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BSI is an industry thought leader in training to international compliance
standards. Our training experts provide top quality training to organizations of
all sizes and sectors.
We’re one of the world’s leading providers of business improvement training,
offering a range of solutions to keep your staff qualified and updated. In 2016,
we trained 105,000 people globally and achieved a satisfaction rate of 99.5%.

Yahya El Olabi
General Manager
BSI Management Systems Limited KSA
yahya.elolabi@bsigroup.com

We aim to be first to market to keep your business relevant and provide you
with the opportunity to enjoy first mover advantage by adopting new standards.
From understanding how a standard can help your business, to implementing,
monitoring and auditing your compliance to that standard, we can support you
all the way.

Our client promise
At BSI, we will make sure you have an excellent learning experience that includes:
• An on-going relationship to ensure we understand and meet your continuing
training needs
• A clear learning journey to embed the skills you need to develop and add value
to your organization
• A best-in-class pre-course experience, including timely delivery of information
so you arrive at your training fully prepared and ready to learn

Medical Devices ISO 13485.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

• A state-of-the-art training experience using accelerated learning techniques
with our expert tutors in convenient, enjoyable venues

Building Information Modeling .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

• A recognized qualification to acknowledge your new expertise

Food Safety ISO 22000.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

• Opportunities to network with peers on the course and learn through
shared experiences
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Why train with BSI
Great businesses need great people

We’ve shaped the world’s most
adopted standards including
ISO 9001, ISO 14001 and BS
OHSAS 18001

Research shows that when an organization
invests in training and development, they
reap real rewards:

94% of our delegates
score our tutors 9 or 10
out of 10

55% of FTSE 100
companies are
BSI clients

Why training
is important
Turn our
experience
in to your
expertise

Last year we trained
113,000 people,
from SMEs to global
organizations

About BSI
Why Train with BSI

Types of Training

Because we’ve helped shape and develop many of the world’s leading standards,
our expert knowledge means a lot, and when you train with us you benefit from
this expertise. We take the time to understand your company’s learning needs to
develop tailored training solutions that satisfy your business objectives.

BSI offers training in many different
formats. Choose the medium that best
suits your needs.

Our Approach – Accelerated Learning
Our Accelerated Learning Approach is proven to fast-track learning and
improve knowledge retention. Accelerated learning focuses on creating
knowledge rather than consuming it.

Our Tutors
BSI spend 195,000 days with
clients in a year, so we know
what businesses want
and understand their needs

Our tutors are recognized as leaders in their field, offering a world-class
learning experience. They are trained to understand and meet your different
learning needs, and they have years of industry experience.

IRCA Certified Courses
Our tutors have 250 years experience
working with management systems
between them

Businesses are 2.5 x more likely to fail
if they don’t train their staff*

IRCA is an auditor training certification body. Over 50,000
students choose to complete IRCA certified training courses
every year in more than 100 countries. IRCA approved courses
are indicated by the IRCA logo.

The BSI Certificate
Worldwide recognized certificates.
A mark of expertise, quality
and integrity.

45% percent of staff say they’d feel more motivated
if their organization invested in skills training*

In-Company Training
An on-site training course is one held at
your facility and is open only to your
employees. Training students on-site
eliminates travel expenses and additional
time away from the office.

Public Training
A public training course takes place in a
pre-determined, designated location and
is available to anyone who registers. This
type of training is a convenient, low-cost
way to send a small number of employees
to learn. Attendees are away from office
distractions and benefit from interacting
and networking with people from other
organizations.

Distance Learning
Allows you to study at your own pace
and whenever is convenient to you.
It’s cost effective and puts you in control
of your learning.

83% of people feel that staff are the key to
maintaining a competitive edge*

*Source: City of Bristol Benefits of Training article
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Recommended path for training

In-Company Training
Customer reviews...

Why choose In-Company training?

1

2

3

4

Understand

Implement

Prove it’s working

Make excellence a habit

Requirements courses:

Implementation courses:

Internal Auditor courses:

Certification:

Who should attend?

Who should attend?

Who should attend?

Ideal for new starter or those
needing to gain a “refresher”

Those responsible for
implementing or have recently
taken responsibility for a
management team

Those tasked with conducting
internal audits or monitoring
their management systems
performance

Asess your readiness for
certification with a gap
analysis day

What will I learn?

What will I learn?

The requirements of a
standard in the context of
your company and how to
take the lead in planning
implementation

How to be better equipped to
maintain compliance and how
to manage and improve risks
to your management team

What will I learn?
An overview of your
management system and the
standard’s requirements

Lead Auditor courses:
Who should attend?
Those tasked with conducting
and leading management
system audits
What will I learn?
Gain the ability and confidence
to conduct and lead effective
audits, and how to manage
audit teams and processes

Maximize your certification
with business improvement
training and software tools

Our courses can be delivered at premises of your choice. We can
tailor it to your organization with few exceptions, spending time
focused on your objectives. This ensures that your people learn
best practices suited to your own organization, in the setting
where they will be using them. Our on-site courses are led by
expert tutors who are skilled in both their subject matter and
in the most effective ways for delegates to learn.

“The course content was well
organized and will provide a very good
reference for the trainees to use in creating
documents and preparing for the
certification audit.”

Programs are priced by the day rather than by the delegate,
enabling you to make savings for groups, and you can save
on the travel and accommodation expenses, too.

“It was very comfortable to have
the training in-house.”

Choose In-Company training if:
• you want to train a group of people
• you want the training tailored to your organization and needs
• you want to reduce the level of risk to proprietary and
confidential information

“This class was great - very thorough instructor was very knowledgeable with all
the current changes to all the standards
and more importantly patient.”

• you want to save money on travel and accommodation

In-Company training
Choose this course delivery and adapt it to match
your needs or even create something completely
customized to you. Whatever you want – you decide.
Talk to us about on-site training today.

“This was one of the most engaging
and interesting classes I have attended. I think
the simulation part was great - it produced
the most meaningful interaction with a
small group dynamic.”

Request a quote by visiting our
website bsigroup.ae/incompany
or call us on +971 2 443 9660

“This class worked well for me
because no travel was involved.”
“Best content for any course
I’ve ever participated in.”

All our courses are available in-company
Call +971 2 443 9660
Follow us on
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BSI Certified Auditor/Lead Auditor
BSI Certified Auditor/Lead Auditor
The new BSI Certified Auditor/Lead Auditor qualification gives your employer or client complete confidence in you. It lets them
know your auditing skills are not just solely based on your experience. They’ll be reassured you are regularly evaluated by our
leading independent auditing experts.

Auditor
Training

Complete
Audit Packs

Step One: Take internal or lead
auditor Training
You’ll need to complete, or have already
completed, internal auditor or lead auditor
training. You will then begin to put your
training into practice by undertaking
management system audits

Step Two: Audit Packs
Send three completed audit packs which
our tutors will check and review, looking
for evidence of audit planning and
effective reporting.

Quality Management
ISO 9001:2015

Qualifying
Packs

Step Three: Qualifying Review

Continuation

The final stage is a half day qualifying review
where one of our experienced tutors will
carefully observe and evaluate your conduct
of a live audit.

To keep your Certified Auditor qualification,
you will need to continue to demonstrate
your auditing skills by providing us with
three audit packs on an annual basis,
and after three years conduct another
qualifying review.

Our ISO 9001 training will provide you with an awareness of quality management systems, tools and techniques for
implementation and how to audit against the requirements of the standard.

ISO 9001:2015 Requirements, Implementation and
Internal Auditor

IRCA Certified ISO 9001:2015
Lead Auditor (A17955)
Develop the knowledge and skills required to conduct a full audit of an
organization’s QMS to ISO 9001:2015

• Detailed feedback on your audits

Identify the structure and requirement of an affective QMS. Develop
the knowledge and skills required to implement ISO 9001:2015 and to
assess and report on the conformance and implementation of process
based on ISO 9001:2015.

• Career development

MONTH

DAY

LOCATION

• A professional qualification

August

13-17

Dammam, KSA

• Membership card and use of logo

September

17-21

Riyadh, KSA

October

8-12

Jeddah, KSA

November

12-16

Dammam, KSA

December

10-14

Riyadh, KSA

Benefits to you include:
• CV enhancer

Distance Learning

5 days

Our distance learning courses give you the option to train for globally recognized qualifications without disrupting your work.
Our tutors will support you throughout and make sure you excel in your chosen field.

BSI Diploma in Quality Management Systems

BSI Certificate in Environmental Management Systems

Ideal for those involved at a strategic or operational level in
implementing a quality management system, this distance learning
based qualification comprises of eleven modules of study, covering
ISO 9001, the application of quality management principles and the
process of system implementation.

Consisting of six modules of study this distance learning qualification
follows the guidelines defined in BS 8555 – a phased approach to
Environmental Management System implementation. The course also
covers the understanding and application of ISO 14001.

USD 2,985
USD 2,985

BSI Certificate in Occupational Health and Safety
Management Systems

MONTH

DAY

August

20-24

Dammam, KSA

September

24-28

Riyadh, KSA

October

15-19

Jeddah, KSA

November

19-23

Dammam, KSA

December

17-21

Riyadh, KSA

5 days

LOCATION

USD 3,035

USD 3,035

ISO 9001:2015 Transition Requirements
Learn what you need to know about transitioning to the new ISO
9001:2015 Quality Management Systems standard.
MONTH

DAY

August

7

September

11

Riyadh, KSA

October

2

Jeddah, KSA

November

6

Dammam, KSA

December

4

Riyadh, KSA

1 day

LOCATION
Dammam, KSA

USD 755

This distance learning qualification consists of eight modules of
study. It provides an understanding of the structure, requirements
and tools needed to implement an occupational health and safety
management system.

USD 2,985
8
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Quality Management

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Transition and
Implementing Changes

IRCA Certified ISO 9001:2015
Auditor Transition (A17863)

Understand how to implement ISO 9001:2015 changes to your current
QMS system.

Demonstrate commitment to best practice by transforming existing
auditor skills to ISO 9001:2015.

MONTH

DAY

MONTH

DAY

LOCATION

August

7-8

August

9-10

Dammam, KSA

September

11-12

Riyadh, KSA

September

13-14

Riyadh, KSA

October

2-3

Jeddah, KSa

October

4-5

Jeddah, KSA

November

6-7

Dammam, KSA

November

8-9

Dammam, KSA

December

4-5

Riyadh, KSA

December

6-7

Riyadh, KSA

USD 1,355

2 days

2 days

LOCATION
Dammam, KSA

USD 1,355

Environmental Management
ISO 14001:2015
The new standards are structured to ensure the management system is completely aligned with your organization’s business
strategies. Used as a business management tool, early transition allows you to embed healthy performance processes and
start to see results earlier.

`

ISO 14001:2015 Requirements, Implementation and
Internal Auditor
Obtain detailed understanding of key terms, definitions, and
requirement of of ISO 14001:2015. Develop the knowledge and skills
required to implement ISO 14001:2015 and to assess and report on
the conformance and implementation of processes based on ISO
14001:2015.

Available as public
and in-house courses.
Contact us for more details
bsi.me@bsigroup.com or
+971 2 443 9660

MONTH

DAY

September

10-14

Dammam, KSA

November

19-23

Riyadh, KSA

5 days

LOCATION

ISO 14001:2015 Transition Requirements
Learn what you need to know about transitioning to the new
ISO 14001:2015 Environmental Management Systems standard.
MONTH

DAY

September

11

November

20

1 day

LOCATION
Dammam, KSA
Riyadh, KSA

USD 755

USD 3,035

IRCA Certified ISO 14001:2015
Lead Auditor (A17903)
Over 5 days, you’ll gain the knowledge and skills required to
undertake and lead a successful environmental management
systems audit.
MONTH

DAY

LOCATION

September

17-21

Dammam, KSA

November

26-30

5 days

Follow us on
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Environmental Management

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Transition and
Implementing Changes

ISO 14001:2015 Auditor Transition
IRCA certified (A17862) -Upgrade

Enhance your knowledge of the amended requirements and learn to
develop an action plan that will assist the implementation of changes
within your organization.

Demonstrate commitment to best practice by transforming existing
auditor skills to ISO 14001:2015

MONTH

DAY

LOCATION

September

11-12

Dammam, KSA

November

20-21

2 days

Riyadh, KSA

USD 1,355

MONTH

DAY

LOCATION

September

13-14

Dammam, KSA

November

22-23

2 days

Riyadh, KSA

Business Continuity
ISO 22301:2012

USD 1,355
You’ll learn how to put in place the necessary framework to protect critical business functions from the threats most likely to
impact your organization, Including staff not being able to make it into work in hazardous weather conditions to damage to
your premises and IT system failure.

ISO 22301:2012 Requirements, Implementation and
Internal Auditor

RCA Certified ISO 22301:2012
Lead Auditor (A17456)

Learn the key concepts of business continuity. Discover the
fundemental disciplines needed and the methods that should be
applied when implementing BCMS. Learn how to conduct an internal
audit of your BCMS requirement and ISO 22301.

Learn how to lead a team to prepare for and conduct an independent
audit of a BCMS. Emphasis is placed on independent auditing
principles and practices.
MONTH

DAY

MONTH

DAY

LOCATION

September

24-28

September

10-14

Dammam, KSA

November

19-23

Riyadh, KSA

“Thic class was great - very thorough
- instructor was very knowlegeable
with all the current changes to all
the standards and more importantly
patient.”

November

5-9

Riyadh, KSA

December

24-28

Jeddah, KSA

December

10-14

Jeddah, KSA

Hani Ibrahim
Saudi Telecom Company Solution (STCS)

Learn how to establish a business continuity management system
within your organization and clarify roles and responsibilities during
disruption..

Testimonial

“

5 days

5 days

LOCATION
Dammam, KSA

USD 3,355

USD 3,355

ISO 22301:2012
Lead Implementer

MONTH

DAY

LOCATION

September

17-21

Dammam, KSA

November

12-16

Riyadh, KSA

December

17-21

Jeddah, KSA

5 days

USD 3,355

Follow us on
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Risk Management

Occupational Health and Safety
ISO 31000:2009

OHSAS 18001:2007

Organizations that manage risks effectively are more likely to protect themselves and succeed in growing their business.
By implementing the principles and guidelines of BS ISO 31000 in your organisation, you’ll be able to improve operational
efficiency, governance and stakeholder confidence, while minimising losses.

Our BS OHSAS 18001 management system training will help you understand the principles of setting up a robust framework
to manage all your health and safety needs, whatever the size and nature of your business.

ISO 31000:2009 Principles and Guidelines

OHSAS 18001:2007 Requirements, Implementation
and Internal Auditor

This course will provide you with the knowledge and skill to effictively
start managing your organization’s risks.

Learn the key concepts of BS OHSAS 18001 and how to achieve the
highest standard of working environment. Learn how to implement
occupational health and safety management system. Learn how to
conduct effective audits of BS OHSAS 18001.

MONTH

DAY

LOCATION

August

13-14

Jeddah, KSA

October

8-9

Dammam, KSA

MONTH

DAY

December

3-4

Riyadh, KSA

September

17-21

Jeddah, KSA

USD 1,875

November

12-16

Dammam, KSA

2 days

5 days

In-house
Training

Discuss your product
development in
confidential surroundings
by opting for tailored
in-house training

LOCATION

USD 3,035

IRCA Certified OHSAS 18001:2007
Lead Auditor (A17036)
Learn how to plan, conduct and lead effective audits based on BS
OHSAS 18001 to ensure best practice and compliance with health
and safety legislation.
MONTH

DAY

LOCATION

August

13-17

Riyadh, KSA

October

15-19

Jeddah, KSA

December

10-14

Dammam, KSA

5 days

USD 3,035

Call one of our training specialists
at +971 2 443 9660 to discuss
your training options.
We might be able to customize
a course for you.

14
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Road Traffic Safety

New Occupational Health and Safety
ISO 45001 DIS/FDIS
The world’s first occupational health and safety international standard is currently being developed. It will help your
organization provide a safe and healthy workplace for your workers and other people, prevent deaths, work-related injury
and ill-health as well as continually improve OH&S performance. Learn about the key changes between BS OHSAS 18001 and
ISO/DIS 45001 so that you can prepare for the upcoming revision. We offer different options to help you understand, migrate
and implement ISO 45001.

ISO/ DIS 45001.2 Migration

ISO/ DIS 45001.2 Seminar

Learn about the new ISO high level structure and the differences between OHSAS 18001:2007 and ISO 45001.2.

Understand the key requirements of ISO 45001 and the differences
between OHSAS 18001:2007 and ISO 45001 and how to prepare for
migration.

MONTH

DAY

LOCATION

October

22

Riyadh, KSA

MONTH

November

19

Jeddah, KSA

October

24

Riyadh, KSA

November

25

Jeddah, KSA

1 day

USD 755

2 days

DAY

LOCATION

USD 755

ISO 39001:2012
The ISO 39001 courses are aimed at organizations of all types and sizes but will be of particular interest to those operating
fleets of vehicles, road constructors and maintainers and organizations that create demand for road traffic, such as retailers
and public services.

ISO 39001:2012 Requirements, Implementation and
Internal Auditor
Discover the key features and benefits of Road Traffic Safety (RTS)
Management Systems. Discover the fundemental disciplines needed
and the methods that should be applied when implementing (RTS)
Management Systems. Learn how to conduct an internal audit of your
(RTS) Management Systems requirement and ISO 39001.
MONTH

DAY

LOCATION

September

17-21

Dammam, KSA

November

12-16

Riyadh, KSA

5 days

ISO 39001:2012 Lead Auditor
Gain the skills and knowledge to conduct and lead effective Road
Traffic Safety (RTS) Management Systems audits to the requirement of
ISO 39001.
MONTH

DAY

September

24-28

Dammam, KSA

November

19-23

Riyadh, KSA

5 days

LOCATION

USD 3,355

USD 3,355

ISO/ DIS 45001.2 Implementing Changes
Discover how to implement the key requirement differences between
OHSAS 18001:2007 andISO 45001 and develop a migration action
plan.
MONTH

DAY

October

23

Riyadh, KSA

November

20

Jeddah, KSA

2 days

Testimonial

“

LOCATION

USD 755

The training was very absorbing with
tutor using various trick making the
training itself not boring. Training
facilities and materials were very well
organized. Having been through many
trainings this one was the best and I
enjoyed it very much. I’m glad to have
the training done with BSI.”
Yalchin Nuraliyev, HSSE Manger—Chad
Weatherford Drilling International

Follow us on
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Medical Devices

Laboratory Accreditation
ISO/IEC 17025:2005

ISO 13485:2016 & CE Marking

Laboratory accreditation confirms that you have the correct quality system and you can achieve all of this by choosing from
our range of ISO/IEC 17025 courses.

Our ISO 13485 quality management training will help you to demonstrate your ability to provide medical devices and related
services that consistently meet customer requirements and regulatory requirements.

ISO/IEC 17025:2005 Introduction, Implementation
and Internal Auditor

ISO/IEC 17025:2005 Auditor
Team Leader

ISO 13485:2016 Requirements, Implementation and
Internal Auditor

Learn everything you need to know about ISO17025 laboratory
accreditation. We’ll take you through every stage of the certification
journey on our ISO 17025 Introduction, Implementation and Internal
Auditor training course.

Understand effective quality control and get in-depth knowledge of the
standard to lead your team towards ISO 17025 accreditation, and take
on the role of auditor to maintain compliance.

Find out how ISO 13485 impact the development and production of
medical devices. Discover step by step how to design your own system
and make sure your devices meet quality expectations. Learn how to
prepare, conduct, and report an ISO 13485 audit.

MONTH

DAY

LOCATION

MONTH

DAY

MONTH

DAY

LOCATION

September

17-21

Dammam, KSA

September

24-28

August

20-24

Riyadh, KSA

Riyadh, KSA

October

15-19

Jeddah, KSA

USD 3,355

November

12-16

Dammam, KSA

November

5 days

19-23

Riyadh, KSA

November

USD 3,355

5 days

26-30

LOCATION
Dammam, KSA

5 days

USD 7,145

“

“I would like to take this opportunity
to thank all representative of BSI who
made the process of this course
smooth and efficient.”

Learn about the concepts of medical devices risk management (ISO
14971) and its integration with audit approach.
MONTH

DAY

August

27-31

Riyadh, KSA

October

22-26

Jeddah, KSA

November

19-23

Dammam, KSA

5 days

LOCATION

USD 7,145

Medical Devices CE Marketing

Introduction to CE Marketing

Testimonial

IRCA Certified ISO 13485:2016 Medical Devices Quality Management Systems Auditor/ Lead Auditor
(A18190)

Gain an introduction to the Medical Device Directives (MDD, AIMDD,
IVDD) and cover their background and key features.

Examine European medical devices regulatory and standards
principles, focusing on sound implementation of the regulatory
requirements.

MONTH

DAY

LOCATION

MONTH

DAY

LOCATION

August

6

Riyadh, KSA

August

7-9

Riyadh, KSA

October

8

Jeddah, KSA

October

9-11

Jeddah, KSA

November

5

Dammam, KSA

November

6-8

Dammam, KSA

1 day

USD 4,225

3 days

USD 2,515

Mohamed Abdulla Alsuraihi
Department of Economic Development

Follow us on
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Building Information Modeling

Building Information Modeling

BIM Processes and Procedures

BIM Information Management

Grasp the key processes and procedures of delivering successful
building projects.

Learn how to effectively manage information across all stages of
construction projects utilizing Building Information Modeling (BIM).

MONTH

DAY

MONTH

DAY

September

20-21

Jeddah, KSA

September

18-19

Jeddah, KSA

November

15-16

Dammam, KSA

November

13-14

Dammam, KSA

2 days

LOCATION

USD 2,120

2 days

LOCATION

USD 2,120

Our training courses are fully aligned to the Government’s definition of of Level 2 BIM, so you can start delivering projects to
meet requirements early. Wherever you are on your journey, whatever your role, we have a course to help you be more efficient
at what you do.

BIM Fundamentals

BIM Fundamentals and Implementation

Gain a detailed understanding of the key requirements to deliver
Building Information Modeling (BIM) and how it allows you to achieve a
faster, more efficient delivery of infrastructure.

Gain a detailed understanding of the key requirements and strategic aligment needed to deiiver Building Information Modeling (BIM).
This course will help you gain the knowledge and skills required to
effectively implement BIM across your organizational and supply chain.

MONTH

DAY

LOCATION

September

10-11

Jeddah, KSA

November

5-6

2 days

Dammam, KSA

USD 2,120

MONTH

DAY

September

12-14

November

7-9

3 days

LOCATION
Jeddah, KSA
Dammam, KSA

USD 2,860

BIM Implementation
Develop the knowledge and skill required to implement Building Information Modeling (BIM) across your organization andsupply chain.
MONTH

DAY

September

17

Jeddah, KSA

November

12

Dammam, KSA

1 day

LOCATION

USD 1,380

Call one of our training specialists
at +971 2 443 9660 to discuss
your training options.
We might be able to customize
a course for you.

Follow us on
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Information Security

Food Safety Management
ISO 22000:2005

ISO/IEC 27001:2013

The growing number of national standards for food safety management has led to confusion. Consequently, there is a need for
international harmonization and ISO aims to meet this need with ISO 22000. The standard intends to define the requirements
for companies that desire to exceed the regulatory requirements for food safety.

Threats to valuable customer data and business information are now more prevalent than ever. With our information security
management training you’ll gain confidence in the protection of your company’s data.

ISO 22000:2005 Requirements, Implementation and
Internal Auditor

IRCA Certified ISO 22000:2005
Lead Auditor (A17416)

ISO/IEC 27001:2013 Requirements, Implementation
and Internal Auditor

IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013
Lead Auditor (A17287)

Learn how ISO 22000 can help you effectively maintain a safety
management system. Discover the business benefits of better
communication and hazard control across your supply chain. Learn
how to conduct and report on an ISO 22000 internal audit and
identify non conformities and recommend corrective action.

Understand ISO 22000 requirements in line with audit and
legislation . Manage and report on every stage of the audit process
and lead opening, closing and follow-up audit meetings

Gain an overview of effective information security management
systems. Learn about the fundemntal discplines needed and the
methods that should be applied when implementing the standard.
Develop a solid foundation of the audit process to identify potential
and actual security weakness.

Learn how to conduct and lead audits to enable successful
management of an ISO/IEC 27001 management system.

MONTH

DAY

LOCATION

August

13-17

Dammam, KSA

October

8-12

Riyadh, KSA

December

3-7

Jeddah, KSA

MONTH

DAY

August

20-24

October

15-19

December

2 days

10-14

LOCATION
Dammam, KSA
Riyadh, KSA
Jeddah, KSA

MONTH

DAY

August

27-31

October

22-26

Riyadh, KSA

December

17-21

Jeddah, KSA

2 days

LOCATION
Dammam, KSA

USD 3,355

5 days

USD 3,355

MONTH

DAY

August

27-31

Dammam, KSA

October

22-26

Riyadh, KSA

December

17-21

Jeddah, KSA

5 days

LOCATION

USD 3,355

USD 3,355

ISO/IEC 27001:2013 Lead Implementer

Testimonial

“

“I can honestly say it was the
best course learning I have ever
encountered. I learnt so much from
you over the course of these 3 days.
It was an absolute pleasure being
taught by you and I hope that our
paths cross again in the future when I
attend more BSI courses.”

Discover more about the methodology and tools to fully lead the
implementation of an Information Security Management System.
MONTH

DAY

August

20-24

October

15-19

Riyadh, KSA

December

10-14

Jeddah, KSA

5 days

LOCATION
Dammam, KSA

USD 3,355

Kelly Rump
GAC Bunker Fuels Limited (DMCC)

Follow us on
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General Information

IT Service Management
ISO/IEC 20000:2011
Customer satisfaction is at the forefront of efficient IT service management and Information and Communications technology
(ICT) continuity is fundamental to the success of any business reliant on IT services.

ISO/IEC 20000 Auditor/Lead Auditor
IRCA Certified (A17452)

Learn everything you need about ISO 20000 standards. Find out what
it takes to deliver world class IT service management from planning
and implementing to monitoring performance. Learn how to conduct
an audit on Information Technology -Service Management system.

Take the step up and manage the entire audit process from
planning to reporting and gain recognition as a qualified
ISO 20000 experts.
MONTH

DAY

MONTH

DAY

LOCATION

September

24-28

Dammam, KSA

September

17-21

Dammam, KSA

November

26-30

Riyadh, KSA

November

19-23

Riyadh, KSA

LOCATION

5 days

USD 3,355

USD 3,355

In-house
Training

Abu Dhabi +971 2 443 9660
Email: bsi.me@bsigroup.com
www.bsigroup.ae
Public Training Team:
Ms. Jemelyn Danao
Team Manager- Training Advisor
+971 56 174 3133
jemelyn.danao@bsigroup.com

ISO/IEC 20000:2011 Requirements, Implementation
and Internal Auditor

5 days

Get in touch with us!

Discuss your product
development in
confidential surroundings
by opting for tailored
in-house training

Ms. May Abazah
Training Advisor - MEA
+971 56 401 6762
may.abazah@bsigroup.com

In-Company Training:
Mr. Ervin Pallones
Training Advisor
+971 50 123 7980
ervin.pallones@bsigroup.com

Mr. Soleiman Baydon
Business Development Manager
+971 (0) 56 402 4429
soleiman.baydon@bsigroup.com

Terms & conditions
Payment:

Course Confirmation:

Cancellation/Transfer Policy:

Payment for public course offerings is due
upon registration. You may pay by cheque or
online payment (payable to BSI Management
Systems) or bank transfer as per our invoice
details. Course registration is not completed
until payment has been received. Prices
listed in this catalogue are subject to change
at any time.

• A confirmation letter of your registration
on the course will only be sent to you
when payment/LPO has been received by
BSI.

You may transfer to another training course
up to 25 working days before the original
course date. If you do, BSI will not make
a refund for a cancellation of the original
course and reserves the right to charge
you for any increased costs. In order for
BSI to manage its course diaries, you may
transfer each of your courses once only. All
cancellation must be in writing. If you (or your
candidate) do not attend a training course,
or you wish to cancel within 25 working days
prior to the start of such course, then the
full payment for the course is payable. BSI
reserves the right to charge any costs up to
the date of cancellation. BSI will not refund
course fees if you cancel distance learning,
blended learning or e-learning courses, no
matter when cancellation is made. In the
unlikely event and for unforeseen reasons,
BSI has the right to change the training
content, tutors, dates and training venue
which will be informed to the delegates.

Travel Arrangements:
Lodging and travel costs are not included
in the course fee. The individual attending
the course must make their own travel
arrangements. A block of rooms will be
held if possible at a special rate under “BSI
Management Systems” but only up to one
month prior to a course date. After that
date, the hotel may charge a higher rate
consistent with their prevailing rate schedule.
It is therefore important to book hotel rooms
immediately as rooms may sell out quickly.

• All courses are conducted in English unless
otherwise Specified.
• Hard copies of course study materials shall
only be sent upon advance request prior to
the course after receiving the payment in
BSI bank account.
• On receipt of the signed booking form, an
invoice will be sent to you for immediate
payment by Cheque, Bank transfer, or
issue of Signed and Sealed LPO from your
company. Please specify mode of payment.

Please note: Course dates and prices are subject to change.
Call us or check our website for the latest information.
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About BSI
How BSI helps organizations embed excellence

Customers Worlwide

Training

BSI, by Royal Charter is the business standards
company that helps organizations all over the world
make excellence a habit through standards creation,
system certification, supplier verification and
training activities that help organizations manage
risk, reduce costs and ensure sustainability.

Over 81,000 clients,
181 countries

134,000 People
trained annualy

10,000

Standards

Industry experts
dedicated
to your success

8,000 Standards
projects in
development

Certification

Product Certification

40,000 Clients in
63,000 location across
154 countries

Over 7,500 active
certificates worldwide

As the world’s most experienced Standards
Body and founding member of ISO, BSI leads
the way in originating many of the world’s most
recognized standards, including ISO 9001 –
Quality Management, ISO 14001 - Environmental
Management, BS OHSAS 18001 - Health & Safety
Management, ISO 22301 – Business Continuity
Management, ISO 27001 - Information Security,
ISO 50001 - Energy Management, and BS 10500 Anti-bribery.

The trademarks in this material (for example the BSI logo or the word “KITEMARK”) are
registered and un-registered trademarks owned by The British Standards Institution in
the UK and certain other countries throughout the world.

BSI Management Systems Limited
Suite 1303, 13th Floor
Al Niyadi Building Airport Road
P.O. Box 129835 Abu Dhabi-UAE
T: +971 2 443 9660
F: +971 2 443 9664
ACTVET license number 320/2015

BSI Management Systems Limited
Suite 208, 2nd Floor
Sultan Business Centre
PO Box 26444
Dubai-UAE - UAE
T: +971 4 336 4917
F: +971 4 336 0309

British Standards Institution Group
Middle East LLC
Office 4605, Level 46, Palm Tower B
West Bay, P.O. Box 27773
Doha - Qatar
T: +974 40 29 9001
F: +974 40 29 9002

BSI Group South Africa (Pty) Ltd
210 Amarand Avenue
Regus Business Park
Menlyn Maine, Waterkloof Ext 2
Pretoria 0181
South Africa
Tel: +27 (0)12 004 0277

قدماً نحو التميز

المملكة العربية السعودية
كتيب الدورات التدريبية العامة | 2017

تدريب أفراد  Iتدريب شركات  Iالتعلم عن بعد

أهال بكم

المحتوى
المرونة المعلوماتية
أهال بكم
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نظام إدارة المخاطر 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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يحتل المعهد البريطاني للمواصفات مرتبة القيادة في تدريب األفراد والشركات على
فهم المعايير العالمية وتطبيقها في أعمالهم .ويقدم خبراء التدريب في المعهد أفضل
الدورات التدريبية للمؤسسات على اختالف قطاعاتها وأحجامها.

يحيى العلبي
مدير عام
المعهد البريطاني للمعايير أبوظبي  -السعودية

نعد في المعهد البريطاني للمعايير من أقوى مقدمي خدمات التدريب المعنية بتطوير
األعمال ،والتي تضمن تحسين مستوى أداء الموظفين ألعمالهم .ففي عام 2016
قمنا بتدريب ما يزيد عن  150,000متدرب حول العالم وحصلنا على تقييم 99.5%
كمؤشر لمستوى رضا المتدربين.
نهدف ألن نكون األوائل في سوق العمل ،القادرين على مساعدتك إلبقاء عملك
متوافق مع أفضل المعايير؛ ولجعلك أول من يتبنى المعايير الحديثة ويعمل وفقها.ع
وسنكون معك خطوة بخطوة على طول الرحلة بدءا من فهم المعايير وتطبيقها في
مؤسستك إلى فحصها وتدقيقها والتأكد من موافقتها ألفضل الممارسات العالمية.

وعدنا لعمالئنا:
نتعهد في المعهد البريطاني للمعايير بحصولك على أفضل تجربة تعليمية تتضمن:
•عالقة طويلة األمد تسمح لنا بمساعدتك على تلبية حاجات التدريب لديك
• رحلة تدريبية تضمن تطوير مهاراتك وتضيف قيمة لعملك
•أفضل الخدمات التحضيرية لتضمن استعدادك التام لحضور الدورة التدريبية
واستفادتك منها
•استخدام تقنيات التعليم المتسارع الحديثة من قبل المدربين ،وذلك في مكان مريح
ومناسب
• شهادة معترفة ومرموقة توثق الخبرات الجديدة التي حصلت عليها
• الفرصة لمقابلة أفراد من نفس بيئة عملك ومشاركة الخبرات والتجارب

نظام إدارة السالمة الغذائية 48 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

تواصلوا معنا على
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لماذا التدرب معنا
عمل ناجح يحتاج أشخاصاً ناجحين

قمنا بصياغة أهم المعايير العالمية
ومنها آيزو  ،9001آيزو ،14001
وأوساس 18001

أثبتت الدراسات أن المؤسسات التي تستثمر في
تدريب موظفيها تجني أفضل النتائج.

 94%من عمالئنا قيموا
مدربينا بـ  9/10أو 10/10

 55%من شركات
 FTSEمن عمالء
المعهد الريطاني

ما أهمية
التدريب
استفد من
خبراتنا في تعزيز
مهاراتك

السنة الفائتة دربنا 113,000
شخصا بدءا من الشركة
المتوسطة والصغيرة إلى
المؤسسات العالمية

عن المعهد
لماذا عليك التدرب مع البريطاني للمواصفات

خيارات التدرب

ألن المعهد البريطاني للمعايير ساعد في صياغة وكتابة العديد من المعايير
العالمية؛ لذلك فإن الخبرة والمعرفة التي ستحصل عليها من مدربينا تعتبر فريدة
من نوعها ،وألننا ناخذ الوقت الكافي لفهم احتياجات مؤسستك ،ونصمم دوراتنا
التدريبية لتلبية هذه االحتياجات بالتحديد.

يقدم المعهد البريطاني العديد من الخيارات
إلجراء التدريب .يمكن اختيار النوع الذي
يناسب احتياجاتك.

منهجيتنا للتدريب ـ التعليم السريع
منهجية التعليم المتسارع هي أسرع طريقة للتعلم الفعال .تعتمد هذه المنهجية
على خلق المعرفة بدال من تلقيها.

مدربينا
 195,000يوم عمل يقضيها
خبراؤنا مع عمالئهم سنويا؛ لذلك
نحن نعلم احتياجات عملهم

مدربينا هم األفضل في هذا المجال ،فهم يملكون الكفاءات التي تساعدهم على
فهم متطلبات مؤسستك وتقديم الدورات التدريبية التي تلبي احتياجاتك ،هذا
باإلضافة إلى خبرتهم الطويلة في سوق العمل.

دورات تأهيل األفراد

أركا هي هيئة االعتماد الخاصة بتدريب المدققين .سنويا يقوم أكثر
من  50,000متدرب باختيار الدورات التدريبية التي تمنح شهادات
معتمدة من أركا في أكثر من  100دولة في العالم .والشهادات
المعترفة من قبل أركا تحمل شعار أركا.

شهادة معترف بها عالميا وعالمة
للخبرة والجودة والنزاهة.

التعلم عن بعد

شهادة المعهد البريطاني
احتمال الفشل بالعمل يزيد  2.5ضعف إذا كان الموظفون غير
مدربين*

يعد هذا الخيار هو األفضل لتصميم التدريب
ليناسب طبيعة عملك ،ويسمح بتقديم
الدورة في المكان الذي يعمل فيه موظفوك
مما يسمح بتوفير الكثير من التكاليف ويقلل
من األخطار الناتجة عن مشاركة معلومات
قد تكون سرية مع أشخاص من خارج
الشركة أو المؤسسة.
تعقد هذه الدورات في أماكن عامة محددة
مسبقا ،وهي مقدمة لجميع األفراد
الراغبين بااللتحاق .وهي األوفر إذا كانت
المؤسسات ترغب بإرسال عدد قليل من
الموظفين لتدريبهم .يتعرف المتدربون
وجهات نظر جديدة من زمالئهم والذين
يعملون في قطاعات مختلفة لتبادل الخبرات
والحصول على أفكار جديدة.

دوراتنا معتمدة من أركا
 250عام من خبرات المدربين
مجتمعة

تدريب الشركات

 45%من الموظفين قالوا أن استثمار مؤسساتهم في
تطوير مهاراتهم يزيد من حماسهم للعمل

هذا الخيار متوفر دائما ،وهو الخيار األنسب
إذا كنت ال تستطيع االبتعاد عن عملك
لفترة طويلة وتسعى لحضور الدورات بأقل
التكاليف.

 83%من الشركات تعتبر أن موظفيها هم المحرك األساسي للحفاظ
على قدرتهم التنافسية*

*المصدرCity of Bristol Benefits of Training article :
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التدريب في الشركات

المنهجية األفضل للتدريب

لماذا عليك اختيار هذا النوع من التدريب؟

1

3

2

4

ينفذ هذا النوع من الدورات التدريبية في المكان الذي تختاره،
ويمكن أن يتم تصميم الدورة لتناسب طبيعة العمل في
مؤسستك أو شركتك ،وتركز على تحقيق أهدافك .ويهدف
هذا النوع من الدورات على تعليم المتدربين أفضل الممارسات
المناسبة لخدمة شركتهم أو مؤسستهم بالتحديد .ويشرف
على هذه الدورات نخبة من أفضل المدربين الذين يمتازون بخبرة
عالية في محتوى المادة العلمية المقدمة وبأفضل األساليب
التي تضمن منح المتدربين هذه المعلومات.

مقدمة عن المعايير

التطبيق

إثبات الفعالية

جعل التميز ثقافة

متطلبات المعايير:

تطبيق المعيار:

التدقيق الداخلي:

شهادة االعتماد:

لمن هذه الدورة؟

لمن هذه الدورة؟

لمن هذه الدورة؟

للراغبين بالتعرف على متطلبات
المعايير

لألشخاص المسؤولين عن
تطبيق أنظمة اإلدارة في
مؤسساتهم

لألشخاص المسؤولين عن إجراء
التدقيق الداخلي أومراقبة أنظمة
اإلدارة في المؤسسة

قيم أنظمة اإلدارة في
مؤسستك من خالل تدقيق
تحليل الفجوات

ماذا ستتعلم؟

ماذا ستتعلم؟

كيفية قيادة عملية تطبيق
النظام في المؤسسة

كيفية الحفاظ على أنظمة اإلدارة
في المؤسسة متوافقة مع
متطلبات المعايير

•ترغب في تقليل خطر إفشاء معلومات سرية متعلقة بعملك.

رئيس فريق مدققين:

•تريد توفير تكاليف سفر وإقامة المتدربين.

ماذا ستتعلم؟
فكرة عامة عن أنظمة اإلدارة
ومتطلبات المعايير

لمن هذه الدورة؟
لألشخاص المسؤولين عن
إدارة عمليات التدقيق في
مؤسساتهم
ماذا ستتعلم؟
ستحصل على الثقة الالزمة
إلدارة عملية التدقيق بما في
ذلك فريق التدقيق والعمليات

استخدم البرمجيات ودرب
موظفيك في برامجنا لتطوير
األعمال لضمان االستفادة من
شهادتك بأفضل شكل

آراء العمالء...
“محتوى الدورة التدريبية منظم بطريقة
ممتازة ومتضمن على الكثير من المراجع
التي تساعد المتدربين على إنشاء
سجالتهم والتحضير للتدقيق”.
“لقد كان من المريح
والمناسب جدا حضور الدورة
في مقر شركتنا”.

اختر هذا النوع من التدريب إذا كنت:
•تنوي تدريب عدد كبير من الموظفين.
•ترغب بتصميم الدورة التدريبية لتناسب متطلبات عملك.

لقد كانت الدورة رائعة ،المدرب يمتلك خبرة
واسعة جدا بمتطلبات المعايير ،ولقد ساعدنا
كثيرا على فهمها”.

التدريب في مقر الشركة
اختر هذا النوع من التدريب وصممه بالطريقة التي تناسب
احتياجاتك .ستحصل في هذا التدريب على ما تتوقعه
وتحتاجه بالضبط.
تواصل معنا من أجل تصميم الدورة التي تناسبك.

لقد كانت هذه الدورة تفاعلية جدا ،وجزء
المحاكاة كان رائعا حقاً”.

لطلب عروض أسعار قم بزيارة
موقعنا bsigroup.ae/incompany
أو اتصل على +971 2 443 9660

“لقد كانت هذه الدورة التدريبية
مناسبة جدا بالنسبة لي ألني لم
أضطر للسفر”.
أفضل محتوى لدورة تدريبية
حضرتها على اإلطالق”.

يمكنك الحصول على التدريب في مقر عملك
تواصل معنا على الرقم +971 2 443 9660
تواصلوا معنا على
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رئيس مدققين معتمد من المعهد
رئيس مدققين معتمد من المعهد البريطاني للمواصفات
هذه الشهادة الجديدة من المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير ستزيد من ثقة مدرائك وعمالئك بك؛ فكفاءات التدريب
لديك ليست مبنية على تجاربك الشخصية فحسب ،بل إنها مصقولة بخبرات علمية ومقيمة بشكل دوري من خبراء تدقيق
مستقلين.

دورات
التدقيق

إتمام حزمة
التدقيق

الخطوة األولى :احصل على
شهادة مدقق داخلي أو رئيس
فريق مدققين
عليك الحصول على تدريب مدقق داخلي
أو رئيس فريق مدققين .ومن ثم استخدام
المهارات المكتسبة خالل التدريب في نظام
اإلدارة لديك.

حزمة
تقييم

رئيس فريق
مدققين معتمد

الخطوة الثالثة :تقييم األداء

االستمرارية

الخطوة األخيرة هو أن يقوم أحد مدربينا بمراقبة
وتقييم أدائك أثناء إجراء عملية تدقيق حقيقية،
وذلك لمدة نصف يوم.

لإلبقاء على شهادة المدقق المعتمد سارية،
أنت بحاجة إلرسال ثالثة تقارير لعمليات تدقيق
أجريتها سنويا وإعادة عملية تقييم األداء كل
ثالث سنوات.

الفوائد التي ستحصل عليها:
• تعزيز السيرة الذاتية

الخطوة الثانية :حزمة التدقيق

• تقييم دقيق لطريقتك في إجراء التدقيق

أرسل ثالثة تقارير لعمليات تدقيق تم إجراؤها
من قبلك ،وسيقوم أحد مدربينا بتقييمها.

• تطوير المهارات المهنية
• بطاقة عضوية وشعار انتساب

التعلم عن بعد

إدارة الجودة
آيزو 9001:2015
تساعدك دوراتنا التدريبية على فهم أنظمة إدارة الجودة ،وتمنحك جميع األدوات والتقنيات الالزمة لتطبيق هذه األنظمة في
مؤسستك ،وكذلك تعرفك على كيفية إجراء عملية تدقيق على نظامك.

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 9001:2015

رئيس فريق مدققين معتمد من آركا
()A17955

تساعدك هذه الدورة على فهم البنود والتعاريف والمتطلبات األساسية
الخاصة بهذا المعيار ،وكيفية تطبيق نظام إدارة جودة فعال في
مؤسستك .كما تعرفك على اآللية األفضل إلجراء عملية تدقيق داخلي
على النظام.

طور مهاراتك في قيادة عملية تدقيق فعالة على نظام إدارة الجودة وفقا
للمعيار آيزو .9001:2015

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

17-13

الدمام ،السعودية

سبتمبر

21-17

الرياض ،السعودية

أكتوبر

12-8

دبلوم إدارة الجودة المعهد البريطاني للمعايير
والمواصفات

شهادة المعهد البريطاني للمعايير ألنظمة إدارة
الصحة والسالمة المهنية

هذه الدورة مثالية لألشخاص المعنيين بتطبيق أنظمة إدارة الجودة وتطوير
العمليات على الصعيدين االستراتيجي أو التشغيلي في المؤسسات،
وممن يرغبون في الحصول على اعتراف أو شهادة معتمدة تدعم أعمالهم
وتصب في مصلحة مؤسساتهم.

هذه الدورة مخصصة لألشخاص ذوي المناصب اإلدارية أو
التنفيذية المسؤولة عن أنظمة الصحة والسالمة المهنية في
المؤسسات ،والراغبين بتقديم المزيد من المعرفة والخبرة
العملية لمؤسساتهم من دون الحاجة للتغيب عن وظائفهم.

 2,985دوالر

 2,985دوالر

شهادة المعهد البريطاني للمعايير في أنظمة
اإلدارة البيئية

جدة ،السعودية

نوفمبر

16-12

الدمام ،السعودية

ديسمبر

14-10

الرياض ،السعودية

 5أيام

هذا الخيار متوفر دائما ،وهو الخيار األنسب إذا كنت ال تستطيع االبتعاد عن عملك لفترة طويلة وتسعى لحضور الدورات بأقل
التكاليف.

الموقع

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

24-20

الدمام ،السعودية

سبتمبر

28-24

الرياض ،السعودية

أكتوبر

19-15

جدة ،السعودية

نوفمبر

23-19

الدمام ،السعودية

ديسمبر

21-17

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

 3,035دوالر

 3,035دوالر

متطلبات االنتقال للمعيار آيزو 9001:2015
تعرف على كل ما تحتاج إليه إلجراء عملية انتقال فعالة إلى المعيار
دث آيزو .9001:2015
المح ّ
الموقع

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

7

الدمام ،السعودية

سبتمبر

11

الرياض ،السعودية

أكتوبر

2

جدة ،السعودية

نوفمبر

6

الدمام ،السعودية

ديسمبر

4

الرياض ،السعودية

يوم واحد

 755دوالر

هذه الدورة مخصصة لألشخاص ذوي المسؤوليات االستراتيجية
والتشغيلية في أنظمة اإلدارة البيئية ،الغير قادرين على التغيب عن
أعمالهم بهدف حضور الدورات التي تعتمد بشكل كبير على الحضور.

 2,985دوالر
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إدارة الجودة

آيزو 9001:2015

تطبيق التغيرات الموافقة للمعيار المحدث آيزو
9001:2015

االنتقال إلى المعيار المحدث آيزو 9001:2015
لمدقق معتمد من آركا ()A17863

اكتشف كيف يمكنك تطبيق التغيرات الجديدة للمعيار آيزو 9001:2015
على نظام إدارة الجودة لديك.

أثبت التزامك بأفضل الممارسات بتحديث مهاراتك في التدقيق لتتوافق
مع المعيار آيزو .9001:2015

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

8-7

الدمام ،السعودية

سبتمبر

12-11

الرياض ،السعودية

أكتوبر

3-2

جدة ،السعودية

نوفمبر

7-6

الدمام ،السعودية

نوفمبر

ديسمبر

5-4

الرياض ،السعودية

ديسمبر

 1,355دوالر

يومان

يومان

الموقع

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

8-7

الدمام ،السعودية

سبتمبر

12-11

الرياض ،السعودية

أكتوبر

3-2

جدة ،السعودية

7-6

الدمام ،السعودية

5-4

الرياض ،السعودية

نظام اإلدارة البيئية

الموقع

آيزو 14001:2015
لقد تم تصميم المعيار الجديد لإلدارة البيئية ليتناسب مع استراتيجيات العمل في مؤسستك ،وسيساعدك االنتقال المبكر للمعيار
المحدث في الحصول على عمليات صحية والحصول على نتائج مرضية بشكل سريع.

 1,355دوالر
`

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 14001:2015
احصل على شرح مفصل عن متطلبات المعيار آيزو  14001:2015وكيف
يساعد تطبيق هذه المتطلبات في مؤسستك على تلبية القوانين
والتشريعات البيئية  ،واكتسب المهارات الضرورية إلجراء عملية تدقيق
فعالة في مؤسستك وفقا لهذا المعيار.

جميع دوراتنا متوفرة بخيارين
تأهيل األفراد وتدريب الشركات.
تواصل معنا للحصول على المزيد من
التفاصيل  bsi.me@bsigroup.comأو
+971 2 443 9660

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

14-10

الدمام ،السعودية

نوفمبر

23-19

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

متطلبات االنتقال للمعيار المحدث آيزو 14001:2015
تعلم كل ما يلزمك لالنتقال إلى المعيار المحدث لإلدارة البيئية آيزو
14001:2015
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

11

الدمام ،السعودية

نوفمبر

20

الرياض ،السعودية

يوم واحد

الموقع

 755دوالر

 3,035دوالر

رئيس فريق مدققين للمعيار آيزو 14001:2015
معتمد من آركا ()A17903
ستحصل في هذه الدورة على المهارات الضرورية لقيادة عملية تدقيق
ناجحة وفقا للمعيار آيزو .14001:2015
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

21-17

الدمام ،السعودية

نوفمبر

30-26

الرياض ،السعودية

 5أيام

تواصلوا معنا على
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نظام اإلدارة البيئية

آيزو 14001:2015

تطبيق التغيرات الموافقة للمعيار المحدث آيزو
14001:2015

االنتقال إلى المعيار المحدث آيزو 14001:2015
لمدقق معتمد من آركا ()A17862

تعلم كيفية تطبيق تغيرات المعيار آيزو  14001:2015على نظام اإلدارة
البيئية الحالي.

حدث مهاراتك في التدقيق واجعلها متوافقة مع المعيار الدولي آيزو
.14001:2015

ا لشهر

التاريخ

الموقع

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

12-11

الدمام ،السعودية

سبتمبر

14-13

الدمام ،السعودية

نوفمبر

21-20

الرياض ،السعودية

نوفمبر

23-22

الرياض ،السعودية

يومان

 1,355دوالر

يومان

استمرارية العمل

الموقع

آيزو 22301:2012

 1,355دوالر
`

شهادة
“لقد كانت الدورة رائعة ،المدرب يمتلك
خبرة واسعة جدا بمتطلبات المعايير،
ولقد ساعدنا كثيرا على فهمها”.
هاني إبراهيم
االتصاالت السعودية حلول

يساعدك المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير على حماية موظفيك وسمعتك ،وكذلك على تقليل الفوضى وزيادة سرعة
التعافي من الحوادث من خالل المعيار الدولي إلدارة استمرارية األعمال آيزو .22301

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 22301:2012

دورة رئيس فريق مدققين معتمد من آركا
للمعيار آيزو )A17456( 22301:2012

تعرف على المتطلبات األساسية للمعيار آيزو  22301:2012وكيفية
تطبيقه في مؤسستك ،وكذلك تعلم كيفية التخطيط وإجراء التدقيق على
هذا المعيار وكتابة تقرير عن نتائجه.

تعلم كيفية قيادة عملية التدقيق وإدارة المدققين لنظام استمرارية
األعمال آيزو  22301:2012بما في ذلك التخطيط والتنفيذ وكتابة تقرير عن
نتائج التدقيق.
الموقع

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

14-10

نوفمبر

9-5

ديسمبر

14-10

 5أيام

الموقع

ا لشهر

التاريخ

الدمام ،السعودية

سبتمبر

28-24

الرياض ،السعودية

الدمام ،السعودية

نوفمبر

23-19

الرياض ،السعودية

جدة ،السعودية

ديسمبر

28-24

جدة ،السعودية

 3,355دوالر

 5أيام

 3,355دوالر

دورة رئيس فريق تطبيق للمعيار آيزو 22301:2012
اكتشف أكثر عن الطرق واألدوات التي تساعدك على قيادة عملية
تطبيق شاملة لنظام إدارة استمرارية األعمال في مؤسستك.
ا لشهر

التاريخ

الموقع

سبتمبر

21-17

الدمام ،السعودية

نوفمبر

16-12

الرياض ،السعودية

ديسمبر

21-17

جدة ،السعودية

 5أيام

 3,355دوالر

تواصلوا معنا على
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أنظمة الصحة والسالمة المهنية

نظام إدارة المخاطر
آيزو 31000:2009

أوساس 18001:2007

إن المؤسسات القادرة على معالجة المخاطر المحيطة بها بشكل فعال تصبح أكثر قدرة على التوسع واالزدهار؛ لذلك عند تطبيق
مبادئ وإرشادات المعيار آيزو  31000إلدارة المخاطر في مؤسستك ،ستصبح أكثر قدرة على تطوير الفاعلية التشغيلية وزيادة ثقة
الموظفين والعمالء.

تساعد دوراتنا التدريبية لمعيار بي إس أوساس  18001على فهم المبادئ الضرورية لبناء إطار عمل متين إلدارة متطلبات الصحة
والسالمة في مؤسستك أيا كان حجمها أو طبيعتها.

مبادئ وإرشادات معيار إدارة المخاطر آيزو
31000:2009

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار بي إس أوساس 18001:2007

`

تقدم هذه الدورة الخبرة والمعرفة الضرورية إلدارة المخاطر بالمؤسسة
بفاعلية.
ا لشهر

التاريخ

الموقع

أغسطس

14-13

أكتوبر

9-8

الدمام ،السعودية

ديسمبر

4-3

الرياض ،السعودية

يومان

جدة ،السعودية

تعرف على المبادئ األساسية للمعيار بي إس أوساس  18001وكيفية
تطبيقه في مؤسستك ،وكيفية إجراء عملية تدقيق داخلي فعالة على
نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية.
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

21-17

جدة ،السعودية

نوفمبر

16-12

الدمام ،السعودية

 5أيام

 1,875دوالر

الموقع

 3,035دوالر

رئيس فريق مدققين معتمد من آركا للمعيار
بي إس أوساس )A17036( 18001:2007

تدريب
الشركات
درب موظفيك في بيئة
آمنة ومحمية واحصل
على مادة مصممة
لتناسب احتياجاتك

تعلم كيفية إجراء وقيادة عملية تدقيق لضمان جودة نظام إدارة استمرارية
األعمال في المؤسسة ،باإلضافة إلى كل المبادئ والممارسات المتعلقة
بهذا النظام.
ا لشهر

التاريخ

أغسطس

17-13

الرياض ،السعودية

أكتوبر

19-15

جدة ،السعودية

ديسمبر

14-10

الدمام ،السعودية

 5أيام

تبحث عن دورة
غير مذكورة
هنا ؟

الموقع

 3,035دوالر

اتصل بأحد خبراء التدريب لدينا على
الرقم  +971 2 443 9660لمناقشة
خيارات التدريب المتاحة لك.
سنقوم بتصميم دورة تناسب
احتياجاتك.
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اإلصدار الجديد ألنظمة الصحة والسالمة المهنية

إدارة السالمة المرورية

 DIS/ FDISآيزو 45001
يتم اآلن تطوير المعيار الدولي األول إلدارة الصحة والسالمة المهنية .سيساعدك هذا المعيار على خلق بيئة عمل آمنة وصحية في
مؤسستك .اطلع على التغيرات األساسية بين المعيار بي إس أوساس  18001ومسودة المعيار الدولي للصحة والسالمة المهنية
آيزو  45001لتستعد لالنتقال للمعيار الجديد.

آيزو 39001:2012
سواء كنت تريد التعرف على المعيار الدولي آيزو  39001أو كنت ترغب بأن تصبح مدققا معتمدا لهذا المعيار ،فإن الدورات التدريبية
التي يقدمها المعهد الربطاني للمواصفات والمعايير ستساعدك على تحقيق أهدافك.

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 39001:2012
االنتقال إلى مسودة المعيار آيزو 45001.2

ندوة عن المعيار آيزو 45001.2

تعلم عن المعيار الجديد وااطلع على الفروق بين المعيارين أوساس
 18001وآيزو .45001

تعرف على متطلبات المعيار الجديد واطلع على الفروق بين المعيارين
أوساس  18001وآيزو  45001وتعلم كيفية التحضير لالنتقال.

ا لشهر

الموقع

التاريخ

ا لشهر

التاريخ

الموقع

أكتوبر

22

الرياض ،السعودية

أكتوبر

24

الرياض ،السعودية

نوفمبر

19

جدة ،السعودية

نوفمبر

25

جدة ،السعودية

 755دوالر

يوم واحد

يومان

 755دوالر

تعرف على الخصائص األساسية لنظام إدارة السالمة المرورية والفوائد
المرجوة منه ،واطلع على أفضل المنهجيات المتبعة عند تطبيق هذا
النظام في مؤسستك .تعلم طريقة إجراء عملية تدقيق فعالة على النظام
وفقا للمعيار آيزو .39001
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

21-17

نوفمبر

16-12

 5أيام

تطبيق التغيرات وفق مسودة المعيار آيزو
45001.2

ا لشهر
أكتوبر

23

الرياض ،السعودية

نوفمبر

20

جدة ،السعودية

يومان

الدمام ،السعودية

اكتسب المهارات والمعرفة الالزمة إلدارة عملية تدقيق فعالة لنظام إدارة
السالمة المرورية وفق متطلبات المعيار آيزو .39001
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

28-14

الدمام ،السعودية

نوفمبر

23-19

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

 3,355دوالر

الرياض ،السعودية

 3,355دوالر

شهادة

تعلم كيفية تطبيق التغيرات بين المعيارين أوساس  18001وآيزو 45001
وكيفية تطوير خطة عمل لالنتقال للمعيار الجديد.
التاريخ

الموقع

رئيس فريق مدققين للمعيار آيزو 39001:2012

الموقع

“لقد كان أسلوب المدرب ممتعا جدا،
والمكان والمواد التدريبية منظمين
بشكل رائع .ضمن جميع الدورات
التي حضرتها ،كانت هذه الدورة
األفضل على اإلطالق .أنا حقا سعيد
ألني حضرت هذه الدورة مع المعهد
البريطاني للمعايير”.

 755دوالر

يالشن نورالييف
ويذرفورد دريلينغ إنترناشونال

تواصلوا معنا على
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األجهزة الطبية

اعتماد المختبرات
آيزو 17025:2005
تعرفك دوراتنا التدريبية على تطبيق أعلى درجات الجودة في مختبراتك.

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو .17025:2005
تعرف على كل ما تحتاجه عن المعيار آيزو  .17025:2005سنرافقك في
عملية االعتماد من خالل دوراتنا التدريبية التي تساعدك وتشرح لك
متطلبات المعيار وكيفية تطبيقه وتدقيقه.
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

21-17

الدمام ،السعودية

نوفمبر

23-19

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

آيزو  13485:2016وعالمة CE
تساعدك دوراتنا التدريبية للمعيار آيزو  13485في جعل خدماتك الطبية متوافقة مع متطلبات العمالء والقوانين التنظيمية.

دورة رئيس فريق مدققين آيزو 17025:2005
تعرف بشكل عميق على متطلبات معيار الجودة كيفية إدارة عملية
تدقيق فعالة على المعيار آيزو .17025
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

28-24

الدمام ،السعودية

نوفمبر

30-26

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

 3,355دوالر

 3,355دوالر

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 13485:2016

رئيس فريق مدققين معتمد من آركا
(ِِ)A18190

تعرف على متطلبات المعيار آيزو  13485:2016وما أثرها على عملك،
وتعلم خطوة بخطوة كيفية تطبيق هذا المعيار في عملك ،وما هي طريقة
إجراء تدقيق فعال في مؤسستك.

تعرف على المفاهيم األساسية إلدارة المخاطر المتعلقة باألجهزة الطبية
آيزو  14971وكيفية إجراء تدقيق وفقا لها.

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

24-20

الموقع
الرياض ،السعودية

أكتوبر

19-15

جدة ،السعودية

نوفمبر

16-12

الدمام ،السعودية

 7,145دوالر

 5أيام

مقدمة عن عالمة CE

“

“أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر جميع
ممثلي المعهد البريطاني للمعايير
على جعل هذه الدورة ميسرة وفعالة”.

أغسطس

31-27

أكتوبر

26-22

جدة ،السعودية

نوفمبر

23-19

الدمام ،السعودية

 5أيام

 7,145دوالر

الموقع

تعرف على مبادئ المعايير والمتطلبات القانونية األوروبية المتعلقة
باألجهزة الطبية وكيفية تطبيقها.
ا لشهر

التاريخ

أغسطس

9-7

الرياض ،السعودية

11-9

جدة ،السعودية

8-6

الدمام ،السعودية

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

6

الرياض ،السعودية

أكتوبر

8

جدة ،السعودية

أكتوبر

نوفمبر

5

الدمام ،السعودية

نوفمبر

يوم واحد

الموقع

عالمة  CEلألجهزة الطبية

احصل على تمهيد عن تعليمات األجهزة الطبية (.)MDD, AIMDD, IVDD

شهادة

ا لشهر

التاريخ

الرياض ،السعودية

 4,225دوالر

 3أيام

الموقع

 2,515دوالر

محمد عبدهللا السريهي
دائرة التنمية االقتصادية

تواصلوا معنا على
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نمذجة معلومات المباني

نمذجة معلومات المباني

إجراءات وعمليات نمذجة معلومات المباني

إدارة نمذجة معلومات البناء

تعرف على اإلجراءات والعمليات األساسية التي ستساعدك على إنجاز
مشاريع بناء ناجحة.

تعلم كيفية إدارة المعلومات خالل مراحل البناء كافة ،وذلك من استخدام
نمذجة معلومات البناء.

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

14-12

نوفمبر

9-7

يومان

الموقع

ا لشهر

التاريخ

جدة ،السعودية

سبتمبر

19-18

جدة ،السعودية

نوفمبر

14-13

الدمام ،السعودية

الدمام ،السعودية

 2,120دوالر

يومان

الموقع

 2,120دوالر

تساعدك دوراتنا على تلبية المتطلبات المتعلقة بالبناء ،ومهما كان دورك في هذه العملية فلدينا الدورة التدريبية التي تناسبك.

أساسيات نمذجة معلومات المباني

أساسيات وتطبيق نمذجة معلومات المباني

احصل على فهم عميق للمتطلبات األساسية لنمذجة معلومات المباني،
وكيف يمكن لهذه المعلومات مساعدتك في إنشاء بنية تحتية أسرع وأكثر
فاعلية.

ستعرفك هذه الدورة على متطلبات نمذجة معلومات المباني وكيفية
تطبيقها في مؤسستك.

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

11-10

نوفمبر

6-5

يومان

الموقع
جدة ،السعودية
الدمام ،السعودية

 2,120دوالر

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

14-12

نوفمبر

9-7

 3أيام

الموقع
جدة ،السعودية
الدمام ،السعودية

 2,860دوالر

تبحث عن دورة
غير مذكورة
هنا ؟

تطبيق نمذجة معلومات المباني
تعرف على المعلومات والمهارات التي تساعدك على تطبيق نمذجة
معلومات المباني في عملك.
ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

17

جدة ،السعودية

نوفمبر

12

الدمام ،السعودية

يوم واحد

الموقع

 1,380دوالر

اتصل بأحد خبراء التدريب لدينا على
الرقم  +971 2 443 9660لمناقشة
خيارات التدريب المتاحة لك.
سنقوم بتصميم دورة تناسب
احتياجاتك.

تواصلوا معنا على
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نظام إدارة السالمة الغذائية

نظام إدارة أمن المعلومات
آيزو 22000:2005

تساعدك الدورات التدريبية لمعيار إدارة السالمة الغذائية على إدارة مؤسستك وضبط المخاطر فيها بشكل فعال .اجعل أفضل
الممارسات في مجال الصحة الغذائية جزءا من عملياتك اليومية من خالل الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد البريطاني
للمواصفات والمعايير إلدارة الصحة الغذائية آيزو .22000

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 22000:2005

رئيس فريق مدققين للمعيار آيزو
 22000:2005معترف من آركا ()A17416

تعرف على متطلبات المعيار آيزو  22000:2005بشكل تفصيلي وكيفية
تطبيق هذه المتطلبات في مؤسستك ،وتعلم كيفية التخطيط لعملية
تدقيق داخلية وتنفيذها وفقا لمتطلبات هذا المعيار.

تعلم كيفية قيادة عملية تدقيق لنظام إدارة السالمة المرورية بدءا من
التخطيط إلى التنفيذ وكتابة تقرير بالنتائج.

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

24-20

الدمام ،السعودية

أكتوبر

19-15

الرياض ،السعودية

ديسمبر

14-10

جدة ،السعودية

يومان

الموقع

 3,355دوالر

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

31-27

أكتوبر

26-22

ديسمبر

21-17

آيزو 27001:2013
إن وجود نظام إلدارة أمن المعلومات أصبح حاجة أساسية لكل مؤسسة .سيساعدك نظام إدارة المعلومات آيزو  27001على حماية
معلوماتك وبيانات عمالئك.

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 27001:2013

دورة رئيس فريق مدققين معتمد من آركا
للمعيار آيزو )A17287( 27001:2013

الموقع

تعرف على المتطلبات األساسية للمعيار آيزو  27001:2013وكيفية
تطبيقه في مؤسستك ،وكذلك تعلم كيفية التخطيط وإجراء التدقيق على
هذا المعيار وكتابة تقرير عن نتائج التدقيق.

تعلم كيفية قيادة عملية التدقيق وإدارة المدققين لنظام إدارة أمن
المعلومات آيزو  ،27001:2013بما في ذلك التخطيط والتنفيذ وكتابة
التقرير عن نتائج التدقيق.

الموقع

الدمام ،السعودية

ا لشهر

التاريخ

الرياض ،السعودية

أغسطس

17-13

الدمام ،السعودية

جدة ،السعودية

أكتوبر

12-8

الرياض ،السعودية

 3,355دوالر

ديسمبر

7-3

يومان

`

 5أيام

الموقع

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

27-31

الدمام ،السعودية

أكتوبر

26-22

الرياض ،السعودية

جدة ،السعودية

ديسمبر

21-17

 3,355دوالر

 5أيام

جدة ،السعودية

 3,355دوالر

دورة رئيس فريق تطبيق للمعيار آيزو 27001
اكتشف أكثر عن الطرق واألدوات التي ستساعدك على قيادة عملية
تطبيق شاملة لنظام إدارة أمن المعلومات في مؤسستك.

شهادة

“

“بصدق لقد كانت هذه الدورة أفضل
دورة حضرتها على اإلطالق .لقد
تعلمت الكثير خالل األيام الثالثة
الماضية ،ولقد كان من دواعي
سروري أن أحضر دورتك وأتطلع قدما
لحضور دورة أخرى معك”.

ا لشهر

التاريخ

أغسطس

24-20

الدمام ،السعودية

أكتوبر

19-15

الرياض ،السعودية

ديسمبر

14-10

جدة ،السعودية

 5أيام

الموقع

 3,355دوالر

كيلي رامب
جي أي سي بنكير فيول ليمتيد

تواصلوا معنا على
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معلومات عامة

نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
آيزو 20000:2011
يعد رضا العمالء الهدف األساسي من وجود نظام إلدارة تكنولوجيا المعلومات ،كما أن استمرارية أنظمة االتصال والمعلومات هو أحد
العوامل األساسية في نجاح أي عمل.

دورة المتطلبات والتطبيق والتدقيق الداخلي
للمعيار آيزو 20000:2011

رئيس فريق مدققين معتمد من آركا للمعيار
آيزو )A17452( 20000

تعرف على متطلبات المعيار آيزو  20000:2011وقيمتها المضافة على
عملك ،وتعلم خطوة بخطوة كيفية تطبيق نظام إلدارة تكنولوجيا
المعلومات وفق هذا المعيار ،وما هي طريقة إجراء تدقيق فعال في
مؤسستك.

تعلم كيفية إدارة عملية تدقيق كاملة بدءا من التخطيط للتدقيق وانتهاء
بإجراء التدقيق وكتابة تقرير عن النتائج.

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

21-17

الدمام ،السعودية

نوفمبر

23-19

الرياض ،السعودية

 5أيام

الموقع

ا لشهر

التاريخ

سبتمبر

28-24

الدمام ،السعودية

الموقع

نوفمبر

30-26

الرياض ،السعودية

 5أيام

تواصل معنا!
أبوظبي +971 2 443 9660
البريداإللكترونيbsi.me@bsigroup.com :
www.bsigroup.ae
قسم تدريب األفراد:
جميلين داناو
مديرة قسم تدريب األفراد
+971 56 174 3133
jemelyn.danao@bsigroup.com

مي أباظة
استشاري تدريب
+971 56 401 6762
may.abazah@bsigroup.com

التدريب في الشركات:
سليمان بيضون
مدير تطوير أعمال
+971 (0) 56 402 4429
soleiman.baydon@bsigroup.com

إيرفن بالونس
استشاري تدريب
+971 50 123 7980
ervin.pallones@bsigroup.com

 3,355دوالر

الشروط واألحكام

 3,355دوالر

تدريب
الشركات
درب موظفيك في بيئة
آمنة ومحمية واحصل
على مادة مصممة
لتناسب احتياجاتك

الدفعات:

تأكيد الدورة:

سياسات اإللغاء /النقل:

دفع رسوم الدورة يتم عند التسجيل ،واليعتبر
التسجيل مؤكدا حتى استالم الدفعة .يمكن
الدفع عن طريق شيك أو إلكترونيا أو عن
طريق تحويل بنكي لرقم الحساب المذكور
في الفاتورة.
األسعار المذكورة في هذا الكتيب قابلة
للتعديل في أي وقت.

• يتم إرسال رسالة تأكيد الحضور بعد سداد
الدفعات أو إرسال أمر الشراء فقط.

يمكنك نقل تسجيلك إلى دورة تدريبية أخرى
على أن يتم ذلك قبل  25يوم عمل ولمرة
واحدة فقط .عند االنتقال يتم نقل المدفوعات
لتغطية نفقات الدورة الجديدة ،ويحق للمعهد
البريطاني للمواصفات فرض دفعات إضافية
إذا اقتضى األمر ،وذلك بناء على سعر الدورة
الجديدة.

إجراءات السفر:
تكاليف السفر لحضور الدورات غير متضمنة
في رسوم الدورة ،ويتحمل المتدربين ترتيب
إجراءات سفرهم وإقامتهم بأنفسهم (إن
وجدت).

• جميع الدورات مقدمة باللغة اإلنكليزية ما
لم يتم التنويه عن ذلك.
• المواد التدريبية يتم إرسالها إلى المتدرب
في حال طلبها بشكل مسبق وكانت
الدفعات مسددة مسبقا.
• عند استالم استمارة التسجيل سيتم إرسال
الفاتورة لكم؛ لذلك يرجى توضيح طريقة
الدفع مسبقا.

يمكنك إلغاء التسجيل بدون أية غرامات إذا تم
االنسحاب قبل  25يوم عمل وكان االنسحاب
خطي وإذا كان االنسحاب خالل فترة أقل
عندها يحق للمعهد البريطاني فرض الغرامات
التي يراها مناسبة ،وال يتم استرداد المبلغ
المدفوع في حال االنسحاب من برنامج التعلم
عن بعد بغض النظر عن تاريخ االنسحاب.

مالحظة :تواريخ الدورات واألسعار قابلة للتغيير.
اتصل بنا أو قم بزيارة موقعنا لمعرفة أحدث المعلومات.
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عن المعهد البريطاني للمعايير
كيف يساعد المعهد البريطاني للمعايير
المؤسسات على تمكين ثقافة التميز
المعهد البريطاني للمعايير الحاصل على الميثاق
الملكي البريطاني ،هو مؤسسة معنية بمعايير
األعمال تساعد المؤسسات على جعل التميز ثقافة
وعادة من خالل صياغة المعايير وتدقيق أنظمة اإلدارة
وتدريب األفراد والشركات ،وبالتالي مساعدة الشركات
على مجابهة المخاطر المحتملة وتقليل التكاليف
وضمان االستمرارية.
بصفتنا مؤسسة المعايير األكثر خبرة وعضو في
منظمة اآليزو ،فلقد ساعدنا بصياغة العديد من
المعايير كمعيار إدارة الجودة آيزو  ،9001واإلدارة
البيئية آيزو  ،14001والصحة والسالمة المهنية بي
إس أوساس  ،18001واستمرارية األعمال آيزو ،22301
وأمن المعلومات آيزو  ،27001وإدارة الطاقة آيزو 50001
ومكافحة الرشاوي.

تدريب

العمالء حول العالم

 134,000متدرب سنويا

أكثر من  81,000عميل
في  181دولة

معايير

10,000

 8,000مشروع تطوير
للمعايير

خبراء من كافة
القطاعات مكرسون
لمساعدتك

اختبار المنتجات

شهادات

أكثر من  7,500شهادة
حول العالم

 40,000عميل في
 63,000موقع عبر 154
دولة
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