو )اذربيجان(
أ
دورة: الممارسات اإلدارية في ا

برنامج التاهيل للحصول على الشهادة العامة الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية ) NEBOSH(27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(

وشا(27 ديسمبر 31 ديسمبربانكوك )تايالند(
أ
دورة: إدارة السالمة والصحة المهنية )ال

من والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر27 ديسمبر 31 ديسمبرمدريد )اسبانيا(
أ
نظمة ال

أ
دورة: تخطيط وإدارة ا

ت الحيوية والحساسة والتخطيط لدارة الطوارئ27 ديسمبر 31 ديسمبرتبليسيه )جورجيا(
آ
مين المنشا

أ
منية لتا

أ
دورة: الهندسة ال


