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المقدمة:
أعد برنامج الدبلوم  في مجال السالمة والصحة المهنية لتحقيق ارتقاء كفاءة ومهارة 
ومسبباتها  والحوادث  المخاطر  بتحديد  القيام  لهم  ليتسنى  المجال  هذا  في  العاملين 
المهنية وإدارتها بشكل يحقق جودة  السالمة والصحة  وأساليب منعها وتحليل وقياس 
العمل وزيادة اإلنتاجية ويعمل على حماية العنصر البشري من آثار المخاطر المضرة 
الناتجة من األمراض والعاهات والحد من الفاقد المادي والمالي في الممتلكات واألفراد.

الوحدات األساسية للبرنامج:
w . أساسيات السالمة المهنية
w . أنظمة السالمة المهنية والصناعية
w . التطبيقات العملية  لتنفيذ شروط السالمة المهنية
w . مدخل إلى اإلسعاف اإلداري
w األخطار واستراتيجيات السالمة
w . الوقاية من الحرائق واالنفجار والكهرباء
w . مبادئ العناية الصحية بالعامل
w للتوجهات العالمية المعاصرة في مجال السالمة واألمن الصناعي 

الفئات المستهدفة:
w المدراء وروساء االقسام والمشرفين
w  مسؤولي السالمة و الصحة المهنية
w المهتمين بمجال السالمة والصحة المهنية

مقدمة – إدارة السالمة و الصحة المهنية

w إدارة السالمة والصحة المهنية – اوشا
w السالمة بالمنشات

w المخاطر الطبيعية
w تعريف المخاطر الفيزيائية
w الحرارة
w البرودة
w الضوء
w الضوضاء
w الضغط الجوى
w الرطوبة
w التهوية
w  من العاملين  لوقاية  توافرها  الواجب  االشتراطات 

أضرار المخاطر الفيزيائية )الطبيعية(

مخاطر اإلشعاعات والتحكم فيها  
Radiation Hazards & Control

w اإلشعاعات
w كيف تنشأ اإلشعاعات ؟
w أنواع اإلشعاع
w اإلشعاع المؤين
w األضرار الصحية لإلشعاع المؤين
w اإلشعاع  غير المؤين
w وسائل الوقاية من اإلشعاعات
w السالمة وأشعة ليزر

المخاطر الهندسية والتحكم فيها  
Engineering Hazards & Control

w مخاطر الكهرباء
w المخاطر الميكانيكية
w مخاطر المعدات واآلالت
w اإلصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات
w وسائل الحماية للمعدات واآلالت
w إغالق مصادر الطاقة ووضع الفتات عليها
w العدد اليدوية
w اشتراطات السالمة  بالورش الميكانيكية
w اشتراطات السالمة واألمان بورش الطالء
w أعمال اللحام والقطع
w (المحددة )العمل بأمان داخل األماكن المغلقة
w وسائل الرفع

المخاطر الكيميائية والتحكم فيها  
Chemical Hazards & Control

w المادة الكيميائية
w أنواع الملوثات الكيميائية بالهواء
w وحدات قياس تركيز المواد الكيميائية
w  الكيميائية المواد  عن  المعلومات  توصيل  نظام 

الخطرة
w تحديد المخاطر الخاصة بالمواد الكيميائية
w MSDS النشرات الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة
w Warning Labels ملصقات التحذير علي الحاويات
w السوائل الملتهبة والسوائل القابلة لالشتعال
w الحــروق الكيماويـــة
w اشتراطات السالمة والصحة

نظم مكافحة الحرائق    
Fire Fighting  System

w نظرية االشتعال
w كيفية انتقال الحرارة
w تصنيف الحــرائق
w طرق إطفاء الحرائق
w تحليل الحرائق
w أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق
w أجهزة إنذار الحريق
w  إعداد عند  توافرها  الواجب  السالمة  اشتراطات 

مشروع
w الوقاية من الحريق بالمنشآت

السالمة فى المخازن   
Storage Safety

w التخزين الداخلي
w أسباب نشوب الحرائق بأماكن التخزين
w  التدابير الواجب توافرها للوقاية من انتشار الحريق

عند حدوثه
w التخزين الخارجي
w اشتراطات السالمة أثناء إنشاء المخازن

اشتراطات السالمة أثناء التخزين

w مبادئ اإلسعافات األولية وخطة إدارة االزمات
w مبادىء  وطرق االسعافات
w عناصر ومكونات خطة الطوارى
w عالمات السالمة المختلفة



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:

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

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

w 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

التــاريــخ :........................)افضل الممارسات في أمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية ®( 

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.


