
 
 
 

امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0117462227

ي سالمة الغذاء مواصفات التأهيل مركز تعزيز المواهب للتدريب الرياض
 
الجوال: رقم  0506080390 1 المستوى الرابع ف  

manager@tetc-sa.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  01151202730

 الخرج
مركز مسارات التطور والتدريب 

 واالستشارات اإلدارية
 رقم الجوال:  0555515308 2 أساسيات سالمة الغذاء  

Mas@d-paths.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138677343

 رقم الجوال:  0542630098 3 لتقديم الطعام 3السالمة الغذائية المستوى    للتدريب االستشاريونمركز إبداع  الخب  

Alharbi@becom.co.uk   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0117462227

 مركز تعزيز المواهب للتدريب الرياض
IRCA UK ISO 22000:2018 Food Safety 
Management System Lead Auditor 

 رقم الجوال:  0506080390 4

manager@tetc-sa.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0117462227

 رقم الجوال:  Basic Food Hygiene (Level 2) 5 0506080390 مركز تعزيز المواهب للتدريب الرياض

manager@tetc-sa.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0117462227

 مركز تعزيز المواهب للتدريب الرياض

 
Level 3 Award in Food Safety and HACCP 6 0506080390  :رقم الجوال 

manager@tetc-sa.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0117462227

المواهب للتدريب مركز تعزيز  الرياض  

 
Level 4 Award HACCP Management      7 0506080390  :رقم الجوال 

manager@tetc-sa.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  
IRCA UK ISO 22000:2018 Food Safety 
Management System Lead Auditor 

 رقم الجوال:  0556848888 8

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر
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امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0138173090

 معهد أساس للتدريب  الدمام
Highfield Level 2 Award in Food Safety for 
Catering (RQF) 

 رقم الجوال:  0545689962 9

Info@asa-training.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  
Highfield Level 3 in Food Safety 
 

 رقم الجوال:  0556848888 10

info@riadion.sa  يد : البر  
 
ون اإللكبر  

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  Highfield Level 3 in HACCP 11 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  Highfield Level 4  in Food Safety Management 12 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

  رقم الهاتف:  0114910645

22000إدارة سالمة الغذاء أيزو   معهد رواد مبادرين للتدريب  الرياض  رقم الجوال:  0555210231 13 

Training2020@gmail.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  
Lead Implementer & Master Practitioner 

ISO 22000   14 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138925567

 رقم الجوال:  Level 3 Award in Supervising HACCP 15 0539968888 معهد توجيه للتدريب الدمام

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138925567

 معهد توجيه للتدريب الدمام
ي إدارة سالمة األغذية

 
 المستوى الثالث ف

Food safety Level 3 
 رقم الجوال:  0539968888 16

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر
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امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0138925567

 معهد توجيه للتدريب الدمام
ي الهاسب

ي ف 
 المستوى الثان 

HACCP Level 2 
 رقم الجوال:  0539968888 17

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138925567

 معهد توجيه للتدريب الدمام
ي المستوى الثا
ي إدارة سالمة األغذية ن 

 ف 
Food safety Level 2 18 0539968888  :رقم الجوال 

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138925567

 معهد توجيه للتدريب الدمام
ي سالمة األغذية الرابعالمستوى 

 ف 
Food safety Level 4 19 0539968888  :رقم الجوال 

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138925567

 معهد توجيه للتدريب الدمام
ي نظام إدارة سالمة الغذاء 

 (22000:2018 ايزو )دورة كببر مدقق 

Food Safety Management System Lead 

Auditor (ISO 22000:2018) 
 رقم الجوال:  0539968888 20

Info@gti.edu.sa   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  Lead Implementer HACCP  21 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  
                             الغذاء لسالمة األساسية المتطلبات

Basic Requirements of Food Safety   22 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  ===

 مركز إتقان للتدريب الرياض
 مدقق رئيسي لسالمة األغذية

 IRCA FSSC ISO 22000 Lead Auditor (FSMS) 
 رقم الجوال:  0595010565 23

baeda@etqan.edu.sa  يد : البر  
 
ون اإللكبر  

 رقم الهاتف:  0112301455

 رقم الجوال:  0505103880 24 تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )الهاسب( معهد سالمة المشاري    ع العالي للتدريب الرياض

saleh@poshasaudi.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر
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امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  Highfield Level 4 Award in HACCP 25 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112481747

 الرياض
 

اء التقنية للتدريب الجوال: رقم  ISO 22000 26 0599290210نظام إدارة سالمة الغذاء  مركز خب   

Oalshahwan@t-experts.com   :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138677343

 مركز إبداع االستشاريون للتدريب الخب  
Level 4 Award In Food Safety 
Management For Food Manufacturing 

الجوال: رقم  0542630098 27  
Alharbi@becom.co.uk   :  

 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0136633380

ي  الدمام
 
ي يو ف

 رقم الجوال:  0503069669 28 التوعية والتدقيق الداخلي عل أنظمة سالمة الغذاء للتدريب (TUV) معهد ن 
info@tuv-training.com  :  

 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0131831500

 رقم الجوال:  Food Safety Level 1 29 0566635673 مركز أنوار المعرفة للتدريب الدمام
iabshan@tamimimarkets.com   :  

 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  
Highfield level 3 Award in Allergen 
Management   30 0556848888  :رقم الجوال 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  ---

كة الزم للتدريب الرياض  رقم الجوال:  Level 2 Food Safety 31 0531331552 شر

dr.m@lazem.org  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  ---

 رقم الجوال:  HACCP 32 05056733967    نظام الهاسب معهد رواد مبادرين للتدريب الرياض

trainingsa2020@gmail.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر
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امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0112265667

 مركز حالل العالمي للتدريب الرياض
ي معايبر األغذية الحالل )األسس 

تطوير مهارات المدقق ف 
 رقم الجوال:  0559065057 33 والمبادئ(. 

traininghalalcenter@gmail.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112265667

ي مجال األغذية الحالل  مركز حالل العالمي للتدريب الرياض
تطوير مهارات المدققير  ف 

اطات والمواصفات(.   رقم الجوال:  0559065057 34 )االشب 

traininghalalcenter@gmail.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138394433

ول والغاز الطبيعي  الدمام ي للبب 
للتدريبمعهد التقن   L3 Supervising Food Safety intermediate 35 0568804924  :رقم الجوال 

salem@althelim.com.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112265667

 رقم الجوال:  ISO 22000 36 0559065057            إدارة سالمة الغذاء مركز حالل العالمي للتدريب الرياض

traininghalalcenter@gmail.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0114341110

 مركز وجهة للتدريب الرياض

 إدارة السالمة الغذائية

Food Safety Management 37 0508977448  :رقم الجوال 

Wijha.info@gmail.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112761171

فونمركز  الرياض للتدريب الرواد محب   رقم الجوال:  0565004045 38 1المستوى  - Highfield –صحة وسالمة الغذاء  

Yazeed.h@daralaila.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112761171

فونمركز  الرياض للتدريب الرواد محب   رقم الجوال:  0565004045 39 2المستوى  - Highfield –صحة وسالمة الغذاء  

Yazeed.h@daralaila.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0112761171

فونمركز  الرياض للتدريب الرواد محب   رقم الجوال:  0565004045 40 3المستوى  - Highfield –صحة وسالمة الغذاء  

Yazeed.h@daralaila.com  :  
 
ون يد اإللكبر  البر



 
 
 

امج التدريبية ذات العالقة بسالمة الغذاء  قائمة البر

الهيئة العامة للغذاء والدواءمن الموافق عليها   

 

 
 
 

نامج التدريبر   الجهة التدريبية المدينة معلومات التواصل  م  البر
 رقم الهاتف:  0138158580

رياديون للتدريبمركز  الدمام  رقم الجوال:  Principles of Food Safety  41 0556848888 مبادئ سالمة الغذاء   

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

للتدريبرياديون مركز  الدمام  
 Risk Managementإدارة المخاطر 

 رقم الجوال:  0556848888 42 

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

 رقم الهاتف:  0138158580

 مركز رياديون للتدريب الدمام
 Food Protectionإدارة حماية األغذية 
Management 

 
 رقم الجوال:  0556848888 43

info@riadion.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

3892557201  رقم الهاتف:  

 رقم الجوال:  Food Safety Principles  44 0539968888 مبادئ سالمة الغذاء   مركز توجيه للتدريب الدمام

A.rabie@Guidance.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

3892557201  رقم الهاتف:  

 رقم الجوال:  Risk Management 45 0539968888إدارة المخاطر  مركز توجيه للتدريب الدمام

A.rabie@Guidance.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر

3892557201  رقم الهاتف:  

 رقم الجوال:  Food Defense Management 46 0539968888إدارة حماية األغذية  مركز توجيه للتدريب الدمام

A.rabie@Guidance.sa  :  
 
ون يد اإللكبر  البر
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