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المحتويات األساسية:

المقدمة :
أثبتت االحصائيات العالمية أن أكثر حوادث العمل خطورة وينجم عنها وفيات عديدة هي تلك التي تقع أثناء األعمال اإلنشائية وعلى األخص أثناء العمل على إرتفاعات عالية دون 

إتخاذ وسائل الوقاية ونظام العمل اآلمن .

لذا كان لزاماً في المشروعات اإلنشائية المختلفة إعداد خطة للسالمة والصحة المهنية والبيئة ) Health, Safety and Environment Plan ( قبل الشروع في تنفيذ هذه 
المشروعات توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السالمة والبيئة طوال مدة التنفيذ وحتى اإلنتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة .

ويجب أال تخلو السياسة العامة للشركة المنفذة والتي ستتضمنها الخطة من التركيز على كيفية حماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات حسب كل نشاط ،و حماية المنشآت 
والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارات وتدريب العاملين بالمشروع على نظم العمل اآلمنة واستخدامات وسائل الوقاية الشخصيةواساليب التعامل مع األحداث والمواقف 

عند الطوارئ ؟ ) حوادث – حرائق – إنفجارات – فيضانات – …( وإدارة السالمة والبيئة .

األهداف األساسية للبرنامج :
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

� OHSAS 18001 معايير ادارة صحة والسالمة
اجراء خطة تأمين مشروع متكاملة � 

المعايير الصحية الحديثة اثناء ادارة المشروعات � 
المعايير البيئية اثناء ادارة المشروعات واالجراءات التى يجب اتخاذها لحماية البيئة � 

الوقاية من مخاطر الحريق � 
الحوادث المحتملة فى المشروعات � 

مهمات الوقاية فى المشروعات � 
مخاطر السقوط فى أماكن الحفر � 

مهام مشرف السالمة فى المشروعات � 
سالمة مواد المشروع � 

اجراءات السالمة اثناء إستخدام المواد العازلة � 

تطبيقات معايير السالمة الشاملة في
المشاريع الهندسية ®
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الوحدة األولى :
OHSAS 18001 أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسالمة

االمن والسالمة المهنية § 

المدخل الى االمن والسالمة § 

بيئة خالية من الحوادث واالخطار § 

غايات واهداف قوانين السالمة العامة § 

االمن والسالمة المهنية وعناصر االنتاج § 

اهداف االمن و السالمة المهنية § 

مصطلحات االمن والسالمة المهنية § 

المبادئ االساسية للحوادث § 

اسباب الحوادث § 

االسباب النتعلقة بالعاملين § 

الحوادث الناتجة عن بيئة العمل § 

الحوادث الناتجة عن سوء االدارة § 

الوقاية من الحوادث § 



الوحدة الثانية :
aPlan Occup  خطة السالمة والصحة المهنية فى ) المشروعات اإلنشائية (  |

)tional Safety and Health( construction projects

 § Health, Safety and ( إعداد خطة للسالمة والصحة المهنية والبيئة
Environment

حماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات حسب كل نشاط § 

حماية المنشآت والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارات § 

تدريب العاملين بالمشروع على نظم العمل اآلمنة واستخدامات وسائل الوقاية  § 

الشخصية
التعامل مع األحداث والمواقف عند الطوارئ ) حوادث – حرائق – إنفجارات –  § 

فيضانات – … الخ
إدارة السالمة والبيئة § 

معلومات أساسية عن المشروع ) الموقع الجغرافي – المساحة الكلية – الجيران  § 

– المعدات المستخدمة – حجم األعمال وتكلفتها – أسم المالك – اإلستشاري – 
المقاول الرئيسي – مقاولي الباطن – … الخ (

التشريعات المحلية والقوانين المتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة § 

تحديد مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة  § 

للمشروع
تحديد مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة  § 

للمشروع :
مدير المشروع – مدير التنفيذ – مهندسي الموقع – مدير السالمة والبيئة –  § 

مهندسي السالمة والبيئة – مشرفي السالمة والبيئة – مشرفي التنفيذ – العمال .
اإلجراءات اإلدارية للسالمة والبيئة التي سيتم إتخاذها أثناء تنفيذ المشروع § 

)فريق السالمة والبيئة – تشكيل لجنة السالمة والبيئة – تقارير الحوادث  § 

واإلصابات – إحصائيات الحوادث واإلصابات – سجالت التدريب( .

الوحدة الثالثة :
خطة السالمة التفصيلية لمشروع مقاوالت عامة

بيانات خاصة بالمشروع § 

اإلجراءات التنظيمية األساسية المطلوب تنفيذها § 

القوانين الصادرة بشأن السالمة والصحة المهنية ) قانون العمل_ قوانين  § 

التراخيص- قوانين حماية البيئة(
االختصاصات والمسئوليات للمستويات المختلفة بالمشروع § 

اشتراطات السالمة الواجب أتباعها عند تخطيط موقع المشروع § 

احتياطات السالمة في أعمال الحفر § 

اإلجراءات الوقائية أثناء العمل علي ارتفاعات § 

اشتراطات السالمة للورش الميكانيكية والكهربائية § 

للحماية من المخاطر الكهربائية § 

خطة تأمين خلط الخرسانة للمشروع § 

احتياطات السالمة بالمخازن العامة § 

احتياطات السالمة بمخازن الوقود والزيوت § 

احتياطات السالمة عند تخزين شكا ير األسمنت § 

احتياطات الوقاية بورشة النجارة § 

احتياطات السالمة الخاصة بالمعدات والسيارات § 

تأمين أعمال األوناش § 

احتياطات السالمة بالضاغط المتنقل ) الكمبروسور( § 

أسلوب مواجهه مخاطر العمل § 

قواعد تخزين حديد التسليح § 

احتياطات السالمة في البوفيهات والمطاعم § 

طرق وقاية مخازن األخشاب من الحرائق § 

مهمات الوقاية الشخصية § 

اجراءلت السالمة فى األماكن المغلقة § 

اإلجراءات الواجب إتباعها لحماية العاملين داخل بيارات الصرف § 

مجال الصحة المهنية § 

خطة مكافحة الحريق § 

الخدمات الطبية والتليفونية § 

إجراءات دخول الزائرين § 

خطة الطواري § 

تعليمات عامة § 

الوحدة الرابعة :

لمعايير األوشا للصحة ) السالمة و الصحة المهنية األمريكية (

الصحة المهنية § 

التعامل مع ملوثات البيئة § 

االمراض المهنية وإصابات العمل § 

تعزيز الصحة § 

الفحص الطبى االبتدائى § 

الفحص الطبى الدورى § 

الحاالت الطارئة واالسعافات االولية § 

سالمة الغذاء § 

التثقيف الصحى § 

الوقاية الصحية § 

فريق الصحة المهنية § 

الوحدة الخامسة :

 FIRE فى الحرائق وطفايات الحريق OSHA  الوحدة الخامسة : منهج
SAFETY

ما هو الحريق؟ § 

أسباب حدوث الحريق § 

§ Fire Classes أنواع الحرائق
أنواع طفايات الحريق ووسائل اإلطفاء § 

طفايات البودرة المضغوطة بالهواء § 

طفايات غاز ثانى أوكسيد الكربون § 

وسائط االطفاء صديقة البيئة § 

تجويع الحريق § 

خنق الحريق § 

تبريد الحريق § 

إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق § 

قواعد عامة إلطفاء الحرائق § 
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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 

وجـــبة الغــداء   :  2.30 ــ 3.30

 �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

..........................)تطبيقات معايير ال�سالمة ال�ساملة في الم�ساريع الهند�سية ®(  : 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�سكالت التعاقدية  لأخ�سائي العقود ®


