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IBC املفاهيم األساسية لكود البناء الدويل
Basic concepts of The International Building Code (IBC)Online 24-25 January 2022عن بعد

GHS النظام الدويل لتصنيف املواد الكيميائية
Globally Harmonized System of Classi�cation and Labelling of Chemicals (GHS) 

Online عن بعد

Online عن بعد

تقنيات حتليل املخاطر 
Risk Assessment Techniques according to ISO 31010:2019Online 31January 2022

01 February2022 
عن بعد

IEC 60904 & IEC 61215

متطلبات السالمة واالدعاءات ملستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية 
Safety requirements and claims for cosmetics and personal care materials

(GSO 9034-2528)
Riyadh 07-09 March2022 

14-15 March2022 

املواصفات القياسية اخلاصة باخلاليا الشمسية (الطاقة املتجددة) 
Standards of Solar cells (renewable energy) - IEC 60904 and IEC  61215 

Doha قطر 23-25 May2022 

االختالفات الفنية البينية بني الدول األعضاء (انسيابية السلع/نقاط الدخول الواحدة)
Handling of technical di�erences between GSO’s Member States (Goods �ow 

and the uni�ed entry point)
30-31 May2022 

الرياض 2528-9034

دليل استخدام شارة املطابقة اخلليجية على لعب األطفال، واألجهزة واملعدات 
الكهربائية منخفضة اجلهد

Guide for using of Gulf Conformity Certi�cate on Toys and on Low Voltage
Electrical Equipment and Appliances

Online 14-15 February2022 عن بعد

ISO 31010:2019
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تقليل االنبعاثات الكربونية 
Minimization of Carbon EmissionsOnline 13-14 June 2022

27-29 June 2022

عن بعد

الربنامج اخلليجي احلديث لتقييم السيارات 
Gulf New Car Assessment Program (Gulf-NCAP)Online عن بعد

Online عن بعد

Bahrain البحرين

متطلبات منح شهادات احلالل وفقًا للمواصفة القياسية اخلليجية                   (حتديث)
Requirements for "Halal" Certi�cation Bodies according to the Gulf Standard

GSO-2-2055 (Updated)
Dubai ديب

معسكر املواصفات
Standards CampSalalah

05-06 September 2022 

12-15 September 2022 
TOT تدريب املدربني الفنيني

Training of Technical Trainers (TOT)Kuwait الكويت
إدارة مشاريع املواصفات وفقًا ألدلة العمل الفين اخلليجي 

Management of Standards Projects according to the Gulf Technical Work Guides

منهجية تطوير التشريعات الفنية ضمن املمارسات العاملية للتشريع
Methodology for the development of technical legislations considering the

international legislation practices

03-04 October 2022 

17-19 October 2022 

صاللة

تطبيق املواصفات القياسية على املنتجات الصناعية
Application of standards on industrial productsOnline 01-02 August 2022 

14-18 August 2022 

عن بعد

GSO-2-2055 

(GULF-NCAP)
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