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 اسم البرنامج التدريبي م

 دورة السالمة والصحة المهنية طبقاً لمعايير االوشا االمريكية 1

 اإلسعافات األولية الشاملة 2

 دورة تأهيل األقسام النسائية إلجراءات السالمة والتعامل مع المخاطر 3

 دورة تأهيل مسؤول سالمة طبقا لالئحة وزارة العمل  4

 والمسارح  ةالسالمة في القاعات السنيمائيدورة  5

 دورة اإلصابات الرياضية 6

 دورة متقدمة في إدارة السالمة والصحة المهنية 7

 المهنيةاساسيات السالمة والصحة دورة  8

 دورة السالمة للعاملين في بيع وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة 9

 طبقا لالئحة الدفاع المدني دورة اعداد مسؤول سالمة 10

 دورة تدريب مدربي السالمة 11

 تأهيل المنقذيندورة  12

 IOSHالبريطاني  للمنهاج ااالمن والسالمة وفق 13

 الحوادث والتفتيش الداخلي مهارات التحقيق في 14

 مهارات اعداد وكتابة التقارير الفنية للسالمة 15

 االمن الصناعي 16

 السالمة في المدن الترفيهية )المالهي( 17

 انشاء وتطوير نظام السالمة والصحة المهنية وشئون البيئة الجودة 18

 تحليل وتقييم المخاطر والمسح األمني الميداني 19

 وإدارة المشاريعتخطيط  20

 السالمة في مستودعات التخزين 21

 استراتيجيات االستجابة لحوادث الطائرات واجراءاتها 22

 سالمة األرواح وتحديد المخاطر ومسبباتها 23

 ة الجوية )تأسيسية(ـــــــــــــــــــالسالم 24

 ة األرضيةـــــــــالسالم 25

 االزماتإدارة الكوارث والسيطرة على  26

 نظم وبرامج تفتيش السالمة )امن وسالمة المنشآت( 27

 18001تأهيل مدقق  28

 ة في السقاالتــــــــــــالسالم 29

 سالمة األرواح وتحديد المخاطر ومسبباتها 30
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 واالخالء في المنشآت ئتنفيذ خطط الطوار 31

 مختص السالمة طبقا لالئحة الدفاع المدني 32

 وتقييم المخاطرتحليل  33

 OSHAدورة السالمة صناعات عامة وفقاً لمعايير االوشا  34

 OSHAدورة السالمة انشاءات وفقاً لمعايير االوشا  35

 السالمة والوقاية في محطات القطارات 36

 دورة اعداد مفتش ومراقب سالمة في الفنادق 37

 التعليميةدورة اعداد مفتش ومراقب سالمة في القطاعات  38

 والتعامل مع المواد الخطرة النقلالسالمة في  39

 مهنية وصحة سالمة تأهيل مديردورة  40

 الحديثة تقنيات التفتيش 41

 االمن الوقائي ومنع الخسائر 42

 السالمة والوقاية في المنشآت والمباني 43

 السالمة الداخلية في ورش العمل 44

 السالمةلقسم  وتطويرهاالنظم الحديثة تحليل  45

 السالمة لمسؤوليتنمية وتطوير المهارات اإلدارية  46

 اساسيات السالمة والصحة المهنية 47

 السالمة في قيادة الرافعات الشوكية 48

 إدارة االزمات والكوارث البيئية 49

 سالمة األرواح وتحديد المخاطر ومسبباتها 50

 والكتابة واالعداد للتقارير الفنية للسالمةمهارات التحقيق والتفتيش  51

 البريطاني NEBOSHاالمن والسالمة وفقاً منهاج  52

 منظومة اإلدارة البيئة بالموانئ والمراسي 53

 هندسة الحماية البيئية المائية من التلوث 54

 السالمة في الخطوط والسكك الحديدية 55

 تأهيل مدير سالمة معتمد 56

 األمني الميدانيالمسح  57

 إدارة الحشود 58

 القيادة والتخطيط في إدارة السالمة والصحة المهنية 59

 سالمة معتمدتأهيل مفتش  60

 السالمة البحرية 61
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 Tower craneالسالمة في الحامالت البرجية  62

 السالمة المرورية 63

 دورة اساسيات مكافحة الحرائق 64

 دورة اعداد قائد إطفاء حريق 65

 دورة تصميم أنظمة اإلطفاء ومكافحة الحرائق 66

 السالمة في نقل األموال 67

 45001الدورة التأهيلية لمعيار ايزو  68

 األساليب العلمية الحديثة لتطبيق السالمة في مواقع العمل 69

 مبادي التحقيق والتفتيش وكتابة واعداد التقارير الفنية للسالمة 70

 المتكاملة ومهارات المسح البيئياإلدارة البيئية  71

 الوقاية البيئية )منع ومراقبة التلوث البيئي( 72

 السالمة في االوناش 73

 إدارة االزمات والكوارث البيئية وحماية البيئة المائية من التلوث 74

 التدريب على استخدام معدات الوقاية الشخصية 75

 عملية تدقيق على أنظمة إدارة السالمة 76

 النقل اآلمن 77

 تأهيل سائق معدات ثقيلة لتطبيق إجراءات السالمة 78

 تأهيل واعداد موظفي الحراسات األمنية لتطبيق إجراءات السالمة 79

 اإلسعافات األولية الشاملة 80

 دورة تنفيذ خطة االخالء الوهمية 81

 السالمة في محطات الوقود 82

 المباني العاليةالسالمة والحماية من الحريق في  83

 الطبيةالسالمة في المستشفيات والمراكز  84

 ذوي االحتياجات الخاصةالسالمة واالخالء في مراكز  85

 السالمة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات األدوية 86

 السالمة والصحة المهنية في المباني اإلدارية 87

 المنشآت السياحية واالثاردورة السالمة والصحة المهنية في  88

 دورة السالمة في المناجم 89

 الكيمائيةونقل المواد  في التعاملالسالمة  90

 دورة السالمة في خطوط الضغط العالي 91
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 للمزيد من المعلومات 

 يرجى التواصل معنا

.COMiSAUDOSHAP.WWW 

LILI@POSHASAUDI.COMKHAFARES 

+966 11 230 1455  

 

 الرياض  –المملكة العربية السعودية 

 طريق عمر بن عبدالعزيز – 14مخرج 

https://goo.gl/maps/u3F7SVVz7Np 
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