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 مكان االنعقاد االنعقادتاريخ  البرنامج التدريبي كود

HSE 023 اسطنبول 2023يناير  5 – 1 وإدارتها النفايات ومكب النفايات معالجة في الطرق أحدث 

HSE 141 
  لتطوير المتقدم التخصصي البرنامج
 المهنية والسالمة األمن أنظمة وإدارة

 دبي 2023يناير  5 – 1

HSE 259 
  الحيوية المنشآت لحماية األمنية الهندسة

 الخطر وحاالت األزمات مع والتعامل
 اسطنبول 2023يناير  5 – 1

HSE 025 
  HNS والخطرة الضارة بالمواد التلوث مكافحة

 البحرية والبيئة البحر في
 القاهرة 2023يناير  5 – 1

HSE 143 لندن 2023يناير  12 – 8 الحشود ومراقبة إدارة 

HSE 261 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 البيئة حماية وقوانين البيئية اآلثار وتقييم البيئي التخطيط 

HSE 027 شرم الشيخ 2023يناير  12 – 8 المهنية والصحة السالمة ألخصائي المتقدمة المهارات 

HSE 145 امستردام 2023يناير  12 – 8 السالمة مجاالت في الوقائي التفتيش مهارات 

HSE 263 
 السالمة اخصائي مهارات تنمية في المتقدمة االتجاهات

 المؤسسات في المهنية والصحة
 اسطنبول 2023يناير  11 – 15

HSE 029 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 المواقع وتفتيش السالمة إجراءات على التدقيق 

HSE 147 دبي 2023يناير  11 – 15 االرجونوميكس العمل بيئة لسالمة البشرية الهندسة 

HSE 265 اسطنبول 2023يناير  11 – 15 األمني اإلستراتيجي والتخطيط األمنية القيادة مهارات 

HSE 031 القاهرة 2023يناير  22 – 22 تأهيلها وإعادة الملوثة األماكن لمعالجة الطرق أحدث 

HSE 149 
 ومشرفي مسؤولي كفاءة ورفع لتأهيل المتكامل البرنامج
 الجودة معايير وتنفيذ المهنية والصحة والسالمة األمن

 لندن 2023يناير  22 – 22

HSE 267 اسطنبول 2023يناير  22 – 22 االستاتيكية والكهرباء الكهرباء مخاطر من الوقاية 

HSE 033 شرم الشيخ 2023يناير  22 – 22 المستحدثة الجرائم مكافحة 

HSE 151 النمسا 2023فبراير  2 –يناير  21 البترولية المنشآت وحماية تأمين في الحديثة االتجاهات 

HSE 269 
  السامة الكيميائية المواد مع التعامل

 وتخزينها الخطرة والمواد
 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21

HSE 035 
 المنشآت مينوتأ حراسة في الحديثة النظم

 األمنية السيطرة وتحقيق 
 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21

HSE 153 دبي 2023فبراير  2 –يناير  21 التحقيق ومحاضر األمنية التقارير كتابة مهارات 

 األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة
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HSE 271 
 األمنية واإلستراتيجيات الخطط وإعداد الفعال األمني اإلشراف

 الحيوية المنشآت في
 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5

HSE 037 
  مديري لتأهيل التخصصي البرنامج
 الحكومية والعالقات األمن ومشرفي

 القاهرة 2023فبراير   1 – 5

HSE 155 لندن 2023فبراير   1 – 5 األمن ضباط تطوير برنامج 

HSE 273 اسطنبول 2023فبراير   1 – 5 البصمات وتحليل رفع مهارات 

HSE 039 شرم الشيخ 2023فبراير   12 – 12 األمني التفاوض ومهارات األمنية األزمات إدارة 

HSE 157 
  الخطر مصادر لتحديد التخطيط

 فيه والتحكم الناتج الخطر وتقييم
 كوااللمبور 2023فبراير   12 – 12

HSE 275 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 اخطارها من والوقاية الحرائق مكافحة 

HSE 041 اسطنبول 2023فبراير   12 – 12 األمنية األزمات إدارة في ودورهم األمن رجال مهارات 

HSE 159 
 األمني والحس اإلدراك مهارات لتنمية الحديثة االستراتيجيات
 المصرفية والمؤسسات البنوك امن : الذهني والتفكير

 دبي 2023فبراير   23 – 11

HSE 277 
  األمنية األزمات إدارة خطط وإعداد األمني التخطيط

 القادة مستوى على
 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11

HSE 043 القاهرة 2023فبراير   23 – 11 الشرطة ألجهزة الذهنية الصورة بناء 

HSE 161 
 األمنية الحماية خطط وقياس تقييم مهارات

 الهامة المنشآت في األمني واألداء 
 لندن 2023فبراير   23 – 11

HSE 279 
 والسالمة األمن نظم ومراجعة للتفتيش العلمية األسس

 المخاطر وتقييم 
 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22

HSE 045 
 الصحة نظم إدارة معايير في المتقدم البرنامج

 المهنية والسالمة 
 شرم الشيخ 2023مارس  2 –فبراير  22

HSE 163 تلمعطياا تحصيلو فياإلشرا لتحكما نظمةأ SCADA 22  امستردام 2023مارس  2 –فبراير 

HSE 281 اسطنبول 2023مارس  2 –فبراير  22 األمني والحس األمنية القيادة مهارات 

HSE 047 لمواصفات طبقا   المهنية والصحة السالمة NEBOSH 5 – 1   اسطنبول 2023مارس 

HSE 165 دبي 2023مارس   1 – 5 البترولية العمليات في المهنية والسالمة األمن 

HSE 283 ،اسطنبول 2023مارس   1 – 5 العمل في السلوكية السالمة مهارات وتطوير تعزيز بناء 

HSE 049 
 من والوقاية الحرائق مكافحة استراتيجيات المهني الدبلوم

 األرض تحت والمنشآت األنفاق في والسالمة اخطارها
 القاهرة 2023مارس   1 – 5

HSE 167 لندن 2023مارس   12 – 12 والسالمة الصحة برنامج لتقييم الحديثة االتجاهات 

HSE 285 
 للشهود األمنية والحماية الجنائى التحقيق

 عليهم والمجنى والجناة 
 اسطنبول 2023مارس   12 – 12

HSE 051 الرشوة مكافحة إدارة أنظمة ISO 37001 12 – 12   شرم الشيخ 2023مارس 
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HSE 169 النمسا 2023مارس   12 – 12 الصناعية العمليات في المهنية والسالمة األمن هندسة 

HSE 287 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 الصناعي التلوث في التحكم في الحديثة األساليب 

HSE 053 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 البيئية الصحة في المتكامل البرنامج 

HSE 171 دبي 2023مارس  23 – 11 الصناعي األمن في واإلشرافية القيادية المهارات 

HSE 289 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 الصناعي التلوث ومعالجة البيئية اإلدارة نظم 

HSE 055 القاهرة 2023مارس   30 – 22 والطوارئ والكوارث األزمات إدارة 

HSE 173 لندن 2023مارس   30 – 22 األولية اإلسعافات ومهارات والسالمة األمن 

HSE 291 التشغيل عملية أثناء المخاطر احتمالية تحديد HAZOP 22 – 30   اسطنبول 2023مارس 

HSE 057 شرم الشيخ 2023مارس   30 – 22 فيها والتنبؤ وإدارتها العمل مخاطر تقييم في السالمة هندسة 

HSE 175 
  القيادي واإلبداع التميز في الحديثة االتجاهات

 والسالمة األمن لمدراء
 كوااللمبور 2023 ابريل  2 – 2

HSE 293 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2 الصناعي التلوث في التحكم 

HSE 059 
  الخطر مصادر وإدارة وتقييم تحديد

 فيه والتحكم مواجهته وإجراءات
 اسطنبول 2023 ابريل  2 – 2

HSE 177 
  التلوث من البيئة حماية هندسة
 البيئية والكوارث األزمات وإدارة

 دبي 2023 ابريل  2 – 2

HSE 295 
  التحكم العمليات، لغرف الشاملة اإلدارة

 الحيوية المنشآت في والسيطرة
 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1

HSE 061 القاهرة 2023 ابريل  13 – 1 والسالمة الصحة وقياس إلدارة المتكامل البرنامج 

HSE 179 لندن 2023 ابريل  13 – 1 األمن لرجال السلوكية المهارات 

HSE 297 اسطنبول 2023 ابريل  13 – 1 المخاطر وتقييم والتنبؤ السالمة هندسة 

HSE 063 شرم الشيخ 2023 ابريل  20 – 12 الطوارئ لحاالت االستجابة وتدابير األزمات إدارة 

HSE 181 امستردام 2023 ابريل  20 – 12 اإلنشاءات ولمقاييس العامة للصناعات األوشا 

HSE 299 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 الصحي الصرف ومياه الشرب مياه ومعالجة المياه تحلية 

HSE 065 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 األمنية والتوعية اإلعالم وسائل 

HSE 183 دبي 2023 ابريل  22 – 23 والطوارئ والكوارث األزمات وإدارة المستقبل إستشراف 

HSE 301 اسطنبول 2023 ابريل  22 – 23 البترولية العمليات في الوقائية والسالمة األمن 

HSE 067 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23 األمني والمسح المخاطر تحليل 
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HSE 185 
 االستراتيجية المنشآت حماية في األمنية االجراءات وضع

 والمصرفية النفطية
 لندن 2023 ابريل  22 – 23

HSE 303 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 الخطرة والمواد النفايات مع للتعامل السليمة البيئية اإلدارة 

HSE 069 شرم الشيخ 2023 مايو  4 – ابريل 30 البترولية المشتقات تخزين في والسالمة الصناعي األمن 

HSE 187 
 المختلفة البيئية اآلثار وتقييم تحليل
 والهندسية الصناعية للمشاريع 

 النمسا 2023 مايو  4 – ابريل 30

HSE 305 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 والنمذجة المراقبة:  البيئية اإلدارة نظم 

HSE 071 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2 البيئية األنظمة إدارة 

HSE 189 دبي 2023 مايو  11 – 2 الفعال األمني اإلعالم 

HSE 307 
 المهنية والصحة األمن ، السالمة وتدابير إجراءات تخطيط

 الصناعية والمواقع العمليات في
 اسطنبول 2023 مايو  11 – 2

HSE 073 القاهرة 2023 مايو  11 – 2 الفعالة وممارساتها الحديثة األمنية اإلدارة نظم 

HSE 191 
  السيطرة، الوقاية، الحرائق، مخاطر إدارة استراتيجيات

 الحوادث وتحليل المخاطر رصد
 لندن 2023 مايو 18 – 14

HSE 309 
  األموال نقل على األمني اإلشراف

 المصرفية والمؤسسات البنوك في
 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14

HSE 075 شرم الشيخ 2023 مايو 18 – 14 البيئي التلوث ومراقبة البيئة وحماية تخطيط 

HSE 193 المهنية والسالمة للصحة الجودة إدارة نظام ISO 45001 14 – 18 كوااللمبور 2023 مايو 

HSE 311 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 واإلستدامة البيئي التوازن في الحديثة األساليب 

HSE 077 اسطنبول 2023 مايو 25 – 21 البيئي والتدقيق التفتيش 

HSE 195 دبي 2023 مايو 25 – 21 األمنية المجاالت في للعاملين الشخصية المهارات تطوير 

HSE 313 اسطنبول 2023 يونيو  1 –مايو  28 النفط بحقول واإلنتاج الحفر عمليات في السالمة إدارة 

HSE 079 القاهرة 2023 يونيو  1 –مايو  28 والسالمة األمن نظم على األمنية والرقابة التفتيش 

HSE 197 لندن 2023 يونيو  1 –مايو  28 الكهربائية واألجهزة النظم وحماية واختبار األمان تعليمات 

HSE 315 اسطنبول 2023 يونيو  8 – 4 البيئية والقضايا الحوادث في التحقيق إجراءات 

HSE 081 شرم الشيخ 2023 يونيو  8 – 4 البيئية السالمة هندسة في المهني الدبلوم 

HSE 199 
 المهنية والسالمة األمن إدارة وممارسات تقنيات

 الصناعية المنشآت في 
 امستردام 2023 يونيو  8 – 4

HSE 317 
 األمن رجال ومهام أدوار

 الطارئة للحاالت األمنية اإلستجابة في 
 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11
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HSE 083 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 الِمهنية والصحة السالمة ُمفتشي لتدريب الفني الدليل 

HSE 201 
  بالمنشأة البيئي األثر تقييم

 والصناعية االقتصادية والمشروعات
 دبي 2023 يونيو  15 – 11

HSE 319 اسطنبول 2023 يونيو  22 – 18 األمنية الخدمات تقديم في اإلجادة 

HSE 085 القاهرة 2023 يونيو  22 – 18 المرافق إلدارة والسالمة الصحة 

HSE 203 لندن 2023 يونيو  22 – 18 المهنية السالمة مخاطر وإدارة وتحليل تقييم 

HSE 321 اسطنبول 2023 يونيو  21 – 25 الدخول ومراقبة المادي األمن إدارة 

HSE 087 شرم الشيخ 2023 يونيو  21 – 25 المنشآة في األمني األداء وقياس الرصد 

HSE 205 النمسا 2023 يونيو  21 – 25 المتقدم الفني اإلطفاء وهندسة الحريق من السالمة تكنولوجيا 

HSE 323 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 األولية اإلسعافات أساسيات 

HSE 089 اسطنبول 2023 يوليو  2 – 2 والمنشآت المبانى فى الخسائر ومنع الوقائية السالمة 

HSE 207 دبي 2023 يوليو  2 – 2 الطيران ألمن والمخاطر التهديدات تقييم 

HSE 325 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1 والبنوك المصارف وحراسة تأمين في األمنية اإلجراءات 

HSE 091 
  متطلبات وفق المهنية والصحة السالمة

 OSHA األوشا ومعايير
 القاهرة 2023 يوليو  13 – 1

HSE 209 
 األمني للحس األساسية المهارات تنمية

 المحتملة باألخطار والتنبؤ 
 لندن 2023 يوليو  13 – 1

HSE 327 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 والتحقيقات األمنية الحوادث إدارة 

HSE 093 شرم الشيخ 2023 يوليو 20 – 12 الكيميائية والمختبرات المعامل في السالمة 

HSE 211 كوااللمبور 2023 يوليو 20 – 12 األمني العمل في النسائية القيادات تمكين 

HSE 329 
 إدارة ومهارات األمنية العمليات على اإلشراف اساسيات

 عليها والسيطرة الحوادث
 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23

HSE 095 اسطنبول 2023 يوليو 22 – 23 األرض تحت والمنشآت األنفاق في السالمة 

HSE 213 
 واالنفجارات الحرائق من المنشآت تأمين تكنولوجيا
 المتقدمة الفني االطفاء وهندسة 

 دبي 2023 يوليو 22 – 23

HSE 331 اسطنبول 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 األزمات إدارة في المعتمد األخصائي 

HSE 097 القاهرة 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 البيئية السالمة واستراتيجيات وإجراءاتها البيئية الحوادث 

HSE 215 
 السالمة وإدارة الصحية الرعاية مخاطر مراقبة

 الصحية الرعاية قطاع في 
 لندن 2023 اغسطس  3 –يوليو  30
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HSE 333 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 واإلنقاذ والبحث العامة والسالمة الطوارئ إدارة 

HSE 099 شرم الشيخ 2023 اغسطس  10 - 2 الجريمة من الحد في ودورها األمنية التنبؤات 

HSE 217 معتمد وسالمة أمن مدير CSM 2 - 10  امستردام 2023 اغسطس 

HSE 335 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 الصرف ومياه الشرب مياه معالجة أساسيات 

HSE 101 اسطنبول 2023 اغسطس  12 - 13 بالمطارات والطوارئ األزمات إدارة 

HSE 219 دبي 2023 اغسطس  12 - 13 اآلمن التخزين وإجراءات الخطرة المواد مع التعامل مخاطر 

HSE 337 
  المدني الدفاع لخطط االستراتيجية اإلدارة

 الحيوية المنشآت في
 اسطنبول 2023 اغسطس  24 - 20

HSE 103 
 البيئة لحماية الحديثة العالمية التوجهات

 التلوث ومعالجة المخلفات وإدارة 
 القاهرة 2023 اغسطس  24 - 20

HSE 221 لندن 2023 اغسطس  24 - 20 تخزينها وشروط الكيميائية المواد مخازن متطلبات 

HSE 339 اسطنبول 2023  اغسطس 31 – 22 الشرطة ومراكز أقسام في األمني العمل إدارة 

HSE 105 شرم الشيخ 2023  اغسطس 31 – 22 الكهربائية والسالمة األمن منظومة في الحديثة التقنيات 

HSE 223 
  الهندسية الفحوص عمليات قيادة

 والتآكل المعدنية واالختبارات
 النمسا 2023  اغسطس 31 – 22

HSE 341 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3 الطارئة للحاالت األمنية الفرق استجابة 

HSE 107 
 ألنظمة التقني األمني التقييم

 الهامة المنشآت حماية عمليات وتقنيات 
 اسطنبول 2023سبتمبر   2  - 3

HSE 225 دبي 2023سبتمبر   2  - 3 الحشود ومراقبة وتنظيم إدارة فن 

HSE 343 
 الخطط وإعداد األمني اإلشراف في الحديثة االتجاهات

 الدولية للمعايير وفقا   األمنية واإلستراتيجيات
 اسطنبول 2023سبتمبر  14  - 10

HSE 109 القاهرة 2023سبتمبر  14  - 10 التقارير وإعداد المهنية والصحة السالمة نظم وتقييم التفتيش 

HSE 227 لندن 2023سبتمبر  14  - 10 التحليلي األمني والحس الفعال التفكير وتقنيات طرق 

HSE 345 اسطنبول 2023سبتمبر  21  - 12 الجنائية األمنية المفاوضات إدارة 

HSE 111 شرم الشيخ 2023سبتمبر  21  - 12 العمل بيئة لمخاطر الحيوي والرصد والبيئي الصحي التقييم 

HSE 229 كوااللمبور 2023سبتمبر  21  - 12 المياه محطات وتشغيل صيانة 

HSE 347 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 بعد عن االستشعار بإستخدام البيئة وتخطيط إدارة 

HSE 113 اسطنبول 2023سبتمبر  28  - 24 المهنية والسالمة الصناعي األمن لمشرفي المهني التميز 

HSE 231 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 الخضراء والمسطحات الحدائق صيانة 
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HSE 349 اسطنبول 2023اكتوبر   5  - 1 األمنية والرقابة التفتيش في الحديثة االتجاهات 

HSE 115 
  السيطرة، الوقاية، المخاطر، إدارة في التميز

 الحوادث وتحليل المخاطر رصد
 القاهرة 2023اكتوبر   5  - 1

HSE 233 لندن 2023اكتوبر   5  - 1 العمل مواقع في والتفتيش السالمة سياسة 

HSE 351 
 رصد واستراتيجيات الحرجة األمنية واألحداث المواقف إدارة

 الحوادث وتحليل المخاطر
 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8

HSE 117 شرم الشيخ 2023اكتوبر   12  - 8 ومساعديهم للمدراء األمنية القيادة 

HSE 235 
 الطبية النفايات تسيير في البيئي االتصال دور
 العالمية الصحة منظمة مقاييس وفق 

 امستردام 2023اكتوبر   12  - 8

HSE 353 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 والبحرية البرية الحدودية بالمنافذ األمن نظم إدارة 

HSE 119 اسطنبول 2023اكتوبر   11  - 15 المهنية األمراض عن المبكر الكشف 

HSE 237 دبي 2023اكتوبر   11  - 15 المكافحة وتقنيات الوقاية تدابير بين البترول حرائق 

HSE 355 
  والسالمة األمن في العالمية النظم ممارسات أفضل

 العمل بيئة وتأمين
 اسطنبول 2023اكتوبر   22  - 22

HSE 121 
 للمشروعات البيئي األثر ومعالجة لتقييم الحديثة الطرق

 والهندسية الصناعية
 القاهرة 2023اكتوبر   22  - 22

HSE 239 لندن 2023اكتوبر   22  - 22 والكوارث الطوارئ مواجهة حالة في واإلخالء االستعداد خطة 

HSE 357 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 معها اآلمن التعامل وإجراءات الخطرة النفايات إدارة 

HSE 123 
 الكيماوية المعامل ومعايرة إختبار لكفاءة العامة المتطلبات

 ISO_IEC 17025 - 2017 العالمية األيزو لمواصفة طبقا  
 شرم الشيخ 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21

HSE 241 النمسا 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 األمنية المعلومات وإعداد جمع 

HSE 359 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5 األمنية العمليات غرفة إدارة 

HSE 125 
 وإتخاذ األزمات لفرق والمتطورة الحديثة الشاملة، القيادة

 والضغوط الطوارئ تحت االتصاالت وإدارة القرارات
 اسطنبول 2023نوفمبر   1  - 5

HSE 243 دبي 2023نوفمبر   1  - 5 األمن ومسؤولي لقيادات واإلشراف القيادة مهارات تنمية 

HSE 361 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 الصناعية للسالمة الحديثة اإلدارة ممارسات افضل 

HSE 127 
  الصناعية بالمنشآت األمنية المخاطر

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق لياتوآ
 القاهرة 2023نوفمبر   12  - 12

HSE 245 لندن 2023نوفمبر   12  - 12 والجوي والبحري البري التلوث مكافحة 

HSE 363 اسطنبول 2023نوفمبر   23  - 11 والسالمة األمن أنظمة إدارة 

HSE 129 شرم الشيخ 2023نوفمبر   23  - 11 البيئية التشريعات في الحديثة المداخل 
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HSE 247 كوااللمبور 2023نوفمبر   23  - 11 المضادة والتدابير البحر في النفطي التسرب مكافحة 

HSE 365 
 الفنية المهارات وتنمية الجنائي البحث عمليات إدارة

 األمنية التحقيقات في والقانونية
 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22

HSE 131 
 أمن نظم إدارة في الفعالة الممارسات

 والصناعية الحيوية المنشآت 
 اسطنبول 2023نوفمبر   30  - 22

HSE 249 دبي 2023نوفمبر   30  - 22 اإلستدامة لتحقيق 14001 آيزو البيئية اإلدارة معيار 

HSE 367 
  والبيئة الصحة على اإللكترونية النفايات اضرار

 منها؟ التخلص وكيفية
 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3

HSE 133 
  الحديثة الدولية والمواصفات المعايير

 المهنية والصحة السالمة إدارة في
 القاهرة 2023ديسمبر   2  - 3

HSE 251 
 السالمة أنظمة أداء وقياس مراجعة وأساليب معايير

 عليها والتفتيش الوقائية واإلجراءات
 لندن 2023ديسمبر   2  - 3

HSE 369 اسطنبول 2023ديسمبر   14  - 10 الحيوية المنشآت في الحرائق ومكافحة الوقاية أنظمة إدارة 

HSE 135 
  واإلخالء االستعداد لخطة الحديثة المفاهيم
 والكوارث الطوارئ مواجهة حالة في

 شرم الشيخ 2023ديسمبر   14  - 10

HSE 253 المهنية والسالمة الصحة معايير NEBOSH, OSHA 10 -  14   امستردام 2023ديسمبر 

HSE 371 
 والمتقدمة األساسية الممارسات افضل
 والسالمة األمن انظمة إلدارة 

 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12

HSE 137 
 والمشروعات بالمنشأة البيئي األثر لتقييم الحديثة الطرق

 والهندسية والصناعية االقتصادية
 اسطنبول 2023ديسمبر   21  - 12

HSE 255 دبي 2023ديسمبر   21  - 12 البحرية الموانئ في والسالمة األمن معايير 

HSE 373 
  السالمة المهنية، الصحة الوقاية، انظمة إدارة

 المتقدمة المخاطر وإدارة وتقييم
 اسطنبول 2023ديسمبر   28  - 24

HSE 139 ،القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 الجوفية المياه موارد من واالستفادة معالجة مراقبة 

HSE 257 
 األمنية والكوارث األزمات مواجهة في الحديثة الطرق

 منها والحد عليها والرقابة
 لندن 2023ديسمبر   28  - 24

 

  


