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مقدمة:
هندسة السالمة والصحة المهنية، هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان في مجال العمل وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات 

أو األمراض المهنية ويحافظ على المهمات ومكونات وبيئة العمل . وهي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على اإلنسان من خطر 

اإلصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع ، وتقوم  على دراسة وتحليل المخاطر المحيطة ببيئة العمل وذلك لحماية اإلنسان والمعدات والبيئة المحيطة من أثر 

هذه المخاطر، باإلضافة إلى التدريب على حل المشكالت المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية والتطوير من الوسائل التقليدية التي تستخدم في ذلك الى احدث التقنيات . وبناء عليه 

تقدم  يوروماتيك برنامج " التقنيات الحديثة في هندسة السالمة المهنية "  وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

االهداف:

سيتمكن الماشرك من التمزي يف:

	wإدارة هندسة السالمة واستراتيجيات التحكم والسيطرة في المخاطر

	wإدارة األزمات والكوارث واستراتيجيات واولويات المواجهة

	wجمع المعلومات والبيانات لتحديد المخاطر وأشكالها المحتملة في مكان العمل

	wتطبيق مبادئ إدارة المخاطر وتقييم ومراقبة المخاطر بكافة أشكالها، وإعداد الخطط المناسبة لبيئة العمل لتجنب هذه المخاطر

	wتصميم برامج الصحة والسالمة وتنفيذها بناًءا على مبادئ إدارة المشروع أو الشركة أو بيئة العمل والعمليات المناسبة للتنفيذ

	wتعيين أولويات العمل ووضع األهداف والبرامج المناسبة إلدارة المخاطر وتنفيذها بشكل فردي وجماعي

	wمهارات التواصل مع الجمهور من خالل األساليب الفعالة لتوصيل المعلومات التنظيمية والفنية بوضوح إلى العاملين أو األفراد المستهدفين

	w. استخدام التقنيات والتطبيقات الحالية باإلضافة إلى العمل على تطويرها والخروج بأفضل شكل لها

	wالعمل تحت ضغط ومواجهة الحوادث والحاالت الطارئة

الفئات المستهدفة:
	wمدير السالمة

	wمشرف السالمة

	wالعاملين في إدارة االمن والسالمة

	wمسؤول الصحة الوقائية

	wمفتشى البيئة
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المحتويات األساسية:

تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية ®

الوحدة األولى :
تطوير وإدارة نظم السالمة والصحة المهنية

	wالسياسة العامة للسالمة والصحة المهنية
	wالتنظيم وتوزيع المسئوليات
	wلجنة السالمة بالمنشأة
	w)التدريب ونشر الوعي )بأمور السالمة والصحة المهنية
	wاإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ المختلفة 
	wالتحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد التقارير واإلحصائيات الخاصة بها
	w السالمة بنواحي  الخاصة  الفحص  نماذج  باستعمال  المختلفة  العمل  فحص مواقع 

والصحة المهنية )التفتيش(
	wقواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل
	wمعدات الوقاية الشخصية – االختيار – الفحص والتخزين
	w معدات مكافحة الحرائق – طرق فحصها وصيانتها – الوقاية من الحريق نماذج

الفحص
	wالصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن العمل
	wاإلسعافات األولية والخدمات الطبية
	wالمعايير الحديثة للسالمة والصحة المهنية

الوحدة الثانية :
قواعد وإراشدات السالمة ونظم العمل اآلمنة

	w.تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمعامل
	w.تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالورش
	w.تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمخازن
	w تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمكاتب. وفيما يلي بعض اإلرشادات أثناء

تطبيق التعليمات:
	w.وضوح تعليمات السالمة واضحة ومكتوبة بلغة بسيطة يفهمها الجميع
	w.  المراقبة الحازمة لتنفيذ جميع تعليمات السالمة
	w. مراجعة تعليمات السالمة بصفة دورية وتقييمها وتعديلها
	w.طرق العمل اآلمنة لجميع األنشطة بالمنشأة

الوحدة الثالثة :
إدارة خماطر الصحة العامة والسالمة المهنية والبيئة

	wانظمة الصحة والتفتيش الوقائي
	w تعاريف البيئة
	wاالمراض المهنية وإصابات العمل
	wتعزيز الصحة
	wالفحص الطبي االبتدائي
	wالفحص الطبي الدوري
	wالحاالت الطارئة واالسعافات األولية
	wسالمة الغذاء
	wالتثقيف الصحي

الوحدة  الرابعة :

إدارة المخاطر يف بيئة العمل

	wتحديد الخطر واألماكن الخطرة

	wRisk Assessment | تقييم المخاطر

	wJob Hazard Analysis | تحليل مخاطر الوظيفة

	wإجراءات االستجابة للمخاطر

	wازالة الخطر او التقليل من  اثارة

	wاستبدال المواد او العمليات الخطرة

	w اإلجراءات اإلدارية للحد من المخاطر

	wصالحية أنظمة الحماية للمعدات واآلالت

الوحدة الخامسة :

خطط الطوارئ والترصف السليم يف حاالت الطوارئ

	w.أماكن طفايات الحريق وصناديق اإلسعافات األولية

	w مسئوليات الفرد من نواحي السالمة والصحة المهنية

	w.اإلبالغ عن إصابات العمل وعن ظروف العمل غير اآلمنة

	w.استعمال طفايات الحريق المختلفة

	w.استعمال معدات الوقاية الشخصية

	w.التدريب علي اإلسعافات األولية

	w.المخاطر المحتمل وقوعها في مكان العمل الذي يعمل به

	w   اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ

	wما هي خطة الطوارئ  وما هى حاالت الطوارئ؟

	wمشتمالت خطة الطوارئ
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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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)تقنيات هندسة السالمة والصحة المهنية ®( 
Safety Engineering & Occupational Health

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.


