مهندس سالمة أغذية معتمد
طبقًا لمتطلبات للمواصفة الدولية
ISO 22000:2005

يسر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوتكم
للمشاركة في حضور الدورة التدريبية

مهندس سالمة أغذية معتمد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 22000:2005

وصف الدورة

الفئات المستهدفة

تتبنى هذه الدورة منهج التعلم ال�سريع لتمكني املتدربني من تنفيذ املراجعة على
�أنظمة �إدارة �سالمة الغذاء،وذلك من خالل الفهم الوا�ضح ملتطلبات املوا�صفة
القيا�سية الدولية الأيزو ،22000وغريها من املعايري املرتبطة مببادئ الها�سب،
والهايجني واملعامالت اجليدة يف الت�صنيع .GMP
تقدم هذه الدورة املهارات والتقنيات الالزمة للمتدربني للقيام بقيا�س فعالية
نظام �إدارة �سالمة الغذاء من خالل املراجعات،

1 .1التقنيني ،وامل�شرفني ،واملهند�سني واال�ست�شاريني العاملينفي �سالمةالأغذية.
�2 .2أي �شخ�ص لديه الرغبة يف احل�صول على مزيد من الفهم حول موا�صفة الأيزو
 22000واملهارات الالزمة ملراجعة نظم �إدارة �سالمة الغذاء الأيزو .22000
3 .3جميع �أنواع املنظمات والأفراد العاملني �ضمن ال�سل�سلة الغذائية والعاملني يف
اجلهات ال�صحية والرقابية والعاملون يف قطاع امل�أكوالت وامل�شروبات باملطاعم
والفنادق وامل�ست�شفيات و�شركات الطريان واخلدمات الغذائية والعاملون
يف املختربات الغذائية والعاملون يف قطاع التجارة وال�صناعة والبلديات
واجلمارك.
4 .4كل الراغبني يف احل�صول على فر�ص عمل لدي اجلهات املانحة ل�شهادة الأيزو
.Certification Body
5 .5الأفراد املهتمون ب�إجراء مراجعة الطرف الأول  ،First party auditمراجعة
الطرف الثاين  Second party auditومراجعة الطرف الثالث Third
.party audit

أهداف الدورة

يف نهاية هذه الدورة �سوف يكون املتدرب قادراً على:

1 .1فهم مبادئ نظام �إدارة�سالمة الغذاء والعمليات والتقنيات امل�ستخدمة لتقييم
و�إدارة املخاطر املتعلقة ب�سالمةالأغذية.
2 .2حتديد حمتويات ومتطلبات الأيزو  22000وعالقتها مع املوا�صفات الدولية
الأخرى ذات ال�صلة والإر�شادات اخلا�صة مبمار�سات �صناعة الأغذية.
3 .3حتديد كيفية �إن�شاء خطة الها�سب.
4 .4فهم مبادي واملمار�سات ال�سليمة للهايجني  GHPواملمار�سات اجليدة للت�صنيع
GMP

5 .5حتديداملتطلبات الت�شريعية والتنظيمية املتعلقة ب�سالمة الأغذية وتطبيقها.
6 .6تخطيط ،و�إدارة ،و�إعداد تقرير املتابعة اخلا�صة باملراجعة علي �أنظمة �إدارة
�سالمة الغذاء.
7 .7جعل املتدرب قادر ًا على تنفيذ املراجعة الداخلية وا�ستخدام �أدوات حتليل املخاطر.
8 .8حتديد نقاط التحكم احلرجة يف �سل�سلة �إعداد ،وت�صنيع وتداول الغذاء.

الحقيبة التدريبية

يح�صل كل متدرب على حقيبة تدريبية ت�شتمل على املواد العلمية التالية:
كتيب �شامل خا�ص بالدورة

ن�سخة من موا�صفتي  ISO 22000وISO 19011



الشهادة
 يح�صل احلا�ضرون على �شهادة مهند�س �سالمة �أغذية معتمد من هيئة التقيي�س
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

�إدارة التدريب
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
هاتف مبا�شر 00966112105398 :فاك�س مبا�شر009662105397 :
جوال - 00966557196798 :هاتف( 00966112746655 :حتويله  )667فاك�س00966112746655 :
E-Mail: melshetany@gso.org.sa

