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 Virtual Training 2020                (عن بعد) الخطة التدريبية للهيئة ٢٠٢٠م   

العربية وا�نجليزية 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 ا�عضاء خالل ا�زمات

العربية وا�نجليزية 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 ا�طفال - ا�جهزة الكهربائية“ خالل جائحة كورونا 

العربية وا�نجليزية 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، ا�طارات»

العربية وا�نجليزية 19 - 20 يوليو 2020 13:00 -10:00
Refrigeration and Air

Conditioning Standards المواصفات القياسية للتبريد والتكييف

العربية وا�نجليزية 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 ل§جهزة الطبية والمعقمات

لغة البرنامج التاريخ وقت البرنامج  عنوان الدورة با�نجليزية عنوان الدورة بالعربية
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متطلبات املواصفة القياسية اخلليجية                لألغذية احلالل
Requirements of the Gulf Standard                       for Hala Food

Online 01

02

03

04

05

06

07

08

09

27 January 2021

08-09 February 2021

17-18 February 2021

01March 2021

15-16 March 2021

22-25 March 2021

15 February 2021

عن بعد

Online عن بعد
دور املواصفات يف مواجهة األزمات

Role of standards in facing crises
Online عن بعد

املواصفة القياسية الدولية اخلاصة بإدارة أمن املعلومات
International Standard for information security management, ISO 27001Online عن بعد
النظام اخلليجي لتتبع املطابقة للمنتجات احلاملة لشارة املطابقة اخلليجية

Gulf Conformity Tracking System GCTS for products marked with the
Gulf Conformity Marking (G-mark)

Online عن بعد
نظام إدارة استمرارية األعمال              وفقا للمواصفة القياسية الدولية 

املتطلبات والتطبيق  
Business Continuity Management System (BCMS) in accordance with
International Standard ISO 22301 - Requirements and Application

Online عن بعد

Certi�ed Energy Management System ISO50001Auditor
ISO50001Onlineمدقق معتمد يف نظام إدارة الطاقة  عن بعد
تقييم وإدارة املخاطر يف املختربات

Laboratory risk assessment and management
05-06 April 2021Online عن بعد

العدادات الذكية
Smart meters

 14-16 June 2021Riyadh الرياض

(BCMS)ISO22301

 GSO 2055 

ISO/IEC 27001

-2
 GSO 2055 -2
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Manama 10

11

12

13

14

15

16

17

21-23 June 2021

28-29 June 2021

16-17 August 2021

24-23 August 2021

30 August 2021

املنامة

Online عن بعد
متطلبات كفاءة خمتربات الفحص واملعايرة طبقا للمواصفة القياسية الدولية 

Requirements for the competence of testing and calibration laboratories
according to the International Standard ISO/IEC 17025

Online عن بعد

سالمة املركبات والدراجات النارية واإلطارات
Safety of vehicles, motorcycles and tiresDoha الدوحة

طرق التفتيش والفحص عىل لعب األطفال وفقا ملتطلبات اللوائح الفنية اخلليجية
Methods of inspection and testing for toys in accordance with the 
requirements of the Gulf technical regulations01September 2021

06-08 September 2021

13-15 September 2021

Muscat مسقط

مواصفة زيوت التزييت يف حمركات االحتراق الداخلي
lubricating oils Standard for internal combustion engines

Dubai ديب

Copyright and intellectual property agreement of ISO POCOSA: 2017and the
 bene�ts of publishing standards using XML 

اتفاقية حقوق الطبع والنشر وامللكية الفكرية لآليزو                              وفوائد نشر
XML املواصفات القياسية بتقنيات الـ 

ISO POCOSA:2017
Kuwait الكويت 

دور املواصفات القياسية يف الذكاء االصطناعي
Role of standards in arti�cial intelligence (AI) 04-06 October2021Riyadh الرياض

IEC60335-2-4:2020
IEC 60335-2-4:2020

ISO/IEC 17025
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لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC Standardization Organization

��الخطة التدريبية  ٢٠٢١م����������������

Course Nameاسم الدورة LocationالمكانDateالتاريخ#

 Virtual Training 2020                (عن بعد) الخطة التدريبية للهيئة ٢٠٢٠م   

العربية وا�نجليزية 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 ا�عضاء خالل ا�زمات

العربية وا�نجليزية 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 ا�طفال - ا�جهزة الكهربائية“ خالل جائحة كورونا 

العربية وا�نجليزية 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، ا�طارات»

العربية وا�نجليزية 19 - 20 يوليو 2020 13:00 -10:00
Refrigeration and Air

Conditioning Standards المواصفات القياسية للتبريد والتكييف

العربية وا�نجليزية 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 ل§جهزة الطبية والمعقمات

لغة البرنامج التاريخ وقت البرنامج  عنوان الدورة با�نجليزية عنوان الدورة بالعربية

دور التقييس يف التعليم
Role of standardization in education

مواصفات التبغ ومنتجاته
Standards for tobacco and tobacco products

Manama 18

19

21

22

املنامة

Dubai ديب
مواصفات منتجات احلماية الصحية الشخصية ملكافحة نقل العدوى

Products standards for personal health protection to control transmission
 of infection

Doha الدوحة 

اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
Technical Barriers to Trade Agreement (TBT)

01-03 November 2021

15-17 November 2021

Kuwait الكويت 
املواصفة القياسية الدولية لألجهزة الطبية

International Standard for Medical Devices, ISO 13485
Muscat مسقط

20

(TBT)

ISO 13485

 11-13 October 2021

 18-19 October 2021

 25-26 October 2021


