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العربية واإلنجليزية 22 يونيو 2020 14:00 -10:00
Preparation and Development of 

International Standards (IEC)
آلية العمل في تطوير 

(IEC) المواصفات القياسية الدولية

العربية 01 يوليو 2020 12:00 -10:00 دور التشريعات الفنية في دعم الدول األعضاء خالل األزمات

العربية واإلنجليزية 05 - 06 يوليو 2020  13:00 -10:00

Developing the Leadership Skills of 
Chairs and Secretaries of GSO 

Technical Committees and 
Sub-Committees

المهارات القيادية لرؤساء 
وأمناء اللجان الفنية الخليجية

العربية 08 يوليو 2020 12:00 -10:00 كوفيد 19 والمواصفات

العربية 09 يوليو 2020 12:00 -10:00 التدابير الخليجية للنظام الخليجي
 لتتبع المطابقة “منتجات لعب األطفال - األجهزة الكهربائية” خالل جائحة كورونا 

العربية واإلنجليزية 12 - 13 يوليو 2020 13:00 -10:00 Standards Camp Part 1 معسكر المواصفات - الجزء 1

العربية 15 يوليو 2020 12:00 -10:00 التحقق من سالمة المنتجات خالل جائحة كورونا المستجد 
»المركبات، الدراجات النارية، اإلطارات«

العربية واإلنجليزية 19 - 20 يوليو 2020 13:00 -10:00
Refrigeration and Air

Conditioning Standards المواصفات القياسية للتبريد والتكييف

العربية واإلنجليزية 21 يوليو 2020 14:00 -10:00 Standards Camp Part 2 معسكر المواصفات – الجزء 2

العربية  22 يوليو 2020 12:00 -10:00 تقويم المطابقة في زمن جائحة كورونا

العربية  23 يوليو 2020 12:00 -10:00 المواصفات المتعلقة لألجهزة الطبية والمعقمات

لغة البرنامج التاريخ وقت البرنامج  عنوان الدورة باإلنجليزية عنوان الدورة بالعربية



العربية واإلنجليزية 26 - 27 يوليو 2020 13:00 -10:00
The Technical Requirements 
for Conformity Assessment المتطلبات الفنية لتقييم المطابقة

العربية واإلنجليزية 16 - 17 أغسطس 2020 13:00 -10:00
 Cosmetics Safety

Evaluation تقييم سالمة مستحضرات التجميل

العربية واإلنجليزية 23 أغسطس 2020 14:00 -10:00
Expiration Periods of Food 
Products and Labeling of 
Prepackaged Food Stuffs

فترة صالحية المنتجات الغذائية وبطاقة المواد 
الغذائية المعبأة

االنجليزية 31 أغسطس 2020 14:00 -10:00
Conformity Assessment for 

Motorcycles اجراءات المطابقة للدراجات النارية

العربية واإلنجليزية 14 - 13سبتمبر 2020 13:00 -10:00
Comparison of GSO Standards with 

Corresponding Standards
مقارنة المواصفات القياسية الخليجية مع 

المواصفات القياسية المناظرة 

العربية واإلنجليزية 22 - 21 سبتمبر 2020 13:00 -10:00
Standards for 

Plastics المواصفات القياسية للبالستيك 

العربية واإلنجليزية 29 - 28 سبتمبر 2020 13:00 -10:00
ACI 318-14 Building Code 
Requirements for Concrete 

Structures

متطلبات كود بناء المنشآت الخرسانية
 (ACI 318 -14)

العربية واإلنجليزية 08 - 07 أكتوبر 2020 13:00 -10:00
Medical Devices and 

Accessories Standards
مواصفات األجهزة 

والمستلزمات الطبية

العربية واإلنجليزية 13 - 12 أكتوبر 2020 13:00 -10:00 Smart Meters العدادات الذكية

العربية واإلنجليزية 20 - 19 أكتوبر 2020 13:00 -10:00
Introduction to Data Analysis and 
Business Intelligence: Practical 

Implementation on Standardization

مقدمة في تحليل البيانات وذكاء األعمال: تطبيق 

عملي على بيانات التقييس

لغة البرنامج التاريخ وقت البرنامج  عنوان الدورة باإلنجليزية عنوان الدورة بالعربية

 Virtual Training 2020                )الخطة التدريبية للهيئة 2020م )عن بعد   


