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مقدمة:
وإدارة  والصحة  المهنية  السالمة  في  المتقدم  الدبلوم   " البرنامج  هذا  تصميم  تم  لقد 
البيئة )ADSHEM(  " لتقديم المهارات التخصصية المتقدمة  للمشاركين في أعمال 
السالمة، أخطار المهن وطرق الوقاية، السالمة الصناعية والمهنية، السالمة من مخاطر 
المواد الكيميائية، دور رجل السالمة أثناء مكافحة الحرائق، السالمة ومنع الخسائر، 
مع  التعامل  في  السالمة  أسس  الحرائق،  من  السالمة  مفتش  والقياس،  الكشف  أجهزة 
في  النفس  علم  تطبيقات  المباني،  في  السالمة  اشتراطات  المسالة،  البترولية  الغازات 
منع الخسائر، السالمة والصحة المهنية، اشتراطات السالمة في تداول المواد المشعة، 
وأساليب  الوقاية، طرق  المهنية وطرق  األمراض  الوقاية،  اإلحصاء واستنباط طرق 

التهوية، إدارة السالمة ومنع الخسائر.

اهداف البرنامج:
الدبلوم مصمم لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة المطلوبة ليصبح المدير �	

قادرا على تطبيق… برامج وخطط الصحة والسالمة في مواقع عملهم.
لتزويد المشاركين بالمهارات الضرورية إلجراء التحقيق وتحليل المخاطر .�	
تدريب المشاركين على تنفيذ تقدير المخاطر واستيعاب تقنيات إدارة المخاطر.�	
لالستعداد لتطبيق الخطط واإلجراءات المتعلقة بحاالت الطوارئ.�	
تدريب المشاركين على تفتيش موقِع العمل وتعريِف الخطر والسيطرِة عليه.�	
تمكين المشاركين من وضع برامج تدريب السالمة�	

الفئات المستهدفة:
مهندسوا ومفتشوا السالمة ومشرفوا األمن والسالمة والصحة المهنية.�	
مدراء األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة وموظفو حماية البيئة ومهندسي �	

اإلنشاءات والمعامل.
المهتمين بالسالمة والصحة المهنيه ويرغبون بالعمل بهذا المجال�	
مسؤلي الموارد البشرية – الشؤون االدارية�	

المحاور التدريبية:

التعرف علي المخاطر المختلفة في بيئة العمل�	

برنامج السالمة والصحة المهنية )محتويات البرنامج(�	

تقيم المخاطر�	

التفتيش علي مواقع العمل�	

مراجعة برامج السالمة�	

الحوادث وإصابات العمل ، إحصائيات الحوادث�	

التحقيق في الحوادث وإعداد التقارير�	

المواد الكيميائية الخطرة�	

الصحة المهنية واألمراض المهنية�	

الضوضاء وبرنامج الحفاظ علي القوى السمعية�	

نقل المواد الخطرة�	

األرجنومكس�	

األالت والمعدات ووسائل الحماية�	

متابعة سلوكيات السالمة�	

تحليل مخاطر الوظائف�	

نظام تصاريح العمل�	

كيفية إعداد برنامج شامل للسالمة والصحة المهنية�	

إعداد خطط للطوارء وخطط لمكافحة الحرائق�	

نقل المخلفات الخطرة وكيفية التخلص منها�	

المحتويات األساسية:

اإلدارة الدولية للصحة والسالمة:

إدارة الصحة والسالمة�	

الخسارة السببية والتحقيق في الحوادث�	

قياس واستعراض أداء الصحة والسالمة�	

تحديد المخاطر وتقييمها وتقييمها�	

مراقبة المخاطر�	

العوامل التنظيمية�	

العوامل البشرية�	

تنظيم الصحة والسالمة�	
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مراقبة العوامل اخلطرة يف مكان العمل:
مبادئ المراقبة الكيميائية وعلم السموم وعلم األوبئة�	
المواد الخطرة والمواد الكيميائية األخرى - تقييم المخاطر�	
المواد الكيميائية الخطرة – الضوابط الهندسية والحماية الشخصية�	
الرصد والقياس�	
العوامل البيولوجية�	
العوامل المادية 1 – الضوضاء واالهتزاز�	
العوامل الفيزيائية 2 – اإلشعاع�	
العوامل النفسية واالجتماعية�	
المخاطر العضلية الهيكلية والضوابط�	
مخاطر وضوابط بيئة العمل�	
إدارة الصحة المهنية�	

سالمة أماكن العمل ومعدات العمل:
المسائل العامة المتعلقة بمكان العمل�	
مبادئ النار و االنفجار�	
تقييم مخاطر الحريق في مكان العمل�	
تخزين المواد الخطرة ومناوالتها ومعالجتها�	
معدات العمل )عام(�	
معدات العمل )آالت أماكن العمل(�	
معدات العمل )متنقلة، ورفع، وإمكانية الوصول(�	
السالمة الكهربائية�	
مخاطر وضوابط البناء�	
السالمة من الحرائق واالنفجارات وسالمة العمليات�	
تقييم األثر البيئي�	
التعلم من الكوارث�	

خماطر اإلشعاعات والتحكم فهيا:
اإلشعاعات�	
كيف تنشأ اإلشعاعات ؟�	
أنواع اإلشعاع�	
اإلشعاع المؤين�	
األضرار الصحية لإلشعاع المؤين�	
اإلشعاع  غير المؤين�	
وسائل الوقاية من اإلشعاعات�	
السالمة وأشعة ليزر�	

المخاطر الهندسية والتحكم فهيا:
مخاطر الكهرباء�	
المخاطر الميكانيكية�	
مخاطر المعدات واآلالت�	
اإلصابات الشائعة عند التعامل مع المعدات�	
وسائل الحماية للمعدات واآلالت�	
إغالق مصادر الطاقة ووضع الفتات عليها�	
العدد اليدوية�	
اشتراطات السالمة  بالورش الميكانيكية�	
اشتراطات السالمة واألمان بورش الطالء�	
أعمال اللحام والقطع�	
العمل بأمان داخل األماكن المغلقة( المحددة)�	
الحماية من خطر السقوط�	
وسائل الرفع�	

المخاطر الكيميائية والتحكم فهيا:
المادة الكيميائية�	
أنواع الملوثات الكيميائية بالهواء�	
وحدات قياس تركيز المواد الكيميائية�	
نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة�	
تحديد المخاطر الخاصة بالمواد الكيميائية�	
	�MSDS النشرات الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة
	�Warning Labels ملصقات التحذير علي الحاويات
السوائل الملتهبة والسوائل القابلة لالشتعال�	
الحــروق الكيماويـــة�	
اشتراطات السالمة والصحة�	

نظم مكافحة احلرائق:
نظرية االشتعال�	
كيفية انتقال الحرارة�	
تصنيف الحــرائق�	
طرق إطفاء الحرائق�	
تحليل الحرائق�	
أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق�	
أجهزة إنذار الحريق�	
اشتراطات السالمة الواجب توافرها عند إعداد مشروع�	
الوقاية من الحريق بالمنشآت�	

التخطيط واإلدارة البيئية:
مقدمة في التخطيط واإلدارة البيئية�	
تقييم المخاطر البيئية وإدارتها�	
العلوم البيئية والتكنولوجيا�	
االستدامة من خالل العلوم والتكنولوجيا الخضراء�	
المجاالت البيئية الخمسة.�	
الكيمياء والبيولوجيا والكيمياء الحيوية�	
األحياء المائية، علم األحياء الدقيقة والكيمياء�	
المياه الخضراء�	
الكيمياء البيئية للغالف الجوي�	

التكنولوجيا البيئية من أجل التنمية المستدامة:
العلوم والتكنولوجيا الخضراء لتخفيف االحترار العالمي�	
مخاطر الغالف األرضي والحفاظ على الغالف األرضي األخضر.�	
المحيط الحيوي: النظم اإليكولوجية والمجتمعات البيولوجية�	
التأثيرات السامة على الكائنات الحية والكيمياء السمية�	
اإليكولوجيا الصناعية من أجل استخدام الموارد المستدامة�	
الطاقة المستدامة: مفتاح االستدامة�	

تكنولوجيا وهندسة البيئة:
المشاكل البيئية الناجمة عن الملوثات في موارد الهواء والتربة والمياه�	
مصادر االنبعاثات وإسهاماتها في تركيزات الهواء المحيط للملوثات�	
التقييم النوعي لآلثار الصحية البيئية�	
دور اإلدارة البيئية التكيفية في دراسة حالة التنمية المستدامة التي تقيّم الفوائد �	

االقتصادية للبناء المستدام
تلوث الهواء في األماكن المغلقة�	
مشاكل تلوث التربة ومعالجتها�	
مراقبة النشاط اإلشعاعي�	
تقييم جودة الهواء�	



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

 )® )ADSHEM( التــاريــخ :........................)الدبلوم المتقدم في السالمة المهنية والصحة وإدارة البيئة

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.


