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المحتويات األساسية:

األهداف :

 � OHSAS المفاهيم االساسية
التعرف على اسباب الحوادث واساليب تقييم وتحليل الحوادث المهنية � 

تحديداالسلوب العلمى الحديث لمنع للحد من الخسائر فى المنشآت � 
مفاهيم وأهداف ومسؤوليات السالمة فى المرافق الصناعية � 

إستراتيجيات السالمة الصناعية � 
إدارة المخاطر الصناعية � 

تعريف وتصنيف الحوادث � 
األسباب الشخصية الحوادث � 

إستراتيجيات التحكم فى المخاطر � 
قواعد األمن الصناعى � 

تحليل مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا ) الصحة والسالمة االمريكية ( � 
مخاطر بيئة العمل  � 

مخاطر العنصر البشرى � 
اساليب اعداد وتطوير خطط الحراسةو الطوارئ بالمنشآت. � 

مقدمة :

إجراء تقييم للمخاطر ليست أكثر من دراسة متأنية لما يمكن أن تسبب الضرر للناس، البد كان لديك ما يكفي من االحتياطات التي اتخذت أو يجب ان تفعل المزيد لمنع الضرر. 

والهدف هو التأكد من ان احدا ال يتأذى أو يمرضون.

األشياء المهمة عليك أن تقرر ما إذا كان يشكل خطرا ومهم، وإذا كان قد يشملها بك عن طريق االحتياطات مرضية بحيث احتمال ضئيل. تحتاج إلى التحقق من هذا عند تقييم 

المخاطر. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب الكهرباء خطر قاتل، فيجب أن تكون معزولة المكونات الحية بشكل صحيح.

وينبغي إجراء تقييم المخاطر بشكل منتظم وذلك لضمان التعرف على جميع األخطار والمخاطر الكبيرة، وعند االقتضاء، ووضع ضوابط في كل مكان إما للقضاء على خطر أو 

الحد منه "بقدر معقول عمليا"

الكفاءة في تحديد األخطار ،
تقييم المخاطر وتحديد الضوابط  ®

الكفاءة في تحديد األخطار ،
تقييم المخاطر وتحديد الضوابط  ®

الوحدة األولى :
Risk Assessments | تقييم المخاطر

ما هو الخطر؟ § 

خمس خطوات لتقييم الخطر § 

البحث عن المخاطر § 

تقرير الذين قد يتعرضون للخطر § 

نتائج تقييم المخاطر § 

السيطرة على المخاطر § 

تسجيل النتائج § 

المراجعة والتقييم § 

الحوادث )المفهوم – االنواع( § 

األهداف الرئيسية للتحقيق فى أى حادث    § 

الخطوات الست للتحقيق فى الحوادث § 
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الوحدة الثانية :

المخاطر المختلفة للبيئات المهنية

مخاطر العمل على ارتفاعات § 

العمل تحت سطح األرض وفي األماكن الضيقة  § 

المركبات والمعدات  المتحركة. § 

التعامل مع األحمال والعمل مع الكهرباء  § 

المواد الخطرة على الصحة. § 

السوائل والغازات القابلة لالشتعال. § 

اآلالت والمصانع )اآلالت التي تتطلب حراسة(. § 

طحن / آالت الطحن، وآالت النجارة. § 

الضوضاء. § 

التخلص من النفايات الخاصة. § 

الوحدة الثالثة :
 OHSAS OCC HEAL & SAFETY | نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

 MANGEMENT SYSTEMS

. § OHSAS 18001 | المواصفة
منظمة العمل الدولية § 

المصطلحات والتعاريف : § 

 § Acceptable Risk | مخاطر مقبولة
  § Audit | المراجعة

التحسين المستمر § 

  § Document | الوثيقة
§ Hazard | الخطر

 § Hazard Identification | تحديد المخاطر
   § Ill Health | اعتالل الصحة

  § Incident | الحادث
§ NON CONFORMITY | عدم المطابقة
§ 

 الوحدة الرابعة :

OH& S  السالمة والصحة المهنية

الظروف والعوامل التي توثر او يمكن ان توثر على صحة وسالمة الموظفين  § 

    § OH & SMANG.SYSTEM | نظام ادارة السالمة والصحة المهنية
اهداف السالمة والصحة المهنية  § 

§ OH & S PERFORMANCE | اداء السالمة والصحة المهنية
§ ORG. CONTROLS | قياس أداء السالمة والصحة المهنية

       § OH & S  POLICY | سياسة السالمة والصحة المهنية
  § ORGANISATION | المنظمة

   § PREVENTIVE ACTION | اتخاذ الجراءات الوقائية
                    § PROCEDURYRES | االجراءات

               § RECERDS | السجالت
   § RISK ASSESMENT | تقييم المخاطر

         § WORKPLACE | مكان العمل

الوحدة الخامسة :

 OH&S MANAGEMENT | متطلبات نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
SYSTEM REQUIREMENTS

 § PLANING | سياسة السالمة والصحة المهنية والتخطيط
منهج المنظمة لتحديد الخطر والمخاطر  § 

االهداف والبرنامج ) البرامج (  § 

    § IM PLEMNTAT & OPERATION | التنفيذ والتشغيل
الموارد االدوار ، المسئولية - المساءلة والسلطة  § 

الكفاءة والتدريب والتوعية  § 

المشاركة والتشاور  § 

التوثيق- ضبط مراقبة الوثائق § 

مراقبة العمليات )الرقابة التشغيلية( § 

 § Emergency preparedness and | التأهب واالستعداد للطواريء
response

§ checking | الفحص
§ performance measurement and monitoring | رصد وقياس األداء

 § Evaluation of compliance | تقييم التطابق
التحقيق في الحوادث ؛ عدم المطابقة ؛ اإلجراء التصحيح و اإلجراء الوقائي  § 

 Non conformity, Corrective action and preventive action, |
Incident investigation

§ Incident investigation | التحقيق في الحوادث
 § Non conformity, | عدم التطابق ؛ اإلجراء التصحيحي و اإلجراء الوقائي

Corrective action and Preventive action
§ Control of records | ضبط )مراقبة( السجالت
§ Internal audit | المراجعة الداخلية

مراجعة اإلدارة. § 

الكفاءة في تحديد األخطار ،
تقييم المخاطر وتحديد الضوابط  ®
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

)الكفاءة في تحديد الأخطار , تقييم المخاطر وتحديد ال�ضوابط ® (

Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Controls
..........................  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

الأتجاهات المتقدمة في التعامل مع التحديات والم�ضكالت التعاقدية  لأخ�ضائي العقود ®


