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مقدمة:
 Ergonomics &( »اإلرجونوميكس«  اإلنسان  عوامل  أو  البشرية  العوامل  علم 
human factors( أو الهندسة اإلنسانية هو علم يختص بدراسة التفاعل ما بين اإلنسان 
وتصميم الوظائف والمنتجات واألنظمة والمهام لتتوافق مع أحتياجات ومهارات وحدود 

اآلنسان.

اإلرجونوميكس هو ذلك المبحث العلمي الذي يهتم بتصميم األدوات والمعدات في بيئة 
العمل بحيث تتالءم مع طبيعة اإلنسان وحاجياته هذا العلم يهتم بدراسة العمل والتفكير 
والتسلية البشرية من خالل انعكاسها في سلوكه في االستخدام األمثل للغرائز األربعة 

وهي الحركة واإلحساس والعقل والمشاعر.

 Human وقد أعطى هذا العلم أسماء عديدة فى مختلف بالد العالم مثل العوامل البشرية
والبيانات   human factors engineering البشرية  العوامل  وهندسة   factors

الحيوية Bio-data وغيرها.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك للتدريب واالستشارات برنامج " هندسة السالمة والعوامل 
ذات  العالمية   والمنهجيات  الممارسات  ألحدث  وفقا    ")Ergonomics( اإلنسانية 

الصلة.

األهداف:
سيتمكن الماشركني من التمزي يف:

اإلرجونوميكس ERGONOMICS  هندسة العوامل البشرية 	
أسس بناء بيئة عمل أمنة خالية من المخاطر 	
استراتيجيات الصحة والوقاية فى بيئة العمل 	
اساليب تخطيط وتنفيذ التفتيش البيئى فى المنشأت 	
تقييم معايير بيئة العمل الفزيائية وأثارها على صحة وسالمة العاملين 	
دعم ثقافة اإللتزام التنظيمى واإلنتماء المؤسسي  للعاملين بالمنشآت الحيوية 	
تطبيق منهجية "كايزن" للتحسينات المستمرة فى مجاالت تقييم وتحليل المخاطر   	

  ..
اإلبداع فى هندسة العوامل البشرية والحد من المخاطر المهنية   	

ERGONOMICS

الفئات المستهدفة:
مدراء السالمة المهنية 	
مشرفين السالمة 	
العاملين فى بيئات العمل عالية الخطورة 	
المسؤولين عن تصميم وتنظيم بيئة العمل 	
المهتمين بمجاالت السالمة وهندسة العوامل البشرية 	
العاملين فى مجال الجودة 	

المحتويات األساسية:

مفاهيم هندسة العوامل البرشية:
	 Ergonomics  مفاهيم اإلرجونوميكس
اسباب االجهاد فى بيئة العمل 	
استراتيجيات السالمة للتوافق مع العنصر البشرى 	
موائمة التصميم ليتناسب مع القدرات البشرية 	
زيادة كفاءة وفاعلية تفاعل اإلنسان مع المنتجات واألدوات وبيئات العمل 	
	 Error Analysis تحليل الخطأ
تقليل الحوادث واإلجهاد الواقع على البشر أو المستخدمين 	
الحوادث الناجمة عن إهمال العمل بقواعد االرجونومية 	

العوامل المؤثرة ىف علم االرجونوميكس:
البيئة الفزيائية للعمل 	
االوساط المختلفة للعمل 	
المعدات واآلالت المستخدمة 	
ثقافة العمل المنتشرة 	
تصميم وظائف المنظمة 	
طبيعة انشطة ومنتجات المنظمة 	
االمراض المهنية الناجمة عن بيئة العمل 	

الهندسة البرشية و التوجهات المادية لألفراد:
حجم الجسم وشكله 	
المالئمة والقوة  	
حركة أعضاء الجسم 	
االحساسات ، بصورة خاصة الرؤية ، السمع ، اللمس 	
ضغوط العمل واالجهاد  	
القوة العضلية و الجهاز العصبي  	
القابلية الذهنية للعنصر البشرى 	
الفردية - لمعرفة - الخبرة 	

أهم المشكالت يف جمال العمل باحلاسبات االكرتونية:

عدم مالئمة االرضيات  	
مشكالت أجهزة العرض  	
وضع المكونات المادية للحاسب بالنسبة للجسم 	
تناسب األجزاء الصلبة والبرمجيات مع االستخدام 	
مشكالت المناولة اليدوية   	
صعوبة التحميل والتفريغ  	
الضغط المرتبط بالعمل 	
عدم كفاية الوقت  	
وضعف جدولة الوجبات والتالعب بالوجبات 	
التداخل وتشغيل العمال ساعات اضافية 	

:Ergonomics .السالمة ىف بيئة العمل

دور العوامل البشرية في الوقاية من إصابات العمل 	
بيئة العمل والسالمة 	
تصنيف بيئة العمل 	
بيئة العمل الطبيعة المتعددة التخصصات 	
تصاميم للعاملين فى وضع الوقوف 	
تصاميم أوضاع الجلوس للعاملين 	



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

)® )Ergonomics( هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية(
دور الهندسة البشرية في الوقاية من إصابات العمل

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.


