
SSC 

هذة 

الذورة

عولينظرى(أيبم)

%42460050مستوى أول– هندسة  الوقاٌه ومكافحة الحرٌق 1

%42480050مستوى ثانى– هندسة  الوقاٌه ومكافحة الحرٌق 2

%42480050اخصائى حرٌق و اخالء3

%42480050ادارة مخاطر السالمه فى مجال االنشاءات4

%42480050ادارة مخاطر السالمه فى الصناعات العامة5

%42480050ادارة مخاطر السالمه فى الصناعات البترولٌة6

7
أساسٌات وتأهٌل مراجع داخلى لنظم ادارة 

OHSAS 18001السالمة
420460050%

8

NASP- H&S    Diploma 

دبلومة فً السالمة والصحة المهنٌة 

كارنٌه عضوٌة و شهادة صادرة  من هٌئة ناسب   )

(األمرٌكٌة

63680020%

9

NASP- H&S  advanced  Diploma 

دبلومة متقدمة فً السالمة والصحة المهنٌة 

كارنٌه عضوٌة و شهادة  صادرة من هٌئة ناسب   )

(األمرٌكٌة

848100020%

10

 OSHA -30 Hours Construction  

 ساعة فى االنشاءات 30/ األوشا

كارنٌه عضوٌة و شهادة صادرة  من هٌئة ناسب   ) 

( األمرٌكٌة

53080020%

11

 OSHA -30 Hours General Industries 

 ساعة فى الصناعات العامة   30/   األوشا

كارنٌه عضوٌة و شهادة صادرة  من هٌئة ناسب   ) 

( األمرٌكٌة

53080020%

12

 فحص واختبارات المصاعد واألوناش والكالركات

 Safety Tests  of Elevators, Cranes 

& Forklifts

42480050%

%42480050اخصائً تحقٌق حوادث13

%42480050اخصائً إدارة طوارئ14

%31860050المخاطرالكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وطرق الوقاٌة منها15

%31860050برامج الصٌانة واثرها فى تحقٌق اهداف السالمة16

17
 السقاالت و العمل على ارتفاعات

 Scafoldding Competent Person
31860050%

Confined Space31860050%  العمل باألماكن المغلقة18

19

 الحماٌة والسالمة من االشعاعات

   Radiation Protection & Safety of 

Radiation

31860050%

20
 نظم التحكم والسٌطرة على المخاطر فى بٌئة العمل

والسالمة
31860050%

Systems & Services Certification (SWISS CERT)

Safety Courses 

اسن الذورةم

عذد سبعبث 

التذريب

تكلفت الذورة 

للفرد قبل الخصن 

(جن)

نسبت الخصن 

للنقببت

دوراث تذريبيت في السالهت: أوال 



SSC 

هذة 

الذورة

عولينظرى(أيبم)

TQM diploma158010160050%دبلومة ادارة الجودة الشاملة  1

2

  دبلومة استشاري معتمد فً نظم إدارة الجودة و 

البٌئة والسالمة

(ISO 9001 +ISO 14001 +OHSAS 

18001) 

105010160050%

3

أساسٌات ومراجع داخلً فً نظم إدارة الجودة 

والبٌئة والسالمة 

(ISO 9001 +ISO 14001 +OHSAS 

18001)

8408120050%

4

أساسٌات و مراجع داخلً فً نظم إدارة البٌئة 

والسالمة 

 (ISO 14001 +OHSAS 18001)

630690050%

5
 ISOأساسٌات و مراجع داخلى لنظم ادارة الجودة 

9001
420460050%

6

 IRCA Certified   ISO 9001   Lead 

Auditor 

اعتماد هٌئة -  كبٌر مراجعٌن فى نظم ادارة الجودة

اٌركا  

5328300020%

7

        IRCA Certified  ISO 14001  

Lead Auditor 

اعتماد هٌئة - كبٌر مراجعٌن فى نظم ادارة البٌئة 

اٌركا

5328300020%

8
ترشٌد الطاقة فى المشروعات المدنٌة       

Energy Saving   in civil projects
42480030%

9

صٌانة و معالجة حمامات السباحة 

Maintenance & Water Treatment of 

Swimming  pools
42480030%

10
 Boiler waterمعالجة مٌاة الغالٌات  

treatment
42480030%

11
 Crisesادارة األزمات والكوارث   

Management
42480030%

Systems & Services Certification (SWISS CERT)

ISO , Quality & Environment  Courses 

اسن الذورةم

عذد سبعبث 

التذريب

تكلفت الذورة 

للفرد قبل الخصن 

(جن)

نسبت الخصن 

للنقببت

دوراث تذريبيت في األيزو و الجودة و البيئت: ثبنيب  


