
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
EuroMaTech Training & Consultancy

الدورات التدريبية، المؤتمرات وورش العمل

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

MEMBER

األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة
مايو - ديسمبر 2021

www.euromatech-me.com
www.euromatech.ae



2Training Calendar 2021

برامج تدريبية، ندوات، ورش عمل في األمن والصحة والسالمة:

تقدم »يوروماتيك « مجموعة متكاملة من الدورات التدريبية وورش العمل المعترف بها دولياً لتلبية احتياجات المتخصصين في الصحة 
والسالمة واألمن ، وادارة المخاطر ، لتلبية احتياجات جميع المنظمات والمؤسسات في بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، ان إدارات 
وأقسام” األمن، والسالمة” تعد من اهم عناصر المؤسسات والمنشآت الحديثة ويجب ان توضع من ضمن الخطط التدريبية التي تتضمنها 
أي استراتيجية ألهميتها البالغة في حماية األرواح والممتلكات لما تقوم به من قيادة، توجيه، وارشاد ووضع القواعد ونشر الوعى الوقائي 

وبيان التعليمات الفنية.

كل هذه الخصائص تجعلها من األهمية بحيث يجب ان تأخذ حيزا مهما فى كل االعمال من نواحي تطويرها وتدريب العاملين بكل ما 
يتعلق بأحدث الممارسات العالمية والمنهجيات الحديثة ، في القطاعيين الحكومي والخاص والتي يمكن من خاللها االرتقاء بمستوى أداء 
ومستويات األمن والسالمة المهنية للوصول الى معايير الجودة في اداره سياسة السالمة والصحة المهنية والتخطيط والتطوير والتنسيق 

لكونها همزة الوصل ما بين اإلدارات األخرى واالشراف الكامل على اعمال السالمة المهنية في المنشآت.

االستفسارات:

 : الهواتف  على  يوروماتيك  في  التدريب  إدارة  مع  التواصل  منكم  نرجو  الدورات،  برامج  حول  استفسارات  أية  وجود  حالة  في 
 0097144571818 , 0097144571816

booking@euromatech.ae : البريد االلكتروني 
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الصحة  الختبارات  البريطاني  الوطني  المجلس  اعتماد  على  حاصلة   اإلدارية  واإلستشارات  للتدريب  يوروماتيك 

والسالمة المهنية “ نيبوش “ ) NEBOSH (   لتقديم دورات تدريبية في مجال الصحة والسالمة المهنية وهي 

جهة مستقلة لمنح الشهادات واالعتمادات تأسست عام 1979، واألشهر في مجال الصحة والسالمة وتحظى باحترام 

وتقدير في جميع أنحاء العالم، تركز دوراتنا المعتمدة من  ) NEBOSH (  بشكل عام على نظم االدارة المعتمدة 

عالميا، والمعايير المختلفة  بإدارة البيئة والصحة والسالمة، أن المحاضرين في هذه البرامج التدريبية  هم نخبة من الخبراء وأعضاء 

بالمنظمة العالمية للصحة والسالمة المهنية والحاصلين على شهادات عليا في مجاالت  األمن والسالمة والصحة المهنية.

االعتمادات الدولية :

585
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

مايو 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية

رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021دورة مكافحة الحريق واإلخالء االمن

رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021علم الحرائق وطرق المكافحة واإلطفاء واإلنقاذ

رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي16 - 20 مايو 2021تحليل ومعالجة العوامل البشرية في سالمة العمليات

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد

)ADSHEM( رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021الدبلوم المتقدم في السالمة المهنية والصحة وإدارة البيئة

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021التقنيات الحديثة في األمن وتأمين وحراسة المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021ادارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021تقييم المخاطر والتهديدات واجراء المسوحات األمنية

HSM - رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021االدارة الفعالة للسالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي23 - 27 مايو 2021دبلوم متقدم في السالمة الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار تحت الظروف الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021السالمة من الحرائق ومراقبتها - مستوى متقدم

IOSH – رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021إدارة عمليات النظافة الصناعية واإلشراف على المخاطر الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021مهارات ادارة غرفة العمليات في االزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021نظم اإلدارة األمنية الحديثة وممارساتها الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-advanced-fire-fighting
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-psm
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%98%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BA%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%B2-%EF%BB%93%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BA%8E%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%88%EF%BA%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%84%EF%BA%8E%D8%B1%EF%BA%8B%EF%BA%94
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/industrial-hygiene-amp-occupational-health
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021النظم الفعالة والحديثة إلدارة الصحة والسالمة

رابط البرنامج2,900$دبــي30 مايو - 03 يونيو 2021كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت

رابط البرنامج4,500$دبــي30 مايو - 10 يونيو 2021المعايير والمنهجيات الدولية للسالمة والصحة وإدارة المخاطر المهنية - 10 ايام

يونيو 2021
RBPS رابط البرنامج2,900$دبــي06 - 10 يونيو 2021إدارة سالمة العمليات القائمة على  المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي06 - 10 يونيو 2021الشهاده التنفيذية في الصحة والسالمة لبيئة العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي06 - 10 يونيو 2021التخطيط واالستجابة للطوارئ وإدارة األزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي06 - 10 يونيو 2021القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021معايير السالمة في مجمعات المشتقات النفطية ومحطات التوزيع

OSHA - رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021األوشا للسالمة في موقع العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021المنظومة المتكاملة إلدارة التعامل مع المواد الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021إدارة عمليات األمن الحديثة الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي13 - 17 يونيو 2021قيادة السالمة في صناعة النفط والغاز

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021 اخصائي األمن والسالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021معايير السالمة في معامل البترول والغاز والبتروكيماويات

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021المستوى المتقدم من السالمة والصحة في مكان العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021حفظ الصحة المهنية : العوامل الكيماوية والتعرض للمواد الكيماوية

)Ergonomics( رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021ممارسات السالمة في التعامل مع وتركيب األنظمة الكهربائية

رابط البرنامج2,900$دبــي20 - 24 يونيو 2021االشراف االمني وأعداد الخطط االستراتيجية االمنية

) HAZWOPER ( رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021التعامل مع النفايات الخطرة واالستجابة للحاالت الطارئة

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-rbps
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-nbsp
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-safe-handling-of-hazardous-materials
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-laboratory-safety-course
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021السالمة والصحة المهنية األساسية للمشرف

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021الفحص والتفتيش وتحليل الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021إدارة األزمات والطوارئ وتخطيط االستجابة في البيئات الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

رابط البرنامج2,900$دبــي27 يونيو - 01 يوليو 2021التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية واعداد التقارير

يوليو 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021التدقيق الداخلي لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021ادارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021إدارة الصحة الوظيفية والسالمة المؤسسية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021دبلوم مهني في هندسة السالمة البيئية

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021االدارة الفعالة للسالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي04 - 08 يوليو 2021تحليل ومعالجة العوامل البشرية في سالمة العمليات

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021المستوى المتقدم من السالمة والصحة في مكان العمل

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة

رابط البرنامج2,900$دبــي11 - 15 يوليو 2021اإلعالم األمني والعالقات العامة لمسئولي األمن
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86


www.euromatech.ae

6Training Calendar 2021

الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021المهارات األمنية المتقدمة وفن اإلتصال األمني

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار تحت الظروف الطارئة

IOSH – رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021 التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021أفضل ممارسات االتصال في المخاطر واألزمات

)ADSHEM( رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021الدبلوم المتقدم في السالمة المهنية والصحة وإدارة البيئة

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021نظم اإلدارة األمنية الحديثة وممارساتها الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021تكنولوجيا السالمة وتحليل وإدارة المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021تقييم المخاطر والتهديدات واجراء المسوحات األمنية

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021البرنامج التدريبى على اإلنقاذ واستخدام معدات اإلنقاذ

HSM - رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021مهارات القيادة األمنية والحس األمني

رابط البرنامج2,900$دبــي25 - 29 يوليو 2021النظم الفعالة والحديثة إلدارة الصحة والسالمة

رابط البرنامج5,400$دبــي25 يوليو - 05 أغسطس 2021التقنيات الحديثة الكتشاف ومواجهة التهديدات األمنية - 10 أيام

رابط البرنامج3,500$اسطنبول26 - 30 يوليو 2021الفحص والتفتيش وتحليل الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج3,500$ماليزيا26 - 30 يوليو 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

رابط البرنامج3,500$ماليزيا26 - 30 يوليو 2021تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج3,500$ماليزيا26 - 30 يوليو 2021التخطيط اإلستراتيجي وتقييم المنظومة األمنية

أغسطس 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021مهارات القيادة الفعالة في األمن الصناعي

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021السالمة والصحة المهنية األساسية للمشرف

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%98%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BA%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%B2-%EF%BB%93%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BA%8E%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%88%EF%BA%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%84%EF%BA%8E%D8%B1%EF%BA%8B%EF%BA%94
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-psm
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-advanced-health-amp-safety
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-advanced-health-amp-safety
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


www.euromatech.ae

7 Training Calendar 2021

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021السالمة من الحرائق ومراقبتها - مستوى متقدم

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021حفظ الصحة المهنية : العوامل الكيماوية والتعرض للمواد الكيماوية

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021إدارة األزمات والطوارئ وتخطيط االستجابة في البيئات الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021التقنيات الحديثة في األمن وتأمين وحراسة المنشآت

OSHA رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير

رابط البرنامج2,900$دبــي08 - 12 أغسطس 2021كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021 اخصائي األمن والسالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021إدارة عمليات النظافة الصناعية واإلشراف على المخاطر الصحية

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021دورة مكافحة الحريق واإلخالء االمن

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021علم الحرائق وطرق المكافحة واإلطفاء واإلنقاذ

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية واعداد التقارير

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021المنظومة المتكاملة إلدارة التعامل مع المواد الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي15 - 19 أغسطس 2021دبلوم متقدم في السالمة الصناعية

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021المهارات األمنية المتقدمة وفن اإلتصال األمني

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021حفظ الصحة المهنية : العوامل الكيماوية والتعرض للمواد الكيماوية

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج3,500$اسطنبول16 - 20 أغسطس 2021النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة

رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021 التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه

رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021 التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/industrial-hygiene-amp-occupational-health
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-advanced-fire-fighting
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-safe-handling-of-hazardous-materials
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021بناء وقيادة فرق االستجابة للطوارئ واستمرارية األعمال

رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021التخطيط واالستجابة للطوارئ وإدارة األزمات والكوارث

OSHA رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير

رابط البرنامج3,500$ماليزيا16 - 20 أغسطس 2021مهارات القيادة األمنية والحس األمني

RBPS رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021إدارة سالمة العمليات القائمة على  المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021الفحص والتفتيش وتحليل الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021معايير السالمة في معامل البترول والغاز والبتروكيماويات

OSHA - رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021األوشا للسالمة في موقع العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021إدارة عمليات األمن الحديثة الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي22 - 26 أغسطس 2021قيادة السالمة في صناعة النفط والغاز

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021المستوى المتقدم من السالمة والصحة في مكان العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021مهارات ادارة غرفة العمليات في االزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021اإلحتراف والتميز في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي29 أغسطس - 02 سبتمبر 2021القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-nbsp
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-nbsp
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

سبتمبر 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021 التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه

)Ergonomics( رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021إدارة الصحة الوظيفية والسالمة المؤسسية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021مهارات القيادة األمنية والحس األمني

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 سبتمبر 2021االشراف االمني وأعداد الخطط االستراتيجية االمنية

رابط البرنامج4,500$دبــي05 - 16 سبتمبر 2021المعايير والمنهجيات الدولية للسالمة والصحة وإدارة المخاطر المهنية - 10 ايام

رابط البرنامج5,400$دبــي05 - 16 سبتمبر 2021التقنيات الحديثة الكتشاف ومواجهة التهديدات األمنية - 10 أيام

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار تحت الظروف الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021الشهاده التنفيذية في الصحة والسالمة لبيئة العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021أفضل ممارسات االتصال في المخاطر واألزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021ادارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021ممارسات السالمة في التعامل مع وتركيب األنظمة الكهربائية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021تقييم المخاطر والتهديدات واجراء المسوحات األمنية

HSM - رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي وتقييم المنظومة األمنية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 سبتمبر 2021تحليل ومعالجة العوامل البشرية في سالمة العمليات

) HAZWOPER ( رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021التعامل مع النفايات الخطرة واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021السالمة من الحرائق ومراقبتها - مستوى متقدم

IOSH – رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021بناء وقيادة فرق االستجابة للطوارئ واستمرارية األعمال

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-ergonomics
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%98%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BA%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%B2-%EF%BB%93%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BA%8E%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%88%EF%BA%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%84%EF%BA%8E%D8%B1%EF%BA%8B%EF%BA%94
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021نظم اإلدارة األمنية الحديثة وممارساتها الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021التخطيط واالستجابة للطوارئ وإدارة األزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021دبلوم مهني في هندسة السالمة البيئية

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 سبتمبر 2021النظم الفعالة والحديثة إلدارة الصحة والسالمة

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021التدقيق الداخلي لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

)ADSHEM( رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021الدبلوم المتقدم في السالمة المهنية والصحة وإدارة البيئة

OSHA - رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021األوشا للسالمة في موقع العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021البرنامج التدريبى على اإلنقاذ واستخدام معدات اإلنقاذ

OSHA رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021االدارة الفعالة للسالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 سبتمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

اكتوبر 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021المهارات األمنية المتقدمة وفن اإلتصال األمني

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021السالمة والصحة المهنية األساسية للمشرف

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021الفحص والتفتيش وتحليل الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021إدارة األزمات والطوارئ وتخطيط االستجابة في البيئات الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021معايير السالمة في مجمعات المشتقات النفطية ومحطات التوزيع

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021تكنولوجيا السالمة وتحليل وإدارة المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي03 - 07 أكتوبر 2021المنظومة المتكاملة إلدارة التعامل مع المواد الخطرة

RBPS رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021إدارة سالمة العمليات القائمة على  المخاطر

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-psm
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-advanced-health-amp-safety
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-safe-handling-of-hazardous-materials
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-rbps
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021معايير السالمة في معامل البترول والغاز والبتروكيماويات

)BBS( رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021السالمة القائمة على السلوك

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021التقنيات الحديثة في األمن وتأمين وحراسة المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي10 - 14 أكتوبر 2021قيادة السالمة في صناعة النفط والغاز

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021مهارات القيادة الفعالة في األمن الصناعي

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021المستوى المتقدم من السالمة والصحة في مكان العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021حفظ الصحة المهنية : العوامل الكيماوية والتعرض للمواد الكيماوية

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021إدارة عمليات األمن الحديثة الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي17 - 21 أكتوبر 2021كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021 اخصائي األمن والسالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021دورة مكافحة الحريق واإلخالء االمن

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021مهارات ادارة غرفة العمليات في االزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021علم الحرائق وطرق المكافحة واإلطفاء واإلنقاذ

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية واعداد التقارير

رابط البرنامج2,900$دبــي24 - 28 أكتوبر 2021دبلوم متقدم في السالمة الصناعية

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-laboratory-safety-course
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-laboratory-safety-course
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-bbs
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021 التخطيط األمني، خطط الحماية واإلجراءات المتخذه

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021أفضل ممارسات االتصال في المخاطر واألزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021تقييم المخاطر والتهديدات واجراء المسوحات األمنية

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة

HSM - رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021مهارات القيادة األمنية والحس األمني

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021القيادة التكتيكية والسيطرة على الحوادث في خدمة اإلطفاء

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021اإلعالم األمني والعالقات العامة لمسئولي األمن

رابط البرنامج2,900$دبــي31 أكتوبر - 04 نوفمبر 2021تحليل ومعالجة العوامل البشرية في سالمة العمليات

رابط البرنامج5,400$دبــي31 أكتوبر - 11 نوفمبر 2021التقنيات الحديثة الكتشاف ومواجهة التهديدات األمنية - 10 أيام

نوفمبر 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار تحت الظروف الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021إدارة عمليات النظافة الصناعية واإلشراف على المخاطر الصحية

)Ergonomics( رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية

OSHA - رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021األوشا للسالمة في موقع العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021البرنامج التدريبى على اإلنقاذ واستخدام معدات اإلنقاذ

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي07 - 11 نوفمبر 2021التخطيط اإلستراتيجي وتقييم المنظومة األمنية

) HAZWOPER ( رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021التعامل مع النفايات الخطرة واالستجابة للحاالت الطارئة

)ADSHEM( رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021الدبلوم المتقدم في السالمة المهنية والصحة وإدارة البيئة

رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021اإلحتراف والتميز في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021أخصائى السالمة المهنية

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-nbsp
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%98%EF%BA%8E%EF%BA%8B%EF%BA%AA-%D8%A7%EF%BB%B7%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%B2-%EF%BB%93%EF%BB%B2-%D8%A7%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BA%8E%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%88%EF%BA%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%EF%BB%9F%EF%BB%84%EF%BA%8E%D8%B1%EF%BA%8B%EF%BA%94
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/industrial-hygiene-amp-occupational-health
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-ergonomics
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-psm
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-occupational-safety-specialist
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

OSHA رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير

رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021االشراف االمني وأعداد الخطط االستراتيجية االمنية

رابط البرنامج2,900$دبــي14 - 18 نوفمبر 2021دبلوم مهني في هندسة السالمة البيئية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021التدقيق الداخلي لنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021المهارات األمنية المتقدمة وفن اإلتصال األمني

RBPS رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021إدارة سالمة العمليات القائمة على  المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021ممارسات السالمة في التعامل مع وتركيب األنظمة الكهربائية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021إدارة الصحة الوظيفية والسالمة المؤسسية

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة

رابط البرنامج2,900$دبــي21 - 25 نوفمبر 2021قيادة السالمة في صناعة النفط والغاز

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021الفحص والتفتيش وتحليل الصحة والسالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021السالمة من الحرائق ومراقبتها - مستوى متقدم

IOSH – رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021بناء وقيادة فرق االستجابة للطوارئ واستمرارية األعمال

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021نظم اإلدارة األمنية الحديثة وممارساتها الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021التخطيط واالستجابة للطوارئ وإدارة األزمات والكوارث

رابط البرنامج2,900$دبــي28 نوفمبر - 02 ديسمبر 2021النظم الفعالة والحديثة إلدارة الصحة والسالمة

رابط البرنامج5,400$دبــي28 نوفمبر - 09 ديسمبر 2021المعايير والمنهجيات الدولية للسالمة والصحة وإدارة المخاطر المهنية - 10 ايام

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-osha
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر
رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (

ديسمبر 2021
رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021أفضل ممارسات االتصال في المخاطر واألزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021 اخصائي األمن والسالمة والصحة المهنية المعتمد

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021مهارات القيادة الفعالة في األمن الصناعي

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021أفضل ممارسات االتصال في المخاطر واألزمات

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021اإلدارة اإلعالميّة لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021التقنيات الحديثة في األمن وتأمين وحراسة المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021ادارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021تكنولوجيا السالمة وتحليل وإدارة المخاطر

رابط البرنامج2,900$دبــي05 - 09 ديسمبر 2021االدارة الفعالة للسالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021السالمة والصحة المهنية األساسية للمشرف

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021إدارة األزمات والطوارئ وتخطيط االستجابة في البيئات الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021دورة مكافحة الحريق واإلخالء االمن

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021علم الحرائق وطرق المكافحة واإلطفاء واإلنقاذ

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية واعداد التقارير

رابط البرنامج2,900$دبــي12 - 16 ديسمبر 2021كفاءة التميز في إدارة األخطار وأمن المنشآت

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021معايير السالمة في معامل البترول والغاز والبتروكيماويات

)BBS( رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021السالمة القائمة على السلوك

OSHA - رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021األوشا للسالمة في موقع العمل
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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دورات تدريبية األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة - ) 2021 (
الرسومالمكانالتاريخاسم البرنامج والمؤتمر

رابط الدورة)بالدوالر االمريكي(

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021دبلوم مهني في هندسة السالمة البيئية

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021إدارة عمليات األمن الحديثة الفعالة

رابط البرنامج2,900$دبــي19 - 23 ديسمبر 2021الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية

)Ergonomics( رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021معايير السالمة في مجمعات المشتقات النفطية ومحطات التوزيع

Occupational Safety Specialist رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021أخصائى السالمة المهنية

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021اإلبداع في ادارة الفرق األمنية واالستجابة للحاالت الطارئة

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021المنظومة المتكاملة إلدارة التعامل مع المواد الخطرة

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021اإلعالم األمني والعالقات العامة لمسئولي األمن

رابط البرنامج2,900$دبــي26 - 30 ديسمبر 2021دبلوم متقدم في السالمة الصناعية

https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-ergonomics
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
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https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-safe-handling-of-hazardous-materials
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://euromatech-me.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


نمـــــوذج التسجيــــــل
هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

:  9.00 صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 
السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقدًا
c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

.............................: اإلدارة  الوظيفة:...................................   ................................. المسؤول:  الشخص  إسم 

..............................: الفاكس:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... المؤسسة: 

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك
رسوم األشترا

طريقة الدفع
اسـتمارة الـحجز

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com


