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مقدمة:
تقوم ادارات السالمة   بأعدادالتقارير الدورية للسالمة والتي تقوم فكرتها حول فحص 
عوامل االمن والسالمة داخل مباني و منشاءت المؤسسة ومحتوياتها واعداد تقارير 
لوصف الحدث عند وقوعه والعمل على تالفيه في المستقبل بالحد من عوامل الخطورة 

داخل المباني والورش والمصانع.

ومؤشرات االداء هي قياسات أداء نوعية يتم اختيارها لتقييم مستوى التقدم في تحقيق 
الحكومية،  الجهات  المهنية على مستوى  بالسالمة والصحة  المتعلقة  الجوانب  أهداف 
في  المؤسسات  و  الجهات  عامة تقوم  بصفة  المؤسسات  مستوى  وعلى  والقطاعات 
القطاعين الحكومي والخاص برفع تقارير أداء السالمة والصحة المهنية  بشكل دورى 
بناًء على متطلبات نظام السالمة والصحة المهنية، وذلك بعد اعتماد أنظمتها. وتعتبر 
هذه التقارير احدى الوسائل التي يتم االعتماد عليها في الرقابة على االلتزام بمتطلبات 

نظام السالمة والصحة المهنية.

االهداف:
w تشريعات السالمة والصحة المهنية الدولية
w )السالمة والصحة المهنية في قانون العمل )الفصل التاسع
w إصابات العمل وأألمراض المهنية بقانون العمل المصرى
w كيفية إعداد تقرير اصابة عمل أو مرض مهنى؟
w أنواع تقارير ادارة السالمة
w طريقة إعداد أحصائيات ادارة السالمة النصف سنوية
w إعداد تقارير المتابعة و التفتيش و الفحص
w الملفات االساسية الدارة السالمة بالمنشات

الفئات المستهدفة:
w مسؤول السالمة
w مشرف السالمة
w مراقب السالمة
w العاملين فى االماكن الخطرة
w المهتمين بمعرفة  نماذج وتقارير السالمة والصحة

الوحدة االولى :
نماذج لسجالت وتقارير السالمة والصحة المهنية

w السالمة والصحىة المهنية - مفاهيم اساسية
w صيانة أجهزة اإلطفاء اليدوية
w حوادث وإصابات العمل
w    صيانة نقطة اإلطفاء
w تقارير التدريب والتوعية  فى مجال السالمة والصحة المهنية
w الحوادث الجسيمة والكوارث واألزمات
w توزيع مهمات الوقاية الشخصية بالمنشأة
w صيانة أجهزة إنذار الحريق
w العالمات واللوحات اإلرشادية
w تقرير األمراض المهنية - تقرير األمراض العادية

الوحدة الثانية :
نماذج وتقارير السالمة فى المنشآت الصناعية

w قائمة التحقق من تطبيق اجراءات السالمه
w نموذج التفتيش على الساللم المتحركة
w نماذج تحليل مخاطر العمل
w نموذج فحص كالرك معدة شوكية
w نموذج تصريح العمل الساخن والعادى
w Confined Space Entry Permit تصريح دخول األماكن المغلقة
w تعليمات التشغيل و الحماية
w نماذج سجالت السالمة النصف سنوية

الوحدةالثالثة :
تقارير السالمة الكيمائية والمواد الخطرة

w رموز وحروف المخاطر الكيماوية
w سجل المواد الخطرة
w اشكال و انواع االشارات التحذيرية
w   موسوعة االشارات و البوسترات الخاصة بالسالمة
w Operational Control Procedures إجراءات مراقبة العمليات
w تقارير  نقل وتخزين المواد الخطرة

الوحدة الرابعة :

نماذج تقارير الطوارئ  الصناعية

w حصر أعضاء فريق اإلخالء واإلسعاف
w حصر فريق األمن والسالمة
w حصر و تقييم أعضاء فريق مكافحة الحريق
w  Accidents / Evacuation Experiment  التجارب  / الحوادث  تقرير 

Report
w EMERGENCY EQUIPME حـصر معـدات الطـوارئ
w DEALING WITH EMERG خطة التعـامل مع حالة الطوارئ
w   سجل التفتيش الشهري علي معدات الطوارئ
w قائمــة تليفونـــات الطــوارئ

الوحدة الخامسة :

التفتيش الوقائى الشامل

w التخطيط والتجهيز - الفحص - اجراءات التصحيح
w وضع جدول االعمال ووزع المسئوليات
w الهدف ومنطقة التفتيش بالموقع
w تجهيز قائمة الفحص للمعدات واالماكن الخطرة
w متابعة فعالية تنفيذ اجراءات التصحيح وافعال منع الحوادث السابق اتخاذها
w تجهيز مهمات السالمه الشخصيه الضروريه
w تجهيز معدات الفحص المطلوبة
w امثلة لقوائم الفخص



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

)كتابة التقارير الفنية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية ®( 
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.


