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المقدمة:

يقصد باألمن والسالمة المهنية: بأنّه مجموعة من اإلجراءات التي تحفظ كاًل من العامل، والمنشأة التي يعمل فيها من حدوث أيّة أضرار ماديّة، أو مخاطر محققة تعطل عجلة اإلنتاج 

االقتصادي في شتى المجاالت. ومن هنا تأتي أهداف تطبيق معايير منظومة األمن والسالمة المهنيّة لعدة اعتبارات أهمها: 

توفير بيئات أمنة للعمل، من خالل توفير كافة االحتياطات، ووسائل السالمة العاّمة للعّمال. �

الحفاظ على سالمة العاملين، وأرواحهم، وتجنيبهم األخطار الُمحتملة التي قد تقع نتيجة وجود أي نقص، أو إهمال في تحقيق شروط السالمة العاّمة. �

الحرص على سالمة المعدات، واآلالت، والممتلكات الخاّصة بالمنشأة. �

تنفيذ شروط نظام إدارة الجودة المنصوص عليها في نص القانون المختص بحقوق العمل، والعّمال. �

تطبيق المقاييس، والمعايير الدولية، والعالمية في األمن، والسالمة المهنيّة. �

الحرص على البيئة المحيطة، وعدم تلويثها بأي شكل من األشكال. �

نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية في المجتمعات، حتى تصبح مفهوماً متأصاًل، وشيئاً أساسياً في أي مجتمع. �

أهداف الدورة وورشة العمل:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

تطبيق أفضل الممارسات األساسية والمتقدمة إلدارة أنظمة األمن والسالمة وحماية موارد المؤسسة وأصولها �

تخطيط وتنفيذ وتحسين االستراتيجية األمنية للمؤسسة �

إدارة الفريق األمني وموارده �

إجراء تقييم إلدارة المخاطر وتحديد التدابير األمنية الالزمة �

تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات أمنية فعالة �

إدارة وتقليل الحوادث باستخدام مهارات التواصل والتنسيق الفعالة �

إجراء تقييمات للمخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة بما في ذلك التوعية حول السالمة من الحرائق �

� )OSHA(   شرح وتطبيق محتويات المعايير المهنية إلدارة السالمة والصحة

إعداد برامج األمن الفعالة التي من شأنها زيادة معنويات الموظفين واإلنتاج وخفض التكاليف الشاملة �

وصف االحتياجات التدريبية لمعايير OSHA وتحديد موضوعات تدريب الموظفين التي يحتاجونها �

إجراء تحقيقات شاملة في الحوادث من خالل اتباع إجراءات جمع المعلومات وإعداد التقارير �

النظر في خصائص إدارة األمن المادي عند تقييم البنية التحتية للمواقع �

الفئات المستهدفة :

تم تصميم هذه الدورة للمدراء والمشرفين العاملين في أي قطاع وأي مؤسسة ، وتقدم الدورة المعلومات والمهارات واألدوات  الالزمة للتعامل مع حاالت األمن والسالمة.
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الوحدة األولى :
مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا OSHA  الصحة والسالمة االمريكية

مخاطر بيئة العمل واساليب المواجهة للحد من الخسائر §
مخاطر بيئة العمل §
مخاطر العنصر البشرى §
المخاطر الهندسية فى مجال العمل OSHA )معايير السالمة األمريكية ( §
المخاطر الميكانيكية §
§            OSHA إجراءات السالمة ضد مخاطر اآلآلت الميكانيكية
§ OSHA قواعد السالمة فى الورش الميكانيكية
§ OSHA إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربية

الوحدة الثانية :

إجراءات OSHA فى العمل باألماكن المغلقة

المخاطر المحتملة داخل األماكن المغلقة §
§ Atmospheric Hazards | المخاطر فى جو العمل
§ Mechanical & Electrical Hazards | المخاطر الميكانيكية والكهربائية
§   Physical Hazards | المخاطر الطبيعية
§  Engulfment Hazards | مخاطر اإلجتياح
إجراءات الدخول والعمل داخل األماكن المغلقة §
فحص المخاطر داخل المكان المغلق §
تهوية المكان المغلق §
مسئولية األشخاص الذين سوف يدخلون للمكان المغلق §
مسئولية الشخص المكلف بالمراقبة خارج المكان المغلق §

الوحدة الثالثة :
FIRE SAFETY فى الحرائق وطفايات الحريق OSHA منهج

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 §
طريقة إستعمال طفايات الحريق §

 الوحدة الرابعة :
Means of Egress فى مسالك الهروب OSHA منهجية

§ Means of Egress | مسالك الهروب
§       Exit Access | مسار الوصول إلى المخرج
§ Exit | المخرج
§      Exit Discharge | منفذ صرف المخرج
§             Exit Access | مسار الوصول إلى المخرج
§ :  CFR 1910.36 29 | المتطلبات العامة األساسية
ابعاد مسالك الهروب §
مكونات مسالك الهروب §
حماية مخارج الطوارىء §
§ Egress Capacity and Occupant Load  سعة المخرج وحمل اإلشغال
عدد مخارج الطوارىء طبقا لكثافة اشغال المبني §
أماكن مخارج الطوارىء §
§ Travel Distance  المسافة المقطوعة للوصول للمخرج

الوحدة الخامسة :
OSHA خطط الطوارىء و مكافحة الحرائق

الهروب من المبنى وطرق الهروب §
إغالق وإيقاف العمليات الخطرة §
حساب أعداد األشخاص الذين يخلون المبنى للتأكد من عدم وجود أشخاص داخل  §

المبنى فى حاالت الطوارىء
اإلنقاذ وتقديم الخدمات الطبية §
اإلبالغ عن الحرائق والحاالت الطارئة §
األشخاص المسئولين عن اإلخالء §
توفر نظام لإلنذار ضد الحريق §
خطة لإلخالء فى حاالت الطوارىء §
التدريب المستمر §
توفير مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة فى حاالت الطوارىء §
صيانة دورية لمعدات مكافحة الحرائق §

الوحدة السادسة :
معايير األوشا OSHA للصحة والسالم

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

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

H
R 

CE
RTIFICATION INSTITUTE™

      A
PPRO VE D      P R OVID

ER Partner

MEMBER



 

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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)معايير االمن والسالمة المتقدمة وأساليبها الحديثة ®( 
التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


