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إدارة السالمة والصحة المهنية
وفق أعلى معايير الجودة ®

المحتويات األساسية:

األهداف :
تعرف المتدربين على افضل ممارسات السالمة المهنية  �
التعرف على ادارة المخاطر وانواعها �
تعرف المتدربين على مستويات المخاطر المختلفة �
التعرف على نموذج بيرت للتنبؤ بالمخاطر  �
�  OSHAالتعرف على نموذج األوشا للسالمة المهنية
اكساب المتدربين المهارات المتكاملة للتعامل مع المواد الخطرة �
تدريب المتدربين على المعايير الدولية للتعامل مع المخاطر.  �
حماية العنصر البشرى من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل �
أتباع كافة إرشادات وتعليمات السالمة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل  �

أمن خالية من المخاطر 
استخدام المنهج العلمي لبرنامج السالمة والصحة المهنية يثبت األمان والطمأنينة  �

في قلوب العاملين أثناء أداء عملهم
تعرف المتدربين على وسائل السالمة والوقاية الشخصية المختلفة �

المقدمة :
المهنية  السالمة  هندسة  في  الحديثة  التقنيات  العمل  وورشة  التدريبي  البرنامج  أعد 
وإدارة الصحة البيئية لتحقيق االرتقاء بكفاءة ومهارة العاملين في هذا المجال ليتسنى 
لهم القيام بتحديد المخاطر والحوادث ومسبباتها وأساليب منعها وتحليل وقياس السالمة 
والصحة المهنية وإدارتها بشكل يحقق جودة العمل وزيادة اإلنتاجية ويعمل على حماية 
العنصر البشري من آثار المخاطر المضرة الناتجة من األمراض والعاهات والحد من 

الفاقد المادي والمالي في الممتلكات واألفراد.

الوحدة األولى :

تطوير وادارة نظم السالمة والصحة المهنية

السياسة العامة للسالمة والصحة المهنية �
التنظيم وتوزيع المسئوليات �
لجنة السالمة بالمنشأة �
التدريب ونشر الوعي )بأمور السالمة والصحة المهنية( �
اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ المختلفة �
التحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد التقارير واإلحصائيات الخاصة بها �
السالمة  � بنواحي  الخاصة  الفحص  نماذج  بإستعمال  المختلفة  العمل  فحص مواقع 

والصحة المهنية )التفتيش(
قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل �
معدات الوقاية الشخصية – اإلختيار – الفحص والتخزين �
معدات مكافحة الحرائق – طرق فحصها وصيانتها – الوقاية من الحريق نماذج  �

الفحص
الصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن العمل �
اإلسعافات األولية والخدمات الطبية �
المعايير الحديثة للسالمة والصحة المهنية �

الوحدة الثانية :

قواعد وإرشادات السالمة ونظم العمل اآلمنة
Safety Regulations & Standard Operating Procedures

تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمعامل. �
تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالورش. �
تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمخازن. �
تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمكاتب.وفيما يلي بعض اإلرشادات أثناء  �

تطبيق التعليمات:
وضوح تعليمات السالمة واضحة ومكتوبة بلغة بسيطة يفهمها الجميع. �
المراقبة الحازمة لتنفيذ جميع تعليمات السالمة . �
مراجعة تعليمات السالمة بصفة دورية وتقييمها وتعديلها . �
� Standard Operating Proce� )طرق العمل اآلمنة لجميع األنشطة بالمنشأة. 

dures (JOP’s

الوحدة الثالثة :

إدارة مخاطر الصحه العامة والسالمة المهنية والبيئة

انظمة الصحة والتفتيش الوقائى �
تعاريف البيئة �
االمراض المهنية وإصابات العمل �

تعزيز الصحة �
الفحص الطبى االبتدائى �
الفحص الطبى الدورى �
الحاالت الطارئة واالسعافات االولية �
التثقيف الصحى �

                             
الوحدة الرابعة :

استراتيجيات نقل وتخزين الملوثات والمواد الخطرة وهندسة البيئة

� (Environmental engineering(  الهندسة البيئية
التلوث البيئى �
مواجهة التلوث البيئى �
المادة الخطرة �
النفاية الخطرة �
إمثلة على النفايات الخطرة �
إدارة فصل وتخزين المواد الخطرة �
تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة �
عمليات معالجة النفايات الخطرة �
متطلبات الطوارئ �
تخزين النفايات والمواد الخطرة �
نقل النفايات والمواد الخطرة �
تقييم وتطوير إدارة المواد والنفايات الخطرة �
تطبيقات وورش عملية �

الوحدة الخامسة :

خطط الطوارئ والتصرف السليم في حاالت الطوارئ

أماكن طفايات الحريق وصناديق اإلسعافات األولية. �
مسئوليات الفرد من نواحي السالمة والصحة المهنية �
اإلبالغ عن إصابات العمل وعن ظروف العمل غير اآلمنة. �
إستعمال طفايات الحريق المختلفة. �
إستعمال معدات الوقاية الشخصية. �
التدريب علي اإلسعافات األولية. �
المخاطر المحتمل وقوعها في مكان العمل الذي يعمل به. �
�  Emergency Preparedness & | اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ

Emergency Procedures
ما هي خطة الطوارئ وما هى حاالت الطوارئ؟ �
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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

التــاريــخ :........................)إدارة السالمة والصحة المهنية وفق أعلى معايير الجودة ®( 

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.


