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مقدمة:
من المهام الرئيسية لمشرف الصحة والسالمه المهنيه االشراف على وضع السياسات والمعايير والخطط واعداد القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي ينبغي أن تتبع في مجال 
الصحة والسالمة المهنية ومرافبة تنفيذها وايضااالشراف على إعداد خطة توزيع المفتشين للقيام بعمليات التفتيش الدورية للمنشآت وفق خطة اإلدارة واإلشراف على تنفيذها 
على المنشآت بمختلف أنواعها ومواقع العمل التابعة لها للتأكد من تنفيذ أحكام القانون والقرارات التي تنظيم الجوانب الصحية وتوفير الوقاية من اصابات العمل وغير ذلك من 
المهام التى تتطلب مهارات ومعارف متخصصة وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج "مشرف السالمة والصحة المهنية" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

اهداف الدورة:
w تطوير ما يحتاجه المشرف من كفاءات وأساليب لتحسين جميع مجاالت االمن والسالمة التي تخص المشرف
w إلمام المشاركين باالتجاهات الحديثة في إعداد الخطط االستراتيجية األمنية للسالمة الصناعية
w اكتساب المهارة األكثر فاعلية في قيادة طاقم عمل األمن والسالمة الصناعية
w .تنمية مفاهيم المشاركين باالستراتيجيات وخطط الطوارئ والتحكم األمني
w إلمام المشارك بمهارة اإلشراف وتعريفه بأساليبه
w .رفع مستوى وعي المشاركين حول أهمية األمن الصناعي
w .التطبيق السليم لحماية وتحسين البيئة الصناعية
w .كيفية اإلشراف على فريق العمل األمني
w تقديم إطار فعال للسالمة بمشاركة كافة العاملين بالمؤسسة لتحقيق بيئة خالية من المخاطر
w وضع إطار عام لنشر ثقافة السالمة والصحة المهنية والبيئة وقواعد االلتزام لخلق بيئة عمل خالية من المخاطر
w  حماية األفراد العاملين من التعرض لإلصابات عن طريق تأمين السالمة لهم , وتهيئة ظروف العمل المناسبة و توضيح اإلجراءات و التعليمات الكفيلة بالحفاظ علي سالمتهم

, و سالمة وسائل اإلنتاج المادية األخرى

المحاور التفصيلية للدورة :
w مقدمة السالمة والصحة المهنية
w أهمية السالمة والصحة المهنية في مشاريع اإلنشاءات
w التشريعات المحلية والعالمية للسالمة والصحة المهنية
w إدارة المخاطر
w ) المخاطر) الفيزيائية , الكيميائية, الميكانيكية, اإلنشائية, البيولوجية ,النفسية ,الكهربائية
w العمل على المرتفعات
w العمل في األماكن المحصورة
w أساليب اإلخالء في أماكن العمل المحصورة
w الوقاية من مخاطر العمل على المرتفعات
w )أجهزة قياس المؤثرات البيئية المختلفة )أغبرة – ضجيج – تلوث
w أسس التخزين السليم للمواد
w الحريق: الوقاية – المقاومة واإلطفاء واإلخالء - التالؤم
w إصابات العمل و األمراض المهنية
w اإلسعافات األولية
w )إنعاش القلب الرئوي ,الحروق, النزيف ,الصدمة ,إصابات الجهاز الحركي ,اإلغماء, فقدان الوعي ,غيبوبة السكري, اإلختناق(
w معدات الوقاية والحماية الشخصية
w كيفية تفقد مواقع العمل
w التحقيق في الحوادث
w مهارات اإلتصال والتواصل وإعداد التقارير
w قائمة مصطلحات السالمة والصحة المهنية
w ) حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية ) أسبابها وطرق تجنبها
w ) مخاطر المنشأت وأساليب الوقاية منها ) مخاطر طبيعية – ميكانيكية – كهربائية – كيمائية
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الوحدة األولى:

إدارة أنظمة األمنوالسالمة المهنية

w واجبات ومهام مشرف السالمة
w تعريف المنشأة الحيوبة
w واجبات إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية
w أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمةالمهنية
w منظومة عمل أدارة أنظمة االمن والسالمه
w أدارة الجوده والمعايير والمواصفات القياسية

الوحدة الثانية:

سياسات السالمه والصحهالمهنيه

w      التخطيط للسالمة والتطبيق والتشغيل
w                                           المراجعه واالجراءات التصحيحية
w                    اجراءات مراجعــةاالدارة
w              إدارة السالمة والصحة المهنية
w مهام ادارةالسالمه والصحة المهنية

الوحدة الثانية:

إدارة الصحه المهنيه

w                                      تصنيف االمراض المهنيه
w نتائج وانعكاسات األمراض المهنيه علىالعمل
w                         أهداف الصحـةالمهنية
w                      واجبات ادارة الصحيه المهنيه
w مهام ادارة الصحه المهنيه
w ادارة الصحة الوقائىة

الوحدة الرابعة:

أدارةوتحديد وتقييم المخاطر

w إدارة ازمات االمن والسالمهوالصحه والبييئه
w   القواعداإلرشادّية فى ادارة االزمه
w أدارة اللجان الفرعيه الدارة انظمة االمن والسالمه والصحه المهنيه
w                                                                                   ادارة التدقيق وتشكيل ومهام الفرق
w  ادارةخططالطوارىء واالنقاذ واالخالء
w أهدافالتحقيق فى حوادث العمل
w خطوات التحقيق فى الحوادث

الوحدة الخامسة:

إدارة التدريب فى الصحة والسالمة

w                                                                               أنواع التدريبفى مجال الصحة والسالمة
w تدريب االلتحاق بالعمل
w تدريب تحديد العمل
w تدريب التحديث والتطوير
w تدريبالتخصص المهنى
w سجالت التدريب والتقارير

الكفايات الفنية للدورة :
w ادارة المخاطر المهنية في بيئة العمل
w التفتيش على مناطق العمل
w  متابعة تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالسالمة والصحة

المهنية في المنشأة
w إجراء قياسات وفحوصات ملوثات بيئة العمل
w ادارة النفايات الخطرة
w متابعة حوادث واصابات العمل
w االشراف على المرؤوسين
w تطوير المهارات المهنية

الفئات المستهدفة:
w مشرفي السالمة و الصحة المهنية

w العاملين في المجاالت الصناعية و الطبية و الكيميائية

w العاملين في إدارات منع الخسائر

w العاملين في المصانع وشركات الغاز و البترول

w العاملين في حقل األمن و السالمة المهنية

w  الراغبين في التحول عن مسارهم المهني الحالي ودخول مجال السالمة و الصحة

المهنية



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

)مشرف السالمة والصحة المهنية - مستوى متقدم ®( 
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.


