
نحو التطور لتأهيل ا

 ةدارنظم اإلب الدورات التدريبية الخاصة

TÜV 



  ةدارنظم اإلبالدورات التدريبية الخاصة 
 تي يو في ميدل ايست

د  رحدى مجموعه شركات تي يو في نوإ

ا
ميدل ايست  تي يو في مقدمه عن شركة 

" احدى مجموعه شركات  "تي يو في نورد العالميه

في ألمانيا, تعتبر مجموعه تي يوفي نورد العب عالمي في  الرئيسي  ومقرها 1869تأسست عام 

 وذلك بفضل هدفها الواضح المتمثل بمرافقه العميل الى المستقبل بحكمه و بصيره . مجال الخدمات التقنيه

موظف  14,000بلدا في جميع انحاء العالم, وعدد موظفيها  من المهنيين مايزيد عن  75متوفره في اكثر من 

تشتهر تي يو في نورد بالكفاءة التقنية والكفاءة في ميادين  الندقيق و منح الشهادات والتفتيش،

 1989تأسست شركه تي يو في ميدل ايست عام , والمشورة واالختبار والتدريب

 .وتعد شركه فرعيه من مجموعه تي يو في نورد

عاماً. 30هي الشركه العامله في صناعة التقنية في منطقة الخليج منذ أكثر من تي يو يفي ميدل ايست  

شركه تي يو في ملتزمه بأن تصبح مركز اختصاص رائد للتفتيش, والتدريب والترخيص والتدقيق،

 في شبه الجزيرة العربية, مع الخبره و المعرفه الدوليه تلتزم لبيئهاستشارات الصحة والسالمة و ا

تي يو في ميدل ايست  بإضافة القيمة لعمالئها و تزويدهم بالفئة الفنية وتقديم المشورة الالزمة للسماح  

.لهم بإثبات الجودة والثقة في المنتجات والخدمات التي تقدمها

خ ي يو في ميدل ايستخدمات التدريب في شركه ت

تطلبات التي تطلع لها الشركات محليا و دوليا ت التدريب م

تقدم شركه تي يو في ميدل ايست التدريبات  الالزمه المتعلقه بكافه المجاالت:  

 التدريبات االداريه , التدريبات الفنيه , و التدريبات في مجال الصحه و السالمه و البيئه .

 تعتمد شركه تي يو في ميدا ايست على مدربيها ذو الخبره الواسعه في التدريبو 

وذلك لنضمن لعمالئنا الجوده في العمل و تقديم كل خبراتنا لتحقيق اعلى  مستويات الجوده المطلوبه .

 ظم األداريه تقدم ايضا شركه تي يو في ميدل ايست احد اهم البرامج التدريبيه في الن

 و هي تشمل مرحله التوعيه  و مرحله االعتماد في التدريبات .
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 : ةالجود ةدارإ دورات 

ةالجود 9001مقدمه في األيزو 

 9001مراجع داخلي حسب نظام األيزو 

9001 حسب نظام األيزو يندوره فريق رئيس مراجع

 9001دوره توثيق الملفات حسب نظام األيزو 

 9001دوره تطبيق نظام األيزو 

 : يزواأل نظم دورات 

 17025يزو المختبرات أ

ISO 29001و البترول و الغاز الطبيعي  ةداره الصناعات البتروكيماويإب ةصالخا ةعن المواصف ةدور

 22301أستمراريه العمل  ةردو     

ةالمجتمعي ةالمسؤولي 26000األيزو  ةدور     

 داره األمنإنظم  28001األيزو ة دور

 الطيران ةدارإلنظام  ةاالمريكي ةالمواصف AS9120األيزو  ةدور

 المخاطر ةدارإنظم  31000االيزو  ةدور

 و رضا المتعاملين ةداره الجودإ 10001االيزو  ةدور

 اداره البيئه 14001 االيزو ةدور

 OHSAS 18001 االيزو المواصفه البريطانيه لنظام اداره السالمه و الصحه ةدور

 اساسيات السالمه و الصحه المهنيه ةدور

        سيات السالمه و الصحه المهنيهدوره اسا -المستوى المتوسط 
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 دوره تقييم المخاطر

 SAدوره المساءلة االجتماعية

 المستوى المتوسط / المتقدم -المنشأت  ةره سالمدو

 المستوى االساسي -المنشأت  ةدوره سالم

 ساسي من االسعافات االوليهدوره المستوى األ

 27001االيزو  -دوره نظام اداره امن المعلومات 

 بات وتطبيق الشهادات و الدوراترئيس فريق مراجعه الحسا 20000وره األيزود

 ة نظم األداره المتكامل IMSدوره 

 الطاقةدوره اداره 

 خدمات تكنولوجيا المعلوماتاداراه 

  :الغذائي األمن  دورات 
 

 دوره نظام الهاسب لتحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجه

 المستوى االساسي -دوره اساسيات سالمه الغذاء 

 المستوى المتوسط -مه الغذاء دوره اساسيات سال

 المستوى المتقدم -دوره اساسيات سالمه الغذاء 

 المتقدم ( -دوره المستوى االساسي من السالمه و الصحه المهنيه الخاص بشركات التموين ) المستوى المتوسط 

 المستو ى المتقدم -دوره المستوى المتقدم من نظام الهاسب للمدراء 

 For  Dubai-مسؤولين عن سالمه الغذاء  االفراد ال PICدوره  

 For Sharjah-الممارسات الصحيه السليمه لمتناولي الغذاء 

 For Sharjah -للمدراء  ةالسليم ةالممارسات الصحي

 "ساسيات سالمه الغذاء " معتمده من هيئه ابوظبي للرقابه على االغذيه و االمن الغذائيأ
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