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 Safety    "7102األيٍ وانساليت وانصحت انًهُُت" انخطت انخذسَبُت 

 

  ًُوبُبء انًُظىيت األيُُت نهًىالغ انًهًتانخحهُم األي  Mar-17 23-Mar-17-19 يبنُضَب 

 26 اإلسكُذسَت يخبطش انسىائم ضذَذة انبشودة وانطشق انًخبؼت فٍ يؼبنجخهب-Mar-17 30-Mar-17 

 26 ضشو انطُخ ححهُم األخطبء انبطشَت وآنُبث حجُبهب-Mar-17 30-Mar-17 

 26 يبنُضَب ساليت انًطشوػبث انهُذسُت و اإلَطبئُت يٍ انًخبطش و حىادد انحشائك-Mar-17 30-Mar-17 

 26 اإلسكُذسَت حًُُت يهبساث اإلدسان و انذخىل اِيٍ إنً األيبكٍ انضُمت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 يبنُضَب حًُُت يهبساث اإلدسان و انذخىل اِيٍ إنً األيبكٍ انضُمت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 فشاَكفىسث انخحهُم األيًُ وبُبء انًُظىيت األيُُت نهًىالغ انًهًت-Mar-17 30-Mar-17 

 ٍ26 فُُُب إداسة َظى انبُئت وحكُىنىجُب انسُطشة ػهً انخهىد انبُئ-Mar-17 30-Mar-17 

  نهًىالغ انًهًتانخحهُم األيًُ وبُبء انًُظىيت األيُُت  Mar-17 30-Mar-17-26 نُذٌ 

 ً26 انمبهشة إداسة َظى انبُئت وحكُىنىجُب انسُطشة ػهً انخهىد انبُئ-Mar-17 30-Mar-17 

 2 ضشو انطُخ ساليت انًطشوػبث انهُذسُت و اإلَطبئُت يٍ انًخبطش و حىادد انحشائك-Apr-17 6-Apr-17 

 ٍ2 اسطُبىل إداسة َظى انبُئت وحكُىنىجُب انسُطشة ػهً انخهىد انبُئ-Apr-17 6-Apr-17 

 2 فُُُب أهى يخبطش بُئت انؼًم انصبخبت وطشق حجُبهب-Apr-17 6-Apr-17 

 2 فشاَكفىسث إداسة أَظًت انساليت وانصحت انًهُُت وإػذاد انخطظ انخُفُزَت-Apr-17 6-Apr-17 

 2 دبً اإلداسة انًخمذيت نأليٍ و انساليت-Apr-17 6-Apr-17 

  انبشَبيج انًكثف حىل انساليت وانصحت انًهُُت طبمبً نًىاصفبثOSHA   &

NFPA 
 Apr-17 6-Apr-17-2 فشاَكفىسث

 9 نُذٌ حطـىَش وسفـغ كفبءة أَظًــت األيـٍ وانساليــت وحُفُز يؼبَُش انجىدة-Apr-17 13-Apr-17 

 9 يبنُضَب اإلسخشاحُجُبث انًخمذيت فٍ إداسة األصيبث األيُُت و يهبساث انخفبوض-Apr-17 13-Apr-17 

 9 بُشوث انطهبدة انؼبيت انذونُت فٍ انساليت وانصحت انًهُُت-Apr-17 13-Apr-17 

 9 انمبهشة دوسة انُُبىش انؼبيت انذونُت نهساليت وانصحت انًهُُت-Apr-17 13-Apr-17 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /  68568سجل تجارى /    

323-232-528سجل ضريبى /   
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 16 انمبهشة ساليت انخًذَذاث انكهشببئُت فٍ انًُطآث انصُبػُت-Apr-17 20-Apr-17 

 16 انمبهشة حًُُت يهبساث فحص حجهُضاث انشفغ-Apr-17 20-Apr-17 

 16 انذس انبُضبء إػذاد خطظ انطىاسيء وفشق إداسة األصيبث وانكفبءة فً ػًهُبث األخالء-Apr-17 20-Apr-17 

 23 بُشوث هُذست انساليت إداسة انًخبطش ويُغ انخسبئش-Apr-17 27-Apr-17 

 23 بُشوث أسس انساليت انًهُُت فٍ انىسضت و انًسخىدع-Apr-17 27-Apr-17 

  األيُُت و يهبساث انخفبوضاإلسخشاحُجُبث انًخمذيت فٍ إداسة األصيبث  Apr-17 27-Apr-17-23 أيسخشداو 

 23 انمبهشة يكبفحت انحشائك وانىلبَت يٍ أخطبسهب وكُفُت انخؼبيم يؼهب-Apr-17 27-Apr-17 

 23 اإلسكُذسَت اإلسخشاحُجُبث انًخمذيت فٍ إداسة األصيبث األيُُت و يهبساث انخفبوض-Apr-17 27-Apr-17 

 23 اسطُبىل انصُبَت وفمبً نًفهىو انهُذست انمًُُت-Apr-17 27-Apr-17 

 30 اإلسكُذسَت اإلحجبهبث انحذَثت فٍ انخًُض واالبذاع انمُبدٌ نًذساء األيٍ وانساليت-Apr-17 4-May-17 

 30 انذس انبُضبء حطىَش انًهبساث انؼًهُت و انخمُُت نضببط األيٍ فٍ كبفت انًُطآث-Apr-17 4-May-17 

 30 اإلسكُذسَت يكبفحت انحشائك وانىلبَت يٍ أخطبسهب وكُفُت انخؼبيم يؼهب-Apr-17 4-May-17 

 30 انذس انبُضبء انخكُىنىجُب انحذَثت فٍ انساليت وححهُم انًخبطش-Apr-17 4-May-17 

 30 يبنُضَب انخكُىنىجُب انحذَثت فٍ انساليت وححهُم انًخبطش-Apr-17 4-May-17 

 30 فشاَكفىسث أسس انساليت انًهُُت فٍ انىسضت و انًسخىدع-Apr-17 4-May-17 

 30 انذس انبُضبء يكبفحت انحشائك وانىلبَت يٍ أخطبسهب وكُفُت انخؼبيم يؼهب-Apr-17 4-May-17 

 7 ضشو انطُخ انخؼشف ػهً طشق اإلسؼبفبث األونُت فٍ يىلغ انؼًم-May-17 11-May-17 

 ٍُ7 اإلسكُذسَت إداسة األصيبث األيُُت ويهبساث انخفبوض األي-May-17 11-May-17 

 7 نُذٌ اسخشاحُجُت إداسة األصيت-May-17 11-May-17 

 7 ببسَس أهى يخبطش بُئت انؼًم انصبخبت وطشق حجُبهب-May-17 11-May-17 

 21 نُذٌ اإلسخشاحُجُبث انًخمذيت فٍ إداسة األصيبث األيُُت و يهبساث انخفبوض-May-17 25-May-17 

 21 ضشو انطُخ انخذابُش انًخبؼت فٍ طشق انساليت فٍ انبُج و انًكخب-May-17 25-May-17 

 21 ببسَس اسخشاحُجُت إداسة األصيت-May-17 25-May-17 

 ٍ21 اسطُبىل انخمُُبث انحذَثت ألَظًت إداسة انصُبَت ببنحبسب االن-May-17 25-May-17 

 30 نُذٌ طشق انًؼبنجت انًخمذيت فٍ حمُُى انًخبطش و إداسحهب-Jul-17 3-Aug-17 

 30 اإلسكُذسَت ساليت انًطشوػبث انهُذسُت و اإلَطبئُت يٍ انًخبطش و حىادد انحشائك-Jul-17 3-Aug-17 
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 6 انذس انبُضبء إػذاد خطظ انطىاسيء وفشق إداسة األصيبث وانكفبءة فً ػًهُبث األخالء-Aug-17 10-Aug-17 

 13 انمبهشة انًهبساث انًخمذيت فٍ كخببت انخمبسَش األيُُت-Aug-17 17-Aug-17 

 13 أيسخشداو انخحهُم األيًُ وبُبء انًُظىيت األيُُت نهًىالغ انًهًت-Aug-17 17-Aug-17 

  إداسة انساليت انغزائُت وححهُم انًخبطش وَمطت انًشالبت انحشجت- HACCP 13 اسطُبىل-Aug-17 17-Aug-17 

 ٍُ13 اسطُبىل إداسة األصيبث األيُُت ويهبساث انخفبوض األي-Aug-17 17-Aug-17 

 13 فُُُب انخًُُض انًهًُ نًطشفً األيٍ انصُبػً وانساليت انًهُُت-Aug-17 17-Aug-17 

 ًُ13 أيسخشداو يهبساث إػذاد وصُبغت انخمبسَش األيُُت وانخفخُص األي-Aug-17 17-Aug-17 

  حمُُى أداء يطشفٍ انساليت وفمب ً نًؼبَُشOSHA 3 فُُُب-Sep-17 7-Sep-17 

 3 اإلسكُذسَت طشق حؤيٍُ انصحت و انساليت فٍ أيكُت انؼًم-Sep-17 7-Sep-17 

 3 ضشو انطُخ هُذست األطفبء وانساليت وانىلبَت يٍ انحشَك-Sep-17 7-Sep-17 

 10 انمبهشة طشق حؤيٍُ انصحت و انساليت فٍ أيكُت انؼًم-Sep-17 14-Sep-17 

 10 فشاَكفىسث حطبُمبث اسخخذاو انخشائظ انجغشافُت فٍ َظى انًؼهىيبث انجغشافُت-Sep-17 14-Sep-17 

 10 بُشوث طشق حؤيٍُ انصحت و انساليت فٍ أيكُت انؼًم-Sep-17 14-Sep-17 

 10 ضشو انطُخ اسخشاحُجُت إداسة األصيت-Sep-17 14-Sep-17 

 10 اسطُبىل اسخشاحُجُت إداسة األصيت-Sep-17 14-Sep-17 

 17 اإلسكُذسَت انخؼشف ػهً طشق اإلسؼبفبث األونُت فٍ يىلغ انؼًم-Sep-17 21-Sep-17 

 17 انذس انبُضبء أسس انخفخُص وانًشاجؼــت فً أػًبل انساليت-Sep-17 21-Sep-17 

 24 دبً هُذست انساليت وإداسة انؼًهُبث األيُُت فً حًبَت انًُطؤث-Sep-17 28-Sep-17 

 24 اسطُبىل إداسة أَظًت انساليت وانصحت انًهُُت وإػذاد انخطظ انخُفُزَت-Sep-17 28-Sep-17 

  إداسة انساليت انغزائُت وححهُم انًخبطش وَمطت انًشالبت انحشجت- HACCP 24 فشاَكفىسث-Sep-17 28-Sep-17 

 24 ببسَس انخمُُبث انًخمذيت نخخطُظ وحصًُى خطظ انطىاسئ-Sep-17 28-Sep-17 

 1 انذس انبُضبء طشق حؤيٍُ انصحت و انساليت فٍ أيكُت انؼًم-Oct-17 5-Oct-17 

 1 ضشو انطُخ األيٍ وانصحت وانساليت انًهُُت-Oct-17 5-Oct-17 

  األوضبOSHA فٍ انساليت وانصحت انًهُُت   Oct-17 5-Oct-17-1 دبً 

 8 نُذٌ دوسة انُُبىش انؼبيت انذونُت نهساليت وانصحت انًهُُت-Oct-17 12-Oct-17 

 8 نُذٌ طشق حؤيٍُ انصحت و انساليت فٍ أيكُت انؼًم-Oct-17 12-Oct-17 
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 8 ببسَس انطهبدة انؼبيت انذونُت فٍ انساليت وانصحت انًهُُت-Oct-17 12-Oct-17 

  يؼبَُشNFPA نهساليت انًهُُت   Oct-17 12-Oct-17-8 نُذٌ 

 22 أيسخشداو هُذست انساليت وحمُُى انًخبطش-Oct-17 26-Oct-17 

 22 فُُُب أسس انخفخُص وانًشاجؼــت فً أػًبل انساليت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 انذس انبُضبء حًُُت يهبساث اإلدسان و انذخىل اِيٍ إنً األيبكٍ انضُمت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 اسطُبىل هُذست األطفبء وانساليت وانىلبَت يٍ انحشَك-Oct-17 26-Oct-17 

 22 يبنُضَب آنُبث انخؼبيم اِيٍ يغ حجهُض و سفغ انسمبالث-Oct-17 26-Oct-17 

 22 أيسخشداو يخبطش انسىائم ضذَذة انبشودة وانطشق انًخبؼت فٍ يؼبنجخهب-Oct-17 26-Oct-17 

 29 يبنُضَب حمُُبث انساليت و إداسة انًخبطش-Oct-17 2-Nov-17 

 29 نُذٌ اإلداسة انًخمذيت نأليٍ و انساليت-Oct-17 2-Nov-17 

 29 اإلسكُذسَت حطىَش انًهبساث انؼًهُت و انخمُُت نضببط األيٍ فٍ كبفت انًُطآث-Oct-17 2-Nov-17 

 5 اسطُبىل حطبُمبث اسخخذاو انخشائظ انجغشافُت فٍ َظى انًؼهىيبث انجغشافُت-Nov-17 9-Nov-17 

 5 بُشوث هُذست انساليت وحمُُى انًخبطش-Nov-17 9-Nov-17 

 12 ببسَس هُذست األطفبء وانساليت وانىلبَت يٍ انحشَك-Nov-17 16-Nov-17 

 12 بُشوث حًُُت يهبساث فحص حجهُضاث انشفغ-Nov-17 16-Nov-17 

  األوضبOSHA فٍ انساليت وانصحت انًهُُت   Nov-17 16-Nov-17-12 اإلسكُذسَت 

 12 أيسخشداو حطبُمبث اسخخذاو انخشائظ انجغشافُت فٍ َظى انًؼهىيبث انجغشافُت-Nov-17 16-Nov-17 

 انخؼشَف بـH2S وطشَمت حجُب يخبطشِ   Nov-17 16-Nov-17-12 بُشوث 

 ً12 انمبهشة إداسة َظى انبُئت وحكُىنىجُب انسُطشة ػهً انخهىد انبُئ-Nov-17 16-Nov-17 

  انبشَبيج انًكثف حىل انساليت وانصحت انًهُُت طبمبً نًىاصفبثOSHA   &

NFPA 
 Nov-17 16-Nov-17-12 دبً

  األوضبOSHA فٍ انساليت وانصحت انًهُُت   Nov-17 30-Nov-17-26 دبً 

 26 ضشو انطُخ ححهُم األخطبء انبطشَت وآنُبث حجُبهب-Nov-17 30-Nov-17 

  انًؼبَُش وانًمبَُس انؼبنًُتNFPA ألخصبئٍُ انحشائك وانساليت وحجُب  

 انخسبئش واأليٍ انصُبػٍ
 Nov-17 30-Nov-17-26 ببسَس

  انفٍُ نهحىادد انًهُُتانُظى انًخمذيت نأليٍ انصُبػً وانخحمُك  Nov-17 30-Nov-17-26 فشاَكفىسث 

 26 دبً انخحهُم األيًُ وبُبء انًُظىيت األيُُت نهًىالغ انًهًت-Nov-17 30-Nov-17 
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 ٍ26 دبً إداسة َظى انبُئت وحكُىنىجُب انسُطشة ػهً انخهىد انبُئ-Nov-17 30-Nov-17 

 26 دبً إداسة أَظًت انساليت وانصحت انًهُُت وإػذاد انخطظ انخُفُزَت-Nov-17 30-Nov-17 

 3 اإلسكُذسَت لُبدة ػًهُبث األطفبء واألَمبر وانخذخم انسشَغ-Dec-17 7-Dec-17 

 17 اإلسكُذسَت اإلحجبهبث انحذَثت فٍ انىلبَت يٍ انحىادد انصُبػُت-Dec-17 21-Dec-17 

 24 فشاَكفىسث إػذاد وحطبُك يؼبَُش انساليت وانصحت انًهُُت-Dec-17 28-Dec-17 

 24 أيسخشداو هُذست انساليت إداسة انًخبطش ويُغ انخسبئش-Dec-17 28-Dec-17 

     


