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 التعريف بالشركة
 

 

 

 اجلهاز لدى املسجلة املتخصصة اخلربة بيوت أحد هي والتدريب لالستشارات اخللف دار شركة 

كما ان الشركة معتمدة لدى  استشارية، خدمات تقديم يف متخصصة كشركة للمناقصات املركزي

 والسالمة الصحةجماالت  يفهلا لتقديم الربامج التدريبية  مؤسسة البرتول الكويتية والشركات التابعة

 . واحملاسبة ملاليةو املخاطر إدارة،  واالطفاء األمن، والبيئة
 

 واملشروعات التنموية اجملاالت من العديد يف املتميزة الفنية اخلربة تقديموتقوم الشركة ب 

 التسويقية والدراسات واالقتصادية الفنية اجلدوى دراسات و للمشروعات اإلعداد خالل من االستثمارية

 للحصول اجلهات تأهيل خالل من املختلفة ISO اجلودة جماالت يف خدماتنا نقدم كذلكوالبيئية 

 .الدولية املنح جهات من الشهادات على
 

 للتعليم العامة اهليئة من معتمد معهد وهو  األهلي للتدريب اخللف دار معهد  الشركة ويتبع   

 التنمية جماالت يف الفين الدعم خدمات بتقديم املعهد يقوم و املدنية اخلدمة وديوان والتدريب التطبيقي

 لرفع واملؤسسات شركاتوال احلكومية جهاتلل واملتخصصة العامة الدورات إقامة يف واملساعدة البشرية

 اإلدارة تطوير جماالت يف واالستشارات اخلدمات من العديد تقديم وكذلك فيها العاملني كفاءة

 . األداء كفاءة وحتسني
 

 مبجاالت عمل الذي اخللف امحد سلطان دكتور التدرييب واملعهد الشركة إدارة جملس ويرأس 

 املناسبات من العديد يف الكويت لدولة لتمثيله باإلضافة عاما، ثالثون من اكثر ملدى املختلفة الزراعة

 لألوبئة الدولية املنظمة قبل من 9111 لعام الدولية االستحقاق جائزة على واحلاصل الدولية واملؤمترات

O.I.E وتدرج ، الكربى املشروعات ذتنفي على االشراف وفرق اللجان من العديد ترأس كما. فرنسا/  باريس 

، حتى وصل اىل نائب املدير العام بدرجة  الكويت دولة يف الزراعة لشئون العامة اهليئة داخل باملناصب

 : وكيل وزارة مساعد

 2112 حتى و  7/01/2112 منذ إلادارية و املالية للشئون  العام املدير نائب . 

 2/01/2112 وحتى 27/0/0991 منذ الحيوانية الثروة لشئون  العام للمدير نائب . 

 0991 الى 0991 من الحيوانية الصحة ادارة مدير . 
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 :الشهادات واالعتمادات 
 

 مؤسسة لدى معتمدة والتدريب لالستشارات الخلف دار
 :وهي  هلا التابعة شركات ومجيع الكويتية البرتول

 شركة نفط الكويت 

 شركة البترول الوطنية الكويتية 

 شركة صناعة الكيماويات البترولية 

 شركة ناقالت النفط الكويتية 

  بالوقودالشركة الكويتية لتزويد الطائرات 

 الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 

 شركة البترول الكويتية العالمية 

 الشركة الكويتية لنفط الخليج 

 الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة 

 شركة التنمية النفطية 

 النفطي القطاع خدمات شركة 

 :  التالي املجاالت في معتمدة تدريبية كجهة
 والبيئة والسالمة الصحة 
 واالطفاء األمن  
 المخاطر إدارة 
 والمحاسبة المالية 

 

 

" الشركة معتمدة لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 

 "شركة متخصصة يف تقديم اخلدمات االستشارية

 

 احلصري الوكيل هي والتدريب لالستشارات اخللف دار

  .  ISTC السالمة لتدريبات الدولية بدولة الكويت للكلية

 

 اخلدمة ديوان من معتمد األهلي للتدريب اخللف دار معهد

كجهة تدريبية معتمدة لتدريب موظفي القطاع  املدنية

 .احلكومي

 

 العامة اهليئة من مرخص األهلي للتدريب اخللف دار معهد

 ترخيص حتت الكويت بدولة والتدريب التطبيقي للتعليم

 .991 رقم

 

 االيزو شهادة على حاصلة والتدريب لالستشارات اخللف دار

  JAZ-ANZ و   IAF دولي باعتماد  TQCSI من الصادرة  1009
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 :جمال عمل الشركة 
 :مل يف جماالت االستشارات التاليةشركة دار اخللف مرخصة من مجيع اجلهات املعنية بدولة الكويت للع

 استشارات اقتصادية .9

 استشارات ادارية .2

 استشارات صناعية .9

 استشارات امن وسالمة وإطفاء .4

 استشارات زراعية .5

 استشارات تسويقية .6

 استشارات بيئية  .7

 استشارات حبرية .8

 استشارات السالمة واألمن الصناعي .1

 استشارات نظم الغذاء والتغذية .90
 

 :الربامج التدريبية التي يقدمها معهد دار اخللف للتدريب األهلي
 

 اهليئة من الصادر للرتخيص ووفقا املدنية اخلدمة ديوان من واملعتمد األهلي للتدريب اخللف دار معهد 

 : التالية اجملاالت يف التدريبية الدورات يعقد والتدريب التطبيقي للتعليم العام

 اقتصادية برامج .0

 ادارية برامج .2

 صناعية برامج .1

 واإلطفاء والسالمة االمن برامج .4

 زراعية برامج .5

 تسويقية برامج .2

  بيئية برامج .7

 واملوانئ البحرية املالحة برامج .9

 الصناعي واألمن السالمة برامج .9

 والتغذية الغذاء نظم برامج .01
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 :عمالؤنا 
 ويدخل الخاصة والشركات الحكومية الجهات من للعديد خدماتها والتدريب لالستشارات الخلف دار شركة تقدم

 : خدماتنا من استفادوا الذين عمالؤنا قائمة ضمن

 للصناعة العامة الهيئة. 

 والصناعة التجارة وزارة. 

 الوطني الحرس  

 الداخلية وزارة. 

 الدفاع وزارة. 

 الكويتية البترول مؤسسة KPC لها التابعة الشركات وجميع . 

 للغذاء العامة الهيئة 

 الكويت بلدية. 

 العلمية لألبحاث الكويت معهد. 

 للدولة التنفيذي والجهاز العاملة القوى  هيكلة اعادة جهاز. 

 لإلطفاء العامة الادارة. 

 املشروعات لتطوير الكويتية الشركة. 

 الكويتية واملخابز الدقيق مطاحن شركة 

 ( والتطوير للتنمية الصقر حمد العزيز عبد مركز)  الكويت وصناعة تجارة غرفة . 

 ( . الحليب انتاج – الصليبية في الحلوب الابقار مزارع) لأللبان الكويتي الاتحاد 

 للمزارعين الكويتي الاتحاد. 

 للدواجن نايف شركة. 

 الرسالة مطابع شركة. 

 والعبدلي الوفرة في السمكي الاستزراع في العاملة املزارع. 

 للدواجن املتحدة الكويتية الشركة. 

 ( . البحرين)  للدواجن دملون  شركة 

 ألاخرى  الجهات من العديد باإلضافة. 
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 : شركةاخلربات السابقة لل
 :يف جماالت عدة مثل لالستشارات والتدريبدار اخللف  شركةتعمل 

 
 

 .اعداد دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة -1

 .تأهيل الجهات للحصول على شهادات الجودة العالمية في مختلف المجاالت  -2

 .اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية  -3

 

 :الثالثة وفيما يلي نعرض نبذة مختصرة لسابقة اعمالنا في هذه المجاالت 

  لالستشارات والتدريبشركة دار اخللف باملشروعات التي قامت بها  كشف
 معهد دار اخللف للتدريب األهليو

  :جمال االستشارات : اوال
  لصاحل معهد الكويت لألحباث العلمية العلف وإنتاج باألعالفتنفيذ خدمات متخصصة لتطوير تقنية خاصة. 

 لصاحل معهد الكويت لألحباث العلمية -  دراسة وتقييم استخدام التكنولوجيا يف مزارع الكويت. 

   خدمات  استشارية لربنامجDesert Agriculture and Ecosystem Program  معهد الكويت

 .لألحباث العلمية 

  ة املبادرين من الشباب مشروع غذائي يصلح للتنفيذ بواسط 07دراسة جدوى مبدئية لعدد (  07) اعداد عدد

 .الكوييت لصاحل الشركة الكويتية للمشروعات الصغرية 

  بأثيوبيامزرعة تهجني األغنام   إلنشاءدراسة جدوى فنيه واقتصادية . 

  (نايف لألغذية والزراعة)التمور لصاحل شركة  إلنتاجمصنع  إلنشاءدراسة جدوى فنيه واقتصادية  

  صلصة الطماطم الكاتشب  إلنتاجدراسة جدوى فنيه واقتصادية إلنشاء مصنع. 

  دعيج العنزي/ دراسة جدوى فنيه واقتصادية إلنشاء مصنع انتاج زيت الزيتون لصاحل السيد. 

  دراسة جدوى فنيه واقتصادية النشاء مزرعة لزراعة اعالف الربسيم وتربية االغنام لصاحل شركة ابناء مبارك

 .ياملبارك

  (.لصاحل شركة أعمال القابضة)دراسة جدوى فنيه واقتصادية لرتبية األغنام واملاعز وتصنيع منتجات األلبان 

 دراسة جدوى تصنيع االعالف للحيوانات املختلفة لصاحل شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية. 

 حل شركة مطاحن الدقيق دراسة جدوى تصنيع األعالف احليوانية باستخدام اخلبز وفق نسب معينة لصا

 .واملخابز الكويتية

  (.طالل الوزان / السيد) دراسة جدوى فنية النتاج وتصنيع حليب اإلبل واملاعز 
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  تنمية الثروة احليوانية التابعة العربية لشركة الدراسة جدوى ملشروع انتاج الدجاج الالحم بالكويت بالتعاون مع

 .(مقرها اململكة العربية السعودية ) جلامعة الدول العربية

 
 

   ISOيف جمال اجلودة : ثانيا
تأهيل اجلهات للحصول على تطبيق أنظمة اجلودة والتدقيق وتقوم الشركة بتقديم خدماتها يف 

، كذلك التدريب على متطلبات شهادات اجلودة  شهادات اجلودة العاملية يف خمتلف اجملاالت
 . املختلفة

 منشآت( 4) عدد لتأهيل للصناعة العامة اهليئة لصاحل  2116 لسنة( 23) رقم العقد تنفيذ .1

 . ISO 9001 اجلودة شهادة على للحصول صناعية

 منشآت( 5) عدد لتأهيل للصناعة العامة اهليئة لصاحل  2115 لسنة( 5) رقم العقد تنفيذ .2

 . ISO 9001 اجلودة شهادة على للحصول صناعية

 .1111الرسالة شهادة االيزو تأهيل ومنح شركة مطابع  .3

 :للجهات التالية  1111إعادة التأهيل ومنح شهادات اجلودة ايزو  .4

 العازلة للمواد القطامي مصنع  والبناء الاشغال شركة . 

 شركة صناعة احذية برقان. 

  الشركة العاملية لصناعة منتجات الورق 

  مصانع احلساوي لصناعة الثالجات 

  مصنع املنجرة اهلندسية 

 اجملموعة الدولية للمشاريع الصناعية 

 شركة ميزان الصناعية 

  شركة صناعة السجادة 
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 اعداد وتنفيذ الربامج التدريبية : ثالثا
 لالستشارات الخلف دار شركة قدمتها التي التدريبية البرامج من استفادوا الذين املتدربين عدد اجمالي 

  متدرب  2518  =  والتدريب

 من البرامج التدريبية املتخصصة للعديد من الجهات مثل قمنا بتنفيذ العديد: 

 ISOدورات يف جمال اجلودة  : أوال 
 العدد اجلهة املستفيدة عنوان الدورة م
 01 العازلة للمواد القطامي مصنع – والبناء االشغال شركة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 0

 01 برقان احذية صناعة شركة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 2

 04 الورق منتجات لصناعة العالمية الشركة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 1

 2 باك مالتي MTC شركة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 4

 01 مصانع الحساوي لصناعة الثالجات ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 5

 02 مصنع المنجرة الهندسية ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 2

 02 المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 7

 5 الصناعية ميزان شركة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 9

 1 شركة صناعة السجادة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 9

 00 مطابع الرسالة ISO 9001 الجودة بنظام تعريفية دورة 01

 20 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية  ISO 22000دورة تعريفية بنظام  00

 04 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية  ISO 17025دورة تعريفية بنظام  02

 01 العازلة للمواد القطامي مصنع – والبناء االشغال شركة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 01

 01 برقان احذية صناعة شركة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 04

 04 الورق منتجات لصناعة العالمية الشركة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 05

 2 باك مالتي MTC شركة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 02

 01 مصانع الحساوي لصناعة الثالجات ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 07

 02 مصنع المنجرة الهندسية ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 09

 02 المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 09

 5 الصناعية ميزان شركة ISO 9001 الجودة لنظام الداخليالتدقيق  دورة 21

 8 شركة صناعة السجادة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 20

 16 مجموعة من شركات تصنيع االغذية مبادئ نظام الهاسب 22

 7 مطابع الرسالة ISO 9001 الجودة لنظام التدقيق الداخلي دورة 21

 20 الهيئة العامة للغذاء ISO 22000:2015نظام ادارة سالمة الغذاء  24
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 دورات ادارية: ثانيا 
 50 وزارة الدولة لشئون الشباب (المرحلة المتوسطة)القيادة ومهارات القيادة الحديثة  25

22 
الثقة بالنفس ومهارات االلقاء والعرض المتميز فن التحدث امام 

 (المتوسطةالمرحلة )الجمهور 
 وزارة الدولة لشئون الشباب

50 

27 
المرحلة )االساليب العملية للتفاوض وفن االقناع والحوار 

 (المتوسطة
 وزارة الدولة لشئون الشباب

50 

 51 وزارة الدولة لشئون الشباب (المرحلة الثانوية)القيادة ومهارات القيادة الحديثة  29

29 
والعرض المتميز فن التحدث امام الثقة بالنفس ومهارات االلقاء 

 (المرحلة الثانوية)الجمهور
 وزارة الدولة لشئون الشباب

51 

 51 وزارة الدولة لشئون الشباب (المرحلة الثانوية)االساليب العملية للتفاوض وفن االقناع والحوار 11

 05 الحرس الوطني مهارات التنفيذ 10

 04 الحرس الوطني وانتاجها التدريبية الحقائب تصميم 12

 25 وزارة الداخلية األمنية للمنظومة اإلستراتيجي التخطيط" 11

 دورات مالية وتسويق: ثالثا 
 01 الصغيرة المشروعات لتطوير الكويتية الشركة دراسة السوق للمشروعات الصغيرة 11

 9 بلدية الكويت اعداد دراسة الجدوى 14

 9 الكويتبلدية  النظم الحكومية وتطبيقاتها 15

 09 وزارة التجارة المنهج المتكامل لتطوير المهام المرتبطة بالصندوق وااليرادات 12

 دورات تدريبية يف جمال اخليول: رابعا 
 02 وزارة الداخلية للخيالة المتخصص التدريب 17

 02 وزارة الداخلية الخيالة شرطة وأفراد ضباط من مدربين إعداد 19

 00 مجموعة مزارع بمنطقة كبد  تغذية الخيل 19

 دورات يف جمال صحة وسالمة الغذاء: خامسا 
 9 بلدية الكويت جمع وفحص العينات الغذائية 41

 2 بلدية الكويت المضافات الغذائية 40

 9 وزارة التجارة الغذائية المواد عينات سحب طرق 42

 05 التجارةوزارة / بلدية الكويت الغذاء وسالمة الغذائية الرقابة 41

 21 وزارة التجارة/ بلدية الكويت تنمية مهارات مفتشي األغذية 44

 21 بلدية الكويت طرق الفحص الظاهري للمواد الغذائية 45

 9 بلدية الكويت فحص واردات اللحوم 42

 05 وزارة التجارة اآلدمي لالستهالك األسماك صالحية على التفتيش 47

 21 الهيئة العامة للغذاء والتغذية اللحومالكشف على وسائل نقل  49

 02 الهيئة العامة للغذاء والتغذية الضبطية القضائية في مجال الرقابة على االغذية 49
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 01 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دورة جودة وسالمة الدقيق  51

 05 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اساسيات الخبز 50

52 
 الغذائية المواد مخازن في الصحية االشتراطات على التفتيش
 نقلها ووسائل

 07 الهيئة العامة للغذاء والتغذية

 07 الهيئة العامة للغذاء والتغذية HACCPنظام تحليل المخاطر  51

54 
Food quality, Food Safety and consumer 

Protection 
 44 مصانع أغذية متعددة

55 
RISK ANALYSIS AND CRITICAL POINTS 

FOR HACCP AND ITS REQUIREMENT 
 99 مصانع أغذية متعددة

52 
PRINCIPLES OF FOOD QUALITY SYSTEMS 

HACCP AND ISO 22000- 2018 
 72 مصانع أغذية متعددة

 55 مصانع أغذية متعددة نظام إدارة سالمة الغذاء – 2105:  22111ايزو  57

 01 الهيئة العامة للغذاء والتغذية طرق سحب العينات  59

 دورات تدريبية للعاملني باملساخل: سادسا
 01 شركة دلمون للدواجن بالبحرين تأهيل العاملين بمسالخ الدواجن 59

 21 مسالخ خاصة بدولة الكويت نظم االعداد وطرق الذبح لدى الجزارين 59

 04 نقل وتجارة المواشيشركة  Health Inspectorsتأهيل المفتشين الصحيين  21

20 
الكشف عن  –مراقبة المسالخ : تأهيل األطباء البيطريين في مجال

النظافة  –مراقبة الجزارين  –مراقبة المفتشين  –األمراض 
 وغيرها من الشروط الصحية والبيئية –العامة للمسالخ 

 شركة نقل وتجارة المواشي
02 

22 
تأهيل األطباء والعاملين في مجال رعاية األغنام الحية االسترالية 

Feedlot - Animal Health - Feeding 
 شركة نقل وتجارة المواشي

7 

 دورات تدريبية يف جمال امن وسالمة املنشآت: سابعا 
 22 االدارة العامة لإلطفاء برنامج تدريبي لمكافحة الحرائق واالنقاذ بالمزارع 21

 20 االدارة العامة لإلطفاء دورات 1× ( رؤساء النوبات ) برنامج تدريبي  24

 21 االدارة العامة لإلطفاء (إدارة مواقع الحوادث ) برنامج تدريبي  25

 42 االدارة العامة لإلطفاء دورتين×( إدارة مواقع حوادث المباني العالية ) برنامج تدريبي  22

 21 االدارة العامة لإلطفاء (السراديب حوادث )برنامج تدريبي  27

 21 االدارة العامة لإلطفاء (حوادث الطرق)برنامج تدريبي  29

 22 االدارة العامة لإلطفاء (حوادث الصهاريج)برنامج تدريبي  29

 05 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (عضو فريق االطفاء)برنامج  71

 05 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (قائد فريق االطفاء)برنامج  70

 دورات يف جمال الصحة والسالمة املهنية: ثامنا 
 51 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دورتين×  الكيميائية المواد وتخزين ونقل تداول 72

 21 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والروافع لالوناش السالمة اشتراطات 71

 09 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الشخصية الوقاية مهمات 74
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 21 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المغلقة لالماكن السالمة اشتراطات 75

 21 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية العمل بيئة مخاطر 72

 21 والمخابز الكويتيةشركة مطاحن الدقيق  اليدوية العدد استخدام في السالمة 77

 27 شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والبناء الهدم واعمال السقاالت في السالمة اشتراطات 79

 دورات فنية: تاسعا 
 04 وزارة الدفاع المولدات والشبكات الكهربائية 79

 دورات تدريبية للعاملني يف املزارع: عاشر
 09 اتحاد منتجي األلبان الحلوباألمن الحيوي بمزارع االبقار  79

 9 مزارع وشركات الدواجن بالكويت األمن الحيوي بمزارع الدواجن 91

 07 مزارع وشركات االسماك  بالكويت األمن الحيوي بمزارع االسماك 90

92 
المرحلة االولى منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية 

 الوفرة
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

19 

91 
منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية المرحلة االولى 

 العبدلي
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

27 

94 
منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية  المرحلة الثانية

 الوفرة
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

44 

95 
منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية  المرحلة الثانية

 العبدلي
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

41 

92 
منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية المرحلة الثالثة

 الوفرة
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

15 

97 
منطقة  –البرنامج المتكامل للزراعة العضوية المرحلة الثالثة

 العبدلي
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

41 

 19 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة منطقة الوفرة الزراعية –االستزراع السمكي  99

 29 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي منطقة العبدلي الزراعية –االستزراع السمكي  99

 22 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة منطقة الوفرة الزراعية –تربية االغنام  91

 25 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي منطقة العبدلي الزراعية –تربية االغنام  90

 2 مجموعة مزارع بمنطقة كبد منطقة كبد –تربية االغنام  92

 54 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة الزراعة المائية 91

 45 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي الزراعة المائية 94

95 
 الحمراء السوسة لحشرة المتكاملة والمكافحة المبكر التشخيص

 النخيل في
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

14 

92 
 الحمراء السوسة لحشرة المتكاملة والمكافحة المبكر التشخيص

 النخيل في
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

22 

97 
 والوقاية ومكافحتها تشخيصها وطرق الزراعية واآلفات األمراض

 منها
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

41 

99 
 والوقاية ومكافحتها تشخيصها وطرق الزراعية واآلفات األمراض

 منها
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

29 

 24 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة واآلفات األمراض ومكافحة النخيل وإكثار زراعة طرق 99
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 25 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي واآلفات األمراض ومكافحة النخيل وإكثار زراعة طرق 011

010 
 لتقليل االقتصادي التحليل مع المحميات في الخضر انتاج تحسين

 التكاليف
 مجموعة مزارع بمنطقة الوفرة

14 

012 
 لتقليل االقتصادي التحليل مع المحميات في الخضر انتاج تحسين

 التكاليف
 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي

17 

 25 بمنطقة الوفرة مجموعة مزارع الحقلية المحاصيل وتنويع تنمية 011

 21 مجموعة مزارع بمنطقة العبدلي الحقلية المحاصيل وتنويع تنمية 014

 متدرب   2052  اجمالي عدد المتدربين
 

 

: ميكنكم التعرف على املزيد من انشطتنا وبراجمنا التدريبية من خالل زيارة موقعنا االلكرتوني

 www.daralkhalaf.com 

  

http://www.daralkhalaf.com/
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 اتفاقيات التعاون والتسجيل
 :مسجلة كمكتب استشاري لدى  اخللفشركة دار 

 .اجلهاز املركزي للمناقصات  -1

 االقتصادي واالجتماعي لإلمناءالصندوق العربي  -2

 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية -2

 جلنة اختيار البيوت االستشارية -3

 اتفاقيات تعاون وعقود شراكة مع العديد من املنظمات واملؤسسات العاملية والعربيةكما مت توقيع 
 :واحمللية مثل 

 .معهد امللك سلمان لريادة االعمال جامعة امللك سعود .1

 .فرنسا - OIEاملنظمة العاملية للصحة احليوانية   .2

3. Melbourne Polytechnic  -  اسرتاليا -للتعليم التقين والتعليم العالي. 

4. Campden BRI  بريطانيا -للعلوم واالحباث والتكنولوجيا. 

5. International Safety Training College مالطا -لتدريبات األمن والسالمة. 

 .مصر -املنظمة العربية للتنمية االدارية  .6

 .السودان -اهليئة العربية لالستثمار واالمناء الزراعي  .7

 .مصر -املنظمة العربية للتنمية الزراعية  .8

 .الكويت -العلمية  لألحباثمعهد الكويت  .9

 .مصر-جامعة القاهرة  - مركز الدراسات االقتصادية الزراعية .11

11. Agricultural University – Plovidiv - بلغاريا. 

 .مصر- شركة كيو ايه تيكنيك اجيبت .12

13. TS Agricultural Consultants Pty Ltd - اسرتاليا. 

14. National Trade Academy  - نيوزلندا. 

15. The Friesian Business Development Co - هولندا. 

 .االردن-للبحوث والتدريب واالدارة  العلميشركة املثلث  .16

17. Agri Africa Consultants - جنوب افريقيا. 

18. Sdif Sarl Society - بنني.  

  



 دار اخللف لالستشارات والتدريب  
 

Since 2009 

14 

 22636305 965+:تليفاكس 99889274 965+:  موبايل -  016مكتب  –الدور السادس  –مجمع الرحاب  –حولي  –الكويت 

Website: www.daralkhalaf.com   e-mail: sultanalkhalaf@yahoo.com   

 



sultanalkhalaf@yahoo.com

Dar AlKhalaf  for
Consulting and Training


Dar Al Khalaf For Consulting and Training

Dar Al Khalaf For Consulting and Training


	غلاف ابريل 2019 بروشور 
	بروشور خبرات دار الخلف للاستشارات والتدريب ديسمبر
	غلاف خلفي البرشور الجديد 20 صغير 13

