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مقدمة:

أثبتت االحصائيات العالمية أن أكثر حوادث العمل خطورة وينجم عنها وفيات عديدة هي تلك التي تقع أثناء األعمال الهندسية اإلنشائية وعلى األخص أثناء العمل على إرتفاعات 

عالية دون إتخاذ وسائل الوقاية ونظام العمل اآلمن.

لذا كان لزامًا في المشروعات اإلنشائية المختلفة إعداد خطة للسالمة والصحة المهنية والبيئة ) Health, Safety and Environment Plan ( قبل الشروع في تنفيذ هذه 

المشروعات توضح سياسة الشركة المنفذة للمشروع في مجال السالمة والبيئة طوال مدة التنفيذ وحتى اإلنتهاء من المشروع وتسليمه للجهة المالكة.

ويجب أال تخلو السياسة العامة للشركة المنفذة والتي ستتضمنها الخطة من التركيز على كيفية حماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات حسب كل نشاط ،و حماية المنشآت 

والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارات وتدريب العاملين بالمشروع على نظم العمل اآلمنة واستخدامات وسائل الوقاية الشخصيةواساليب التعامل مع األحداث والمواقف 

عند الطوارئ ؟ ) حوادث –حرائق –إنفجارات –فيضانات–…( وإدارة السالمة والبيئة .

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج " تقييم وإدارة فحوصات المخاطر الهندسية والبيئية" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة. 

االهداف:

سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w OHSAS 18001 معايير ادارة صحة والسالمة

w اجراء خطة تأمين مشروع متكاملة

w المعايير الصحية الحديثة اثناء ادارة المشروعات

w المعايير البيئية اثناء ادارة المشروعات واالجراءات التى يجب اتخاذها لحماية البيئة

w الوقاية من مخاطر الحريق

w الحوادث المحتملة فى المشروعات

w مهمات الوقاية فى المشروعات

w مخاطر السقوط فى أماكن الحفر

w مهام مشرف السالمة فى المشروعات

w سالمة مواد المشروع

w اجراءات السالمة اثناء إستخدام المواد العازلة

الفئات المستهدفة:

w مدير المشروعات

w مهندس المشروع

w مراقب المشروع

w مسؤول السالمة

w مسؤول البيئة

w المهتمين بإجراءات تأمين بيئة العمل فى المشروعات الهندسية
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الوحدة االولى :

OHSAS 18001 أسس ومبادئ نظم إدارة الصحة الوظيفية والسالمة

w االمن والسالمة المهنية
w المدخل الى االمن والسالمة
w بيئة خالية من الحوادث واالخطار
w غايات واهداف قوانين السالمة العامة
w االمن والسالمة المهنية وعناصر االنتاج
w اهداف االمن و السالمة المهنية
w مصطلحات االمن والسالمة المهنية
w المبادئ االساسية للحوادث
w تصنيف الحوادث- اسباب الحوادث
w الوقاية من الحوادث فى بيئة العمل

الوحدة الثانية :

خطة السالمة والصحة المهنية,HGFDZDM فى ) المشروعات اإلنشائية 
)Plan OSHE (construction projects (

w إعداد خطة للسالمة والصحة المهنية والبيئة
w حماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات حسب كل نشاط
w حماية المنشآت والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارات
w  الوقاية وسائل  واستخدامات  اآلمنة  العمل  نظم  على  بالمشروع  العاملين  تدريب 

الشخصية
w – إنفجارات– حوادث –حرائق   ( الطوارئ  عند  والمواقف  األحداث  مع  التعامل 

فيضانات –…الخ
w إدارة السالمة والبيئة
w – الكلية –الجيران الجغرافي–المساحة  الموقع   ( المشروع  معلومات أساسية عن 

المعدات المستخدمة –حجم األعمال وتكلفتها –أسم المالك –اإلستشاري –المقاول 
الرئيسي –مقاولي الباطن –…الخ(

w التشريعات المحلية والقوانين المتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة
w تحديد مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة للمشروع
w :تحديد مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة للمشروع
w اإلجراءات اإلدارية للسالمة والبيئة التي سيتم إتخاذها أثناء تنفيذ المشروع
w  فريق السالمة والبيئة –تشكيل لجنة السالمة والبيئة –تقارير الحوادث واإلصابات(

–إحصائيات الحوادث واإلصابات –سجالت التدريب(

الوحدة الثالثة :

خطة السالمة التفصيلية  لمشروع هندسى

w بيانات خاصة بالمشروعواإلجراءات التنظيمية األساسية المطلوب تنفيذها
w  -القوانين الصادرة بشأن السالمة والصحة المهنية ) قانون العمل_قوانين التراخيص

قوانين حماية البيئة(
w االختصاصات والمسئوليات للمستويات المختلفة بالمشروع
w اشتراطات السالمة الواجب أتباعها عند تخطيط موقع المشروع
w احتياطات السالمة في أعمال الحفر- العمل على ارتفاعات-فى األماكن المغلقة
w اشتراطات السالمة للورش الميكانيكية - والكهربائية
w احتياطات السالمة بالمخازن العامةوبمخازن الوقود والزيوت
w احتياطات السالمة الخاصة بالمعدات والسياراتوتأمين أعمال األوناش
w )احتياطات السالمة بالضاغط المتنقل ) الكمبروسور
w خطة مكافحة الحريق- إجراءات دخول الزائرين - خطة الطواري- تعليمات عامة

الوحدة الرابعة :

معايير األوشا للصحة ) السالمة و الصحة المهنية األمريكية )

w مفاهيم الصحة المهنية والبيئية
w التعامل مع ملوثات البيئة
w االمراض المهنية وإصابات العمل
w تعزيز الصحة - الوقاية الصحية
w الفحص الطبى االبتدائى-الفحص الطبى الدورى
w الحاالت الطارئة واالسعافات االولية
w سالمة الغذاء- التثقيف الصحى
w فريق الصحة المهنية
w الخدمات الطبية والتليفونية

الوحدة الخامسة :

منهج OSHA فى حرائق المشروعات الهندسية

w ما هو الحريق؟ أسباب حدوث الحريق فى الشروعات
w االنذار واالطفاء األلى–Fire Classes أنواع الحرائق
w أنواع طفايات الحريق ووسائل اإلطفاء
w طفايات البودرة المضغوطة بالهواء
w طفايات غاز ثانى أوكسيد الكربون
w وسائط االطفاء صديقة البيئة
w تجويع الحريق - خنق الحريق -تبريد الحريق
w إيقاف التفاعل المتسلسل للحريق
w قواعد عامة إلطفاء الحرائق
w خطة الطوارئ واالنقاذ واالخالء



 

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 :........................)تقييم وإدارة فحوصات المخاطر الهندسية والبيئية ®( 

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.


