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مقدمة:
إن توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر  المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى الحد من اإلصابات واإلمراض المهنية وحماية العاملين  و المؤسسة من 

الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو اإلصابة، وكذلك الحد من تكاليف العالج والتأهيل والتعويض عن اإلمراض واإلصابات المهنية 

و الخسائر المادية و العينية  مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج ودفع القوة االقتصادية للدولة.

أهداف الدورة:
w التعرف على احدث برامج السالمة والصحة المهنية ومعاييرها

w تمكين المشاركين من اعداد برامج السالمة والصحة المهنية واإلجراءات واالرشادات الالزمة لالنشطة داخل منشآتهم

w اعداد المشاركين لوضع خطط اعداد برامج السالمة والخطط لمواجهه مختلف أنواع الطوارئ

w تقييم المخاطر وغيرها من تقنيات إدارة المخاطر

w تزويد المشاركين بالمهارات الالزمة إلجراء التحقيقات في الحوادث الصناعية

w تعزيز كفاءة المشاركين غي  تحديد أسباب الحوادث وتحليلها

w إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ و إجراءات عمليات اإلخالء

w التفتيش في أماكن العمل وتحديد المخاطر والسيطرة عليها

w األشراف و القيادة في السالمة

w التميز في اعداد برامج السالمة و الصحة المهنية في العمل

w جدارة الفحص و التفتيش في مواقع العمل
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الوحدة االولى :
مهام أدارة المخاطر

w تهيئة مكان العمل ليكون بيئة عمل آمنه
w تحسين الظروف الطبيعية من تهويه وأضاءه
w التفتيش الدوري لمقر العمل والعمال
w عمل بحوث و احصائيات و دراسات للمخاطر والحوادث
w عمل برامج تدريبية للعمال واإلدارة

الوحدة الثانية :
أهداف إدارة المخاطر

w .حماية العاملين من مخاطر المهنة
w .وضع اإلجراءات للسالمة لمنع المخاطر
w تحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر
w تقييم إجراءات السالمة المعمول بها وتطويرها وتجديدها
w تحليل مخاطر الوظيفية ووضع إجراءات السالمة لها
w  مجال في  لها  واالرشادات  اإلجراءات  ووضع  الخطرة  المناطق  وتصنيف  تقسيم 

االمن والسالمة المهنية والصحية

الوحدة الثالثة :
خطوات أدارة المخاطر في العمل

w معرفة المخاطر في بيئة العمل
w تحديد الخطر
w معرفة من هو في نطاق الخطر
w تقييم إجراءات الضبط واالحتياطات المتخذة
w تدوين النتائج
w المراجعة الدورية والتقييم

الوحدة الرابعة:
تحليل المخاطر

المحتمل أن تحدث بنسبة احتمالية معقولة وهذا يستلزم  تحليل إلشارات لمخاطر من 
الخطر  مصادر  او  للخطر  المتوفرة  للمعلومات  المنتظم  باستخدام  الخطوات  تحديد 
وتحليلها بحيث يمكن معرفة مدى خطورتها وكيفية المواجهة للتقليل من النتائج السلبية 
من  وقائية  استراتيجية  هي  اخر  بمعنى  المادية  او  البشرية  الخسائر  من  التقليل  او 

المخاطر وكيفية التعامل مع الخطر والخروج باقل االضرار.

الوحدة الخامسة :
خطوات تحليل المخاطر

w تحديد مصادر المحتملة أو المتوقعة في العمل
w توضيح من األشخاص اللذين يمكن لهم التعرض ألي نوع من الخطر
w  العمل مجال  في  والمالئمة  المتخذة  واالحتياطات  لإلجراءات  وتقدير  تقييم  عمل 

المحدد
w .كتابة النتائج التي تم التوصل لها واالحتفاظ بها كمرجع
w مراجعه وتقييم على فترات زمنيه محدده ومنظمه والمقارنة

الوحدة السادسة :

خطوات التقييم المخاطر

تقييم المخاطر ومواجهتها يتعلق بكيفية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير قبول 
المخاطر ومعايير القرار لذا فإن تقييم المخاطر يوجه الجهود والتقنيات ويحدد المجاالت 
التي يوجد بها ضعف او خلل يمكن للمخاطر ان تحدث ويجب أن يكون تقييم المخاطر 
ومواجهتها جزءا من دورة متصلة ال تقتصر فقط فترة محدودة زمنيا او تشمل مؤسسه 

او حاله معينه بل يجب ان تكون متصلة وموجهه لكل االحتماالت  من حيث:

w  او الخطر  تهديدات  أمام  العمل  او خطوات  في اإلجراءات  الضعف  تقييم مواطن 
مصادر يمكن ان تكون للخطر

w  في او  اإلجراءات  في ضعف  الخطر  حدوث  احتمال  عن  الناشئة  المخاطر  تقييم 
خطوات العمل ونتائج حدوث ذلك على العمل

w تقييم اإلجراءات المعمول بها حاليا ومدى فاعليتها
w وضع التوصيات

الوحدة السابعة :

خطوات التقييم للخطر واإلصابة

w حتى يمكن تقييم الخطر
w درجة احتمال حدوث الخطر في ظل الوضع القائم
w عدد االفراد العاملين الذى من الممكن تعرضهم للخطر
w شدة اإلصابة التي قد يتعرض لها العاملين في حدوث الخطر

الوحدة الثامنة :

خطوات السيطرة ) إجراءات الضبط (

يجب ان تتوفر هناك معايير وإجراءات للضبط والمراقبة من خاللها يتم التحكم والسيطرة 
على مصدر الخطر او التقليل من خطورته ونتائجه ومن خالل هذه الخطوات يتم تحييد 
الخطر بوضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ إجراءات السيطرة( االتي بالترتيب وذلك 
المخاطر هذه على والسيطرة للتحكم وذلك التنازلي بالترتيب السيطرة هرم نظام وإتباع 

:

w أو االستبعاد لمصدر الخطر كليا عن العمل وموقع العمل Elimination اإلزالة
w واالستبدال لمصادر الخطر بشي اكثر امانا Substitution االحالل
w بين العامل ومصدر الخطر Isolation العزل
w بالسيطرة على مصدر الخطر Control Engineering التحكم الهندسي
w  باألمن المتعلقة  اإلشارات  بعمل   Control Administration اإلداري  التحكم 

والسالمة واالرشادات من عالمات إشارات وتنبيهات
w PPE( ( استخدام أدوات الوقاية الشخصية
w تقليل تعرض العامل لمصدر الخطر المحدد
w االشراف والمراقبة من خبراء فى العملية او من قبل جهة مختصه
w التدريب ورفع مستوى العامل وزيادة خبراته

الوحدة التاسعة :

حاالت وورش عملية وتطبيقية



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

 )® Advanced Health & Safety التــاريــخ :........................)الصحة والسالمة المتقدمة

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.


