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الموضوعات الرئيسية :

التعريف ب ناسب والمفهوم العام للسالمة والصحة المهنية � 

التعرف على المخاطر المختلفة فى بيئة العمل � 

برنامج السالمة والصحة المهنية )محتويات الرنامج( � 

� Risk Assessment تقييم المخاطر

� Safety Inspection التفتيش على مواقع العمل

� Safety Auditing مراجعة برامج السالمة

الحوادث وإصابات العمل ، إحصائيات الحوادث � 

التحقيق فى الحوادث وإعداد التقارير � 

� Chemical Hazard Communication المواد الكيميائية الخطرة

� Occupational Health & Industrial Hygiene الصحة المهنية واألمراض المهنية

� Noise and Hearing Conservation Program الضوضاء وبرنامج الحفاظ على القوى السمعية

� Emergency Respond Guideline نقل المواد الكيميائية الخطرة

ورشة عمل )مجموعات عمل( � 

� Ergonomics اإلرجنومكس

� Machines Hazards and Safeguarding اآلالت والمعدات ووسائل الحماية

 � Behavior Based Safety متابعة سلوكيات السالمة

� Job Hazard Analysis تحليل مخاطر الوظائف

� Work Permit System نظام تصاريح العمل

� Preparing Safety Plans كيفية إعداد برنامج شامل للسالمة والصحة المهنية

� Emergency Preparedness إعداد خطط للطوارىء وخطط لمكافحة الحرائق

مقدمة :

تعرض مجال الصحة والسالمة المهنية الى تغيرات كبيرة خالل العقود الماضية، أبرزها ما يلي: التغيرات التكنولوجية التي أدخلت مخاطر جديدة الى مكان العمل؛ تشريعات 
الصحة والسالمة الجديدة ؛ عالقة السالمة والصحة باإلنتاجية؛ والتكاليف والضغوط البيئية. عندما أُؤخذت كل هذه العوامل بعين اإلعتبار، جعلت مهمة مهنّي الصحة والسالمة 
الحديثي العهد أكثر تحديا وأكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى. يحتوي هذا البرنامج على أحدث المعلومات التي يحتاج إليها الناس الذين سيقوم بممارسة هذه المهنة في 

عصر المنافسة العالمية والتغير التكنولوجي السريع.

تم تصميم برنامج ماجستير السالمة المهنية نظراً لوجود حاجة ملحة و متزايدة لتطوير كادر من المهنيين ذوي الكفاءات في  مجال البيئة و الصحة و السالمة المهنية، ويتناول هذا 
البرنامج المتطلبات المتزايدة لجميع أصحاب العمل والمديرين و المشرفين ، وصناع السياسات. يهدف برنامج ماجستير السالمة المهنية إلى إعداد المتخصصين في مجال السالمة 
المهنية و الصناعية وتزويدهم بمؤهالت عالية الجودة في مجال الصحة و السالمة المهنية، و التي تمكنهم من تولي المسؤوليات اإلدارية  في مجال الصحة و السالمة المهنية في 

أي صناعة أو هيئة تنظيمية أو منشآه حكومية او خاصة .
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الفئات المستهدفة :

مدراء إدارات األمن و السالمة. � 

مشرفو األمن و السالمة. � 

مهندسون و أخصائيون األمن الصناعي. � 

مدراء أقسام السالمة الصناعية و مكافحة الحرائق. � 

العاملون في المجاالت الصناعية و الطبية و الكيميائية. � 

العاملون في إدارات منع الخسائر. � 

العاملون في المصانع وشركات الغاز و البترول. � 

جميع العاملين في حقل األمن و السالمة المهنية و الصناعية. � 

الراغبون في التحول عن مسارهم المهني الحالي ودخول حقل السالمة الصناعية و مكافحة الحرائق. � 

وحدات البرنامج :
أساسيات السالمة المهنية . � 

مصطلحات اللغة اإلنكليزية في السالمة المهنية � 
أسـس األمن والسالمة والجودة. � 

معايير األمن والسالمة والصحة المهنية. � 
المفاهيم المتعلقة بالسالمة المهنية. � 
كيفية التعامل مع الحوادث المهنية. � 

أنظمة السالمة المهنية والصناعية العالمية . � 
التطبيقات العملية لتنفيذ شروط السالمة المهنية . � 

مدخل إلى اإلسعاف اإلداري . � 
األخطار واستراتيجيات السالمة � 

الوقاية من الحرائق واالنفجار والكهرباء . � 
مبادئ العناية الصحية بالعامل . � 

علم السموم المهنيّة � 
الهندسة البشرية � 

علم السموم البيئيّة � 
المخاطر البيئيّة � 
الصحة البيئية � 

تخطيط البرامج الصحيّة � 
تقيم المخاطر الناتجة عن السموم � 

دراسات شاملة للتوجهات العالمية المعاصرة في مجال السالمة واألمن الصناعي . � 
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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

)الماج�صتير المهني الم�صغر في اإدارة ال�صالمة وال�صحة المهنية  ® (

Professional Master in Occupational Safety & Health

..........................  : 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�صكالت التعاقدية  لأخ�صائي العقود ®


