
Location Course name 
Dubai أعداد وتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية 

cairo  مهارات أعداد وصياغة التقارير األمنية والتفتيش األمنى 

alexandria هندسة السالمة وأدارة العمليات األمنية فى حماية المنشأت 

malayzia  لمعايير األوشا األمريكية وفقأ"  نظم أدارة السالمة والصحة المهنية OSHA 

sharm el shekh قيادة عمليات األطفاء واألنقاذ والتدخل السريع 

Beirut التحليل األمنى وبناء المنظومة األمنية للمواقع المهمة 

casablanca هندسة األطفاء والسالمة والوقاية من الحريق 

Dubai هندسة السالمة أدارة المخاطر ومنع الخسائر 

paris أعداد خطط الطوارىء وفرق أدارة األزمات والكفاءة فى عمليات األخالء 

london  التمييز المهنى لمشرفى األمن الصناعى والسالمة المهنية 

Dubai  دورة النيبوش العامة الدولية للسالمة والصحة المهنية NEBOSH  

cairo طزق انًؼبنجت انًخمذيت فً حمٍٍى انًخبطز و إدارحهب 

alexandria انًهبراث انًخمذيت فً كخببت انخمبرٌز األينٍت 

malayzia االسخزاحٍجٍبث انًخمذيت فً إدارة األسيبث األينٍت و يهبراث انخفبوض 

sharm el shekh انصٍبنت وفمبً نًفهىو انهنذست انمًٍٍت 

Beirut  األوشبOSHA فً انساليت وانصحت انًهنٍت 

casablanca يكبفحت انحزائك وانىلبٌت ين أخطبرهب وكٍفٍت انخؼبيم يؼهب 

sharm el shekh االحجبهبث انحذٌثت فً انىلبٌت ين انحىادد انصنبػٍت 

Dubai  حىادد انحزائكساليت انًشزوػبث انهنذسٍت و اإلنشبئٍت ين انًخبطز و 

alexandria األين وانصحت وانساليت انًهنٍت 

paris هنذست انساليت وحمٍٍى انًخبطز 

casablanca أسس انخفخٍش وانًزاجؼــت فى أػًبل انساليت 

london االحجبهبث انحذٌثت فً انخًٍش واالبذاع انمٍبدي نًذراء األين وانساليت 

paris انخمنٍبث انًخمذيت نخخطٍظ وحصًٍى خطظ انطىارئ 

casablanca حطـىٌز ورفـغ كفبءة أنظًــت األيـن وانساليــت وحنفٍذ يؼبٌٍز انجىدة 

casablanca إدارة أنظًت انساليت وانصحت انًهنٍت وإػذاد انخطظ انخنفٍذٌت 

Dubai ًإدارة األسيبث األينٍت ويهبراث انخفبوض األين 

alexandria اننظى انًخمذيت نألين انصنبػى وانخحمٍك انفنً نهحىادد انًهنٍت 

paris إدارة نظى انبٍئت وحكنىنىجٍب انسٍطزة ػهى انخهىد انبٍئى 

cairo انهنذست األينٍت نخؤيٍن انًنظًبث انهبيت وانحسبست وانخخطٍظ إلدارة انطىارئ 

london  إدارة انساليت انغذائٍت وححهٍم انًخبطز ونمطت انًزالبت انحزجت- HACCP 

Dubai ححهٍم األخطبء انبشزٌت وآنٍبث حجنبهب 

Dubai انشهبدة انؼبيت انذونٍت فً انساليت وانصحت انًهنٍت 

sharm el shekh انخكنىنىجٍب انحذٌثت فً انساليت وححهٍم انًخبطز 

cairo  (حمٍٍى أداء يشزفً انساليت وفمب ً نًؼبٌٍزOSHA) 

Beirut  انًؼبٌٍز وانًمبٌٍس انؼبنًٍتNFPA ًألخصبئًٍ انحزائك وانساليت وحجنب انخسبئز واألين انصنبػ 

alexandria  يؼبٌٍزNFPA نهساليت انًهنٍت 

Dubai  ًنًىاصفبث انبزنبيج انًكثف حىل انساليت وانصحت انًهنٍت طبمبOSHA  &NFPA 

malayzia حطبٍمبث اسخخذاو انخزائظ انجغزافٍت فً نظى انًؼهىيبث انجغزافٍت 

Beirut ًانخمنٍبث انحذٌثت ألنظًت إدارة انصٍبنت ببنحبسب االن 

sharm el shekh ًإدارة نظى انبٍئت وحكنىنىجٍب انسٍطزة ػهى انخهىد انبٍئ 



sharm el shekh طزق حؤيٍن انصحت و انساليت فً أيكنت انؼًم 

Beirut حنًٍت يهبراث اإلدران و انذخىل اَين إنى األيبكن انضٍمت 

malayzia آنٍبث انخؼبيم اَين يغ حجهٍش و رفغ انسمبالث 

Dubai انخذابٍز انًخبؼت فً طزق انساليت فً انبٍج و انًكخب 

alexandria حنًٍت يهبراث فحص حجهٍشاث انزفغ 

Beirut حمنٍبث انساليت و إدارة انًخبطز 

cairo انخذرٌب األيثم فً إدارة انساليت 

sharm el shekh أهى يخبطز بٍئت انؼًم انصبخبت وطزق حجنبهب 

Dubai اإلدارة انًخمذيت نألين و انساليت 

Dubai أسس انساليت انًهنٍت فً انىرشت و انًسخىدع 

cairo يخبطز انسىائم شذٌذة انبزودة وانطزق انًخبؼت فً يؼبنجخهب 

Dubai اسخزاحٍجٍت إدارة األسيت 

alexandria ساليت انخًذٌذاث انكهزببئٍت فً انًنشآث انصنبػٍت 

casablanca حطىٌز انًهبراث انؼًهٍت و انخمنٍت نضببط األين فً كبفت انًنشآث 

paris أهى وسبئم حجنب خطز اإلشؼبػبث 

london انخؼزف ػهى طزق اإلسؼبفبث األونٍت فً يىلغ انؼًم 

Dubai انخؼزٌف بـH2S وطزٌمت حجنب يخبطزه 

   


