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TATI Profile 
 

 المقدمة

 

Technical & Administrative 
Training Institute (TATI) is one of 
the largest private training 
organizations in the Sultanate of 
Oman. 
Our portfolio of more than 200 
training programmes, our 
expertise in workforce 
development and management 
have earned us the prestige of 
being the preferred partner of 
employers and employees alike. 
As professional manpower 
providers we recruit, employ and 
depute qualified personnel to a 
number of prestigious 
organizations in the Gulf region. 
 

 (TATI) معهد التدريب الفني واإلداري

هو واحد من أكبر مؤسسات التدريب 

 .الخاصة في سلطنة عمان

 معتمد برنامج تدريبي 200لدينا أكثر من 

وخبرتنا في تطوير القوى العاملة وإدارتها 

أكسبتنا مكانة الشريك المفضل ألصحاب 

العمل والموظفين على حد سواء. بصفتنا 

مزودي قوى عاملة محترفين ، نقوم 

موظفين مؤهلين لعدد  وانتداببتوظيف 

المرموقة في منطقة  المؤسساتمن 

 .الخليج

Our Training Centres 
 

 مراكزنا التدريبية

 

The continuous expansion of the 
operation of TATI is testament to 
the successful relationship we have 
with our clients and trainees. 
Housed by specialty programmes, 
our facilities are fully equipped to 
cater to any training requirement: 

❖ Manpower Services 

❖ HSE Training   

❖ Defensive Driving 

Training 

❖ Technical Training 

❖ HGV and Plant Equipment 

Training 

❖ Commercial Training   

معهد التدريب  إن التوسع المستمر في تشغيل

هو شهادة على العالقة  TATI التقني واالدتري 

دربين. من الناجحة التي تربطنا بعمالئنا والمت

خالل البرامج المتخصصة ، تم تجهيز منشآتنا 

 :بالكامل لتلبية أي متطلبات تدريبية

 خدمات القوى العاملة •

 HSE تدريب •

 تدريب القيادة الدفاعية •

 التدريب الفني •

تدريب معدات المصانع و الشاحنات  •

 الثقيلة

 تجاريالتدريب ال •
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Our Core Expertise 

 
 تنااخبر

 

Founded in 1993, the Company has grown from 

one small training centre in Madinat Al Sultan 

Qaboos to being a national training provider with 

training centres throughout the Sultanate. Our 

experience, reputation and expertise in workforce 

training and development are complemented by 

our other services, Management Consultancy and 

Manpower Recruitment Services. By providing 

Health and Safety and Defensive Driving courses 

mostly approved by Petroleum Development of 

Oman (PDO) TATI recognises the importance of 

HSE training in the Gulf region. We have 

considerable expertise in the field of training 

existing and potential employees and guiding 

young Omanis to choose a career that best suits 

their skills and qualifications. The quality of 

training is paramount to our company's 

philosophy, as effective training of personnel is 

the key to success for any organization. We place 

our emphasis on quality and work closely with our 

clients and design programmes tailored to meet 

their training needs. We offer a wide range of 

training courses in different vocational areas for 

both the Public and the Private Sector. These 

include programmes for the Commercial, 

Construction, Oil & Gas, Retail, Sales & 

Distribution sectors in addition to Professional 

Development Programmes for company 

employees. Our courses are delivered in our 

training centres or on the customer's premises. 

Our staff are well qualified and experienced. They 

ensure that quality is maintained at all levels and 

in related areas of work. We ensure that the 

trainees enjoy the best facilities with state-of-the-

art equipment and get every opportunity to 

achieve the skills and knowledge required for the 

workplace. TATI's remarkable growth is proof 

that our policies work for the people and 

businesses within the region. 

And it is with pride that we continue to offer our 

services with the same integrity and expertise 

that our name has come to be known for. 

 

من مركز تدريب  المعهد ى، نم 1993في عام  المعهد تأسس

مزود تدريب  في مدينة السلطان قابوس إلى كونهصغير 

ة. إن خبرتنا تدريب في جميع أنحاء السلطن افرعوطني مع 

وسمعتنا وخبرتنا في تدريب القوى العاملة وتطويرها تكملها 

خدماتنا األخرى واالستشارات اإلدارية وخدمات توظيف 

ة القوى العاملة. من خالل توفير دورات الصحة والسالم

 من قبل شركة تنمية نفط عمانوالقيادة الدفاعية المعتمدة 

(PDO)  على الصحة أهمية التدريب  المعهد درك، ي

والسالمة والبيئة في منطقة الخليج. لدينا خبرة كبيرة في 

مجال تدريب الموظفين الحاليين والمحتملين وتوجيه الشباب 

العماني الختيار المهنة التي تناسب مهاراتهم ومؤهالتهم. 

، حيث  معهدناتعد جودة التدريب أمًرا بالغ األهمية لفلسفة و

هو مفتاح النجاح ألي مؤسسة. أن التدريب الفعال للموظفين 

نحن نركز على الجودة ونعمل عن كثب مع عمالئنا وبرامج 

التصميم المصممة لتلبية احتياجاتهم التدريبية. نقدم مجموعة 

واسعة من الدورات التدريبية في مجاالت مهنية مختلفة لكل 

من القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه البرامج قطاعات 

والنفط والغاز والتجزئة والمبيعات والتوزيع التجارة والبناء 

باإلضافة إلى برامج التطوير المهني لموظفي الشركة. يتم 

التدريب الخاصة بنا أو في مقر  معاهدتقديم دوراتنا في 

العميل. موظفينا مؤهلين وذوي خبرة جيدة. يضمنون الحفاظ 

جميع المستويات وفي مجاالت العمل ذات  فيعلى الجودة 

يتمتع المتدربون بأفضل المرافق  نحن نضمن أن الصلة.

أحدث المعدات وأن يحصلوا على كل فرصة لتحقيق و

المهارات والمعرفة المطلوبة لمكان العمل. النمو الملحوظ 

هو دليل على أن سياساتنا تعمل لصالح األفراد لمعهدنا 

 .والشركات في المنطقة

والخبرة التي وبكل فخر نواصل تقديم خدماتنا بنفس النزاهة 

 .اشتهر بها اسمنا
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Our Principles of Work 

 
 مبادئ عملنا

 
The quality of Technical & Administrative 

Training Institute relies not only on the fact 

that it meets all government and 

professional standards, but also that the 

training is customised to meet the specific 

needs of each company and employee. 

Surviving and prospering in the 21st 

Century demands adaptability and 

competitiveness. Every organisation has its 

own unique pressures and requirements - 

by understanding these at a profound 

level, TATI can make a lasting and valuable 

contribution to a company's progress. 

Whatever changes may become 

necessary, TATI has the resources and 

management skills to adapt rapidly and 

efficiently to any opportunity. 

Service TATI enjoys an enviable reputation 

for service to industry. The cornerstone of 

this service is involvement. Prior to 

organizing a training programme, TATI 

spends time to know the client, their needs 

and requirements, their position in the 

marketplace, their main aim for the future 

and the way the company prefers to work. 

This in turn dictates the tone of 

subsequent training and any 

recommendations made by our specialists. 

Customer Care TATI's aim is to make all 

courses relevant and engaging from day 

one. To this end, though the company 

selects its tutors and industry experts with 

relevant academic qualifications, practical 

talents and commercial astuteness are 

given equal importance. Customer Care is 

crucial to the success of our business.  

 

ال تعتمد جودة معهد التدريب الفني واإلداري على 

حقيقة أنه يلبي جميع المعايير الحكومية والمهنية 

فحسب ، بل يعتمد أيًضا على أن التدريب مخصص 

لتلبية االحتياجات المحددة لكل شركة وموظف. 

واالزدهار في القرن الحادي يتطلب البقاء 

والعشرين القدرة على التكيف والقدرة التنافسية. 

من  -لكل منظمة ضغوطها ومتطلباتها الفريدة 

 معهدنا خالل فهمها على مستوى عميق ، يمكن لـ

تقديم مساهمة دائمة وقيمة في تقدم الشركة. مهما 

 كانت التغييرات التي قد تصبح ضرورية ، فإن

الموارد والمهارات اإلدارية للتكيف لديه  معهدنا 

 .بسرعة وكفاءة مع أي فرصة

لخدمة الصناعة.  مرموقةتتمتع بسمعة  معهدنا خدمة

حجر الزاوية في هذه الخدمة هو المشاركة. قبل 

وقتًا في معرفة  نقضي تنظيم برنامج تدريبي ، 

العميل واحتياجاته ومتطلباته ومكانته في السوق 

بل والطريقة التي تفضلها وهدفه الرئيسي للمستق

التدريب  نمطالشركة في العمل. وهذا بدوره يحدد 

  الالحق وأي توصيات يقدمها متخصصونا

إلى جعل جميع الدورات  هدفن :خدمة العمالء

التدريبية ذات صلة وجذابة من اليوم األول. تحقيقا 

ختار ي المعهدلهذه الغاية ، على الرغم من أن 

وخبراء الصناعة ذوي المؤهالت  المدربين

األكاديمية ذات الصلة ، إال أن المواهب العملية 

والذكاء التجاري تحظى بأهمية متساوية. تعتبر 

  .رعاية العمالء أمًرا بالغ األهمية لنجاح أعمالنا
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SHORT TERM COURSES / GHUBRA BRANCH 

 

Contact Details: 

Mr. Abdulsalm Al Qaisi – Branch Manager (Ghubra) 

Tel: 24496582/24496352 

E mail: aalqaisi@tatioman.com 
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Sl 
No 

Program 
 مدتها

Duration 
Hours  

 اسم الدورة 

  Electrical  الكهرباء 

1 
Electrical distribution equipment operation 
and maintenance 

 تشغيل وصيانة معدات التوزيع الكهربائية 30

2 Electrical Wiring Fundamentals 120 أساسيات التمديدات الكهربائية 

3 Fault Analysis in Electrical Networks 30 تحليل األعطال في الشبكات الكهربائية 

4 safety earthing systems 30 أنظمة التأريض اآلمن 

5 Operation and Maintenance of Transformers 30 تشغيل وصيانة المحوالت 

6 Electrical Control motors  60 التحكم في المحركات  الكهربائية 

7 Electrical safety rules (ESR) 20  قواعد السالمة الكهربائية(ESR) 

8 Oman electrical standard (OES-4) 20  الكود الكهربائي العماني(OES-4) 

9 soft starter motors  30  التحكم بالمحركات 

10 variable frequency drive  30 التحكم بالمحركات عن طريق التردد 

12 Solar PV systems 30 أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

13 Control and Instrumentation 30 التحكم واألجهزة الدقيقة 

14 
Power system analysis using ETAP program 
  

25 
 ETAP برمجيةتحليل انظمة الطاقة باستخدام 

15 
Power System Protection (Basics)  
 

25 
  حماية انظمة الطاقة

16 Power System Protection (Advanced)  25 متقدم  حماية انظمة الطاقة 

17 
Electrical Power Equipment Testing & 
Commissioning   

50 
 تركيب وفحص انظمة الطاقة

18 Soft starter motors   30 بادئات المحركات الناعمة 

19 Electrical panels, & PLC  30   
 لوحات الجهد المنخفض وأنظمة التحكم المنطق 

20 Power Quality and Reliability  30 جودة وموثوقية الطاقة 

21 Instrumentation & Electronic  90 ونيات واألجهزة  الدقيقة اإللكت 

  Air Conditioning    والتبريدالتكييف 

14 Air Conditioning & Refrigeration - Split Unit 30  وحدة سبليت -التكييف والتبريد 

15 
Air Conditioning & Refrigeration Maintenance 
and Repair  

 صيانة وإصالح أجهزة التكييف والتبريد 30

 Instrumentation  االجهزة الدقيقة 

16 Control Valves and Actuators 30 صمامات التحكم والمشغالت  

17 
Industrial Electronics & Application 

30 
 اإللكترونيات الصناعية تطبيقاتها

  
 Mechanical Maintenance  الصيانة الميكانيكية 
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18 Hydraulic Systems and Troubleshooting 160 االنظمة الهيدروليكية واستكشاف األخطاء وإصالحها 

19 Mechanical Valves 30 الصمامات الميكانيكية 

20 Lathe Machine Operation 30 تشغيل آلة المخرطة 

21 
Pumps & Compressors Operation, 
Troubleshooting & Maintenance 

60 
 تشغيل المضخات والضاغطات واستكشاف أعطالها وصيانتها

22 Engineering drawing 40 الرسم الهندسي 

23 Mechanical drawing 60 الرسم الميكانيكي 

24 Auto CAD 2D modeling 60 نمذجة ثنائية االبعاد باالوتوكاد 

26 Mechanical properties of materials 40 الخواص الميكانيكية للمواد 

27 Tribology (friction, wear and lubrication) 30  والتزليق (علم الترايبولوجي )االحتكاك، التاكل 

28 Machining processes 60 عمليات التشغيل 

29  Advance machinist 40 عمليات التشغيل المتقدم 

30  Flexible manufacturing systems FMS 40 نظم التصنيع المرن 

31 Maintenance techniques 30 أساليب الصيانة 

32 
Maintenance management and 
Terotechnology 

80 
 إدارة الصيانة و علم التيروتكنولوجي

33 Operation and maintenance best practices 80 الممارسات االمثل في الصيانة و التشغيل 

34 Failure root cause and reliability 40 تحليل اسباب العطل و االعتمادية 

35 Hydraulic and pneumatic systems 60  النيوماتيةالنظم الهيدروليكية و 

36 Hydraulic and pneumatic circuit components 80 مكونات النظم الهيدروليكية و النيوماتية 

37 Fluid power circuits 60 دوائر القدرة الهيدروليكية 

45 
Bearing types , selection, installation, 
mounting and maintenance 

30 
 التحميل و اختيارهاتثبيت و تركيب و صيانة كراسي 

51 Industrial valves repair and service 30  خدمة و صيانة الصمامات الصناعية 

52 Compressors operation and maintenance 40 تشغيل و صيانة الضواغط 

53 Pump types and selection 60 انواع المضخات و اختيارها 

54 Pumps operation and troubleshooting 60 اعطال المضخات و معالجتها 

55 Pumping systems 40 أنظمة الضخ 

56 Piping network and components 60 شبكات الضخ و مكوناتها 

57 Piping system operation and maintenance 80 تشغيل وصيانة أنظمة الضخ و االنابيب 

58 Pressure loss in piping 30  الضغط في االنابيبفقد 

59 Pipe fittings  40 وصالت االنابيب و تركيبها 

  Auto Electrical  كهرباء المركبات 

22 Engine Management System  60 انظمة ادارة محرك المركبة 

23 (ECM) Programme & Maintenance 60 برمجة وحدة التحكم الكهربائية في المركبات وصيانتها 
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24 
Auto Electrical & Wiring Diagram for Light 
Vehicles 

 كهرباء المركبات الخفيفة وقراءة مخططاتها 160

25 
Auto Electronic System & ECM Data- Light 
Vehicles 

 االنظمة االلكترونية ووحدة التحكم  في المركبات الخفيفة   60

26 scan tools sensors and actuators  30   الحساسات والمشغالت في المركبات الخفيفةاجهزة فحص 

27 Auto Air Conditioner service  60 انظمة التكييف في المركبات 

28 Vehicle Lighting, Charging and Auxiliary System 90 انظمة االضاءة والشحن واالضافات 

29 
Advance vehicle diagnosis and Repair 
(Electrical) 

 في تشخيص االعطال واصالحها )كهربائيا ( دورة متقدمة 60

30 Automotive climate control 60 تكييف المركبة 

 Auto mechanical  ميكانيك المركبات 

31 Engine repair and services  90  خدمة واصالح المحركات 

32 Diesel Engine Mechanic  90 صيانة محرك الديزل 

33 
Advance vehicle diagnosis and Repair 
(Mechanical) 

 دورة متقدمة في تشخيص االعطال واصالحها )ميكانيكيا ( 90

34 Chassis systems  90 أنظمة الهيكل في المركبة 

35 
Automotive Steering, Brake and Suspension 
Systems 

 انظمة الفرامل والتعليق والتوجيه 60

36 
Vehicle transmission system (Manual and 
Auto) 

 نظام نقل الحركة )اليدوي / االتوماتيك( 160

37 Vehicle maintenance and Service personal 60 خدمة المركبة 

38 advanced automotive workshop management 30  المتقدمة –إدارة ورشة السيارات 

39 Engine and Transmission rebuild 60  وصندوق التروسافرهول المحرك 

40 Vehicle inspection 18 فحص المركبة 

41 Vehicle Damage Assessor  60 مقيم أضرار المركبة 

 

 Construction  االنشاءات 

42 Basics of Road geometric design  40 أساسيات التصميم الهندسي للطرق 

43 Concrete and Steel Building Rehabilitation  40 تأهيل المباني الخرسانية والحديدية إعادة 

44 
Principle of Reinforced Concrete Design (BS 
Standard 8110 )  

 (BS Standard 8110)تصميم الخرسانة المسلحة  مبادىء 40

45 
Principle of Steel Structure Design (BS 
Standard 5950)  

 (BS Standard 5950)تصميم الهيكل الفوالذي  مبادىء 40

46 Introduction of Construction Material (QC/QA)  40  إدخال مواد البناء(QC / QA) 

47 
Essential course of road design using Autodesk 
Civil 3d 

40 
 Autodesk Civilالدورة األساسية لتصميم الطرق باستخدام 

3D 

48 Autodesk infrawork for Infrastructure  40 البنية التحتية أوتوديسك للبنية التحتية 

49 Autodesk AutoCAD for civil engineer  40 أوتوديسك أوتوكاد للمهندس المدني 
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SHORT TERM COURSES / BARKA BRANCH 

Contact Details: 

Mr. Adel Al Qatatsheh – Branch Manager (Barka) 

Tel: 26893664/28893564  

E mail: adelq@tatioman.com 
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Sl 
No 

Program 
 مدتها

Duration 
Hours  

 اسم الدورة 

  Plant Courses (NPORS)   المعدات 

1 360 Excavator as Crane 16  كرافعة  360تشغيل الحفار 

2 Appointed Person 40  موجه المعدات 

3 Crawler Crane Operator 40 نشغيل الرافعة المجنزرة 

4 Lift Supervisor 32  االشراف على عمليات الرفع 

5 Lorry Loader (HIAB) 32  تشغيل الرافعة المركبة على شاحنة 

6 Mobile Crane Operator 40  تشغيل الرافعة المتنقلة 

7 Over Head Crane Operator 24  تشغيل الرافعة العلوية المتحركة 

8 Rigging Loft (Loose Equipment Controller) 24 فحص معدات وملحقات الرفع 

9 Side Boom Operator 32  تشغيل الرافعة الجانبية 

10 Slinger and Signaller (Rigger and Banksman) 32 تركيب معدات الرفع 

11 Tower Crane Operator 40  تشغيل الرافعة البرجية 

12 180 Excavator Operator (Back Hoe Loader) 32  (جي سي بي)  180تشغيل الحفار 

13 
360 Excavator Operator (10Ton & Below) + 
Quick Hitch 

   360تشغيل الحفار  40

14 Dozer Operator 32 متشغيل الجرافة المجنزرة 

15 Loading Shovel / Wheel Loader Operator 32  تشغيل الشيول 

16 Industrial Fork Lift Operator 32  تشغيل الرافعة الشوكية 

17 Telescopic Handler Operator - Loading Shovel 32  تشغيل المرفاع التسكوبي بملحقات الجرافة 

18 Telescopic Handler Operator- Forks 32  بالملحقات الشوكيةتشغيل المرفاع التسكوبي 

19 
Telescopic Handler Operator- Suspended 
Loads 

 تشغيل المرفاع التسكوبي بملحقات االحمال المعلقة 32

20 
Mobile Elevating Working Platform Operator 
(BOOM & SCISSORS) 

 (المقصية والتلسكوبية)تشغيل منصات الرفع المتحركة  40

21 
Mobile Elevating Working Platform Operator 
(BOOM) 

 تشغيل منصات الرفع المتحركة التلسكوبية 24

22 
Mobile Elevating Working Platform Operator 
(SCISSORS) 

 تشغيل منصات الرفع المتحركة المقصية  24

23 Scaffolding Part A 48 تركيب السقاالت 
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24 Scaffolding Inspection 16 فحص السقاالت 

25 Scaffolding Supervisor 24  االشراف على تركيب السقاالت 

26 Vehicle Marshaller 16  توجيه حركة الشاحنات والمركبات 

27 Safe Working at Height 8 العمل اآلمن على االرتفاعات 

28 Hazardous Goods Dangerous Cargo Operator 40 شحن المواد الخطرة 

29 Hazardous Goods Dangerous Cargo Supervisor 40 اإلشراف على شحن المواد الخطرة 

30 Hazardous Goods Dangerous Cargo Auditor 40 التدقيق على شحن المواد الخطرة 

  Welding    اللحام 

46 Shielded Metal Arc Welding –SMAW  120   لحام القوس الكهربائي–SMAW 

47 Shielded Metal Arc Welding–GTAW/TIG 100 لحام القوس المعدني المغمور- GTAW / TIG 

48 Shielded Metal Arc Welding –GMAW/MIG 100  لحام القوس المعدني المغمور–GMAW / MIG 

49 Oxy-acetylene welding  100  لحام االوكسي استلين 

50 Welding technology 100 تكنولوجيا اللحام 

51 Non-destructive test NDT 200  االفحوصات الالتالفية 

  Carpentry    النجارة 

52 Basic skills in carpentry 120 المهارات األساسية في النجارة 

53 Basic in making  simple home furniture 250 اساسية تصنيع االثاث المنزلي 

54 Painting of wooden product 200  المنتجات الخشبيةطالء 
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SHORT TERM COURSES / AL KHOUD BRANCH 

Contact Details: 

Mr. Hamed Al Hazzam – Branch Manager (Alkhoud) 

Tel: 24 53 7041/45 

E mail: hamedh@tatioman.com 
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Sl 
No 

Program 
مدتها 

Duration 
Hours  

 اسم الدورة 

  Management   االدارة 

1 Principles of Management 40 مبادئ اإلدارة 

2 Development of Supervisory Skills 40  اإلشرافيةتنمية المهارات 

3 Developing Secretarial Skills 40 تنمية مهارات السكرتارية 

4 Crisis Management 40 إدارة األزمات 

5 Time Management 30 إدارة الوقت 

6 Skills of dealing with managers 40 مهارات التعامل مع المديرين 

7 Customer Service 25 خدمة العمالء 

8 Managing SME 25 إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

9 Train the Trainers 45 تدريب المدربين 

  Information Technology (IT)  الحاسوب 

10 Typing Skills -Arabic 50 مهارات الطباعة باللغة العربية 

11 Typing Skills -English 50 مهارات الطباعة باللغة اإلنجليزية 

12 Windows Applications 60 تطبيقات وندوز 

13 MS Word  60 مايكروسوفت اوفيس 

14  PRIMAVERA 25  بريمافيرا 

15 MS Excel 30 مايكروسوفت اكسل 

16 Advanced MS Excel 30  متقدم -مايكروسوفت اكسل 

17 MS PowerPoint  30 مايكروسوفت باوربوينت 

18 MS Outlook 30 مايكروسوفت أوتلوك 

19 Internet course 30  اإلنترنت 

20  MS Access  30 مايكروسوفت اكسس 

21 Advanced MS Access  40  متقدم -مايكروسوفت اكسس 

22 Advanced MS PowerPoint 40  متقدم -مايكروسوفت باوربوينت 

23 Database Security 30 أمن المعلومات 

24 Introduction to Oracle 45  اوراكلمقدمة إلى 

25 Photoshop 30 فوتوشوب 

26 AutoCAD 45 أوتوكاد 

27 Network 45 الشبكات 

28 Internet and Computing Core Certification (IC³)  80  شهادة اإلنترنت والحوسبة األساسية(IC³) 
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Sl 
No 

Program 
 مدتها

Duration 
Hours  

 اسم الدورة 

  Marketing & Sales   والمبيعاتالتسويق 

29 Marketing 25 التسويق 

30 Sales Management 40 إدارة المبيعات 

  Languages    اللغات 

31 English Language/Different levels  100  مستويات مختلفة / اللغة اإلنجليزية 

32 English for Business 50 اللغة اإلنجليزية لألعمال 

33 Spoken English 50 المحادثة باللغة االنجليزية 

34 Spoken Arabic 50 اللغة العربية للناطقين بغيرها 

35 General English 30 اللغة اإلنجليزية العامة 
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SHORT TERM COURSES IN SALALAH 

BRANCH 

Contact Details: 

Mr. Younis Abdel Fatah – Branch Manager (Salalah) 

Tel: 23214530 

E mail: younis@tatioman.com 
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Sl 
No 

Program 
 مدتها

Duration 
Hours 

 اسم الدورة

  Safety courses / DCRP    السالمة والصحة والبيئة 

1 
DEFENSIVE DRIVING - LV - HV (DRIVING IN 
MIND) 

 (القيادة في العقل) LV - HV -القيادة الدفاعية للمركبات   8

2 HSE Induction 4  مقدمة في السالمة والصحة والبيئة 

3 AHA Heart saver/First Aid 14 AHA Heartsaver / First Aidاسعاف اولي  

4 Fire Warden 5 مشرف االطفاء 

5 Electrical Safety, Rules & Regulations(ESR) 16  قواعد وأنظمة السالمة الكهربائية(ESR) 

6 IOSH-MANAGING SAFELY 40  إدارةIOSH بأمان 

7 Safety Leadership for Managers 16 ادارة السالمة للمديرين 

8 Incident & Accident Investigation 16 التحقيق في الحوادث والحوادث 

9 Initial Fire Response 4 اطفاء الحرائق 

10 Risk Assessment 16 تقييم المخاطر 

 FORKLIFT and HGV   المركبات 

11 Forklift 25 الرافعة الشوكية 

12 HGV 180 HGV قيادة المركبات الثقيلة 

 ELECTRICAL    الكهرباء 

13 Oman electrical standard (OES-4) 20  الكود الكهربائي العماني(OES-4) 
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