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مقدمة:
على  المشاركين  المعتمد لتعرف  المهنية  والصحة  السالمة  مشرف  دورة  صممت 
إجراءات الصحة والسالمة والبيئة وخططهم، مصفوفة المخاطر، باإلضافة الى العمل 
بالمرتفعات واعمال الحفر  والهدم. كما تهدف هذه الدورة الى تمكين المشاركين من 

اعداد تقارير عدم المطابقة للمعايير وتقارير اختبار الطوارئ والتحقيق في الحوادث.

واالنشائية  والميكانيكية  الفيزيائية  المخاطر  يوروماتيك  من  الدورة   هذه   وستتناول 
والكهربائية والبيولوجية والنفايات الخطرة وأجهزة القياس، واليات الوقاية من الحريق 
وطفايات االطفاء، نقل وتداول وتخزين المواد، االسعافات االولية، السالمة والصحة 
المهنية،  والصحة  السالمة  تشريعات  التالؤم،  العالمية،  المعايير  أحدث  وفق  المهنية 
االمراض المهنية، التحقيق من الحوادث، التدريب والتفتيش على امور السالمة، النظام 
االحصائي الخاص باصابات العمل، وكيفية اعداد وكتابة التقارير وغيرها من االمور .

أهداف البرنامج:
تزويد الماشركني بالمعلومات اخلاصة المتعلقة مبرشيف الصحة و 

السالمة المهنية من خالل:

وضع وتنفيذ خطط الصحة والسالمة في مكان العمل 	
إعداد سياسات تهدف إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسالمة 	
تقييم جميع اإلجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يُتوقَّع حدوثها 	
ضمان التزام جميع العاملين في المؤسسة بقوانين ومعايير الصحة والسالمة 	
إعداد سياسات ومبادئ تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة 	
وضع خطط لتطبيق قوانين الصحة والسالمة في الشركة بناًء لما ينص عليه  	

القانون
تنظيم الدورات التدريبية والعروض التقديمية حول الصحة والسالمة لتعليم  	

العاملين كيفية التعامل أثناء الحاالت الطارئة
فحص ومعاينة األدوات والمعدات والماكينات لتشخيص العيوب واألعطال غير  	

اآلمنة وإصالحها
التحقيق أثناء وقوع الحوادث والحاالت الطارئة ومعرفة أسبابها حتى يُمكن  	

تجنبها في المرات المقبلة
توفير الحلول الالزمة للمشاكل 	
كتابة التقارير وإجراء الدراسات واإلحصاءات حول التوعية في مجال الصحة  	

والسالمة
التعديل على السياسات القديمة واستبدالها بسياسات جديدة 	
العمل بجد من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر 	
منع حدوث الحرائق 	
التأكد من قيام العاملين والموظفين بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه وبشكل  	

آمن وسليم
فحص ومعاينة مكان العمل بشكل منتظم 	
متابعة حاالت عدم التطابق والقيام باإلجراءات التصحيحية الوقائية الالزمة 	
إعداد دليل السالمة والعمل على تحديثه باستمرار 	
إعداد خطط التعامل مع الطوارئ واألزمات 	
التأكد من تكامل معدات وأدوات العمل قبل البدء بالعمل 	

الفئات المستهدفة:
مشرفى السالمة و الصحة المهنية  	

العاملين في المجاالت الصناعية و الطبية و الكيميائية 	

العاملين في إدارات منع الخسائر   	

العاملين في المصانع وشركات الغاز و البترول 	

العاملين في حقل األمن و السالمة المهنية  	

الراغبين في التحول عن مسارهم المهني الحالي ودخول مجال السالمة و الصحة  	

المهنية

المحاور التدريبية:
مقدمة تعريفية إلى مفهوم وأهمية الصحة والسالمة المهنية 	

المهام والواجبات الحقيقة الملقاة على عاتق مسئولي السالمة والصحة المهنية 	

آلية التعرف على المخاطر في بيئة العمل. تحليل مخاطر العمل وفق معايير  	

األوشا )OSHA( األمريكية

أسلوب تحليل المخاطر في بيئة العمل وفق معايير األوشا)OSHA( األمريكية 	

كيف تبدأ في تحليل المخاطر؟ و كيف تقوم بمعالجتها؟ 	

طرق الوقاية الهندسية واإلدارية من المخاطر 	

نماذج تحليل المخاطر. إستخدام مصفوفة المخاطر لتقييم الخطر 	

كيف تعمل خطط اإلخالء لمنشأتك. مواصفات مناطق التجمع 	

التحقيق في الحوادث و كيف تكتشف ماذا حدث حقا"؟ 	

إستراتيجية التحقيق في الحوادث وأنواع الحوادث 	

عمليات التحقيق خطوة بخطوه كيف تتم ؟ 	

كيف تقوم بأجراء عمليه المقابلة مع المعنيين إثناء التحقيق؟ 	

إعداد تقرير التحقيق و كتابه التوصيات. 	

	 NEBOSH OHSAS تعريف بنظام الصحة والسالمة المهنية

تنظيم مكان العمل غلق مصادر الطاقة والكهرباء مخاطر الحريق والوقاية منها 	

مخاطر الطبيعية والوقاية منها المخاطر الكيميائية والوقاية منها اإلسعافات  	

األولية في بيئية العمل

اجراءات الوقاية في المستودعات 	

الهندسه البشرية 	



المحتويات األساسية:
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مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد ®

إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية:

واجبات ومهام مشرف السالمة 	

واجبات إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية 	

أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمةالمهنية 	

منظومة عمل أدارة أنظمة االمن والسالمه 	

أدارة الجوده والمعايير والمواصفات القياسية في السالمة المهنية 	

سيااست السالمه والصحه المهنيه:

التخطيط للسالمة والتطبيق والتشغيل      	

المراجعه واالجراءات التصحيحية                                                         	

إدارة السالمة والصحة المهنية              	

مهام ادارة السالمه والصحة المهنية 	

إدارة الصحه المهنيه:

تصنيف االمراض المهنيه                                     	

نتائج وانعكاسات األمراض المهنيه علىالعمل 	

أهداف الصحـةالمهنية                        	

واجبات ادارة الصحيه المهنيه                      	

مهام ادارة الصحه المهنيه 	

ادارة الصحة الوقائية 	

أدارة وحتديد وتقييم المخاطر:

مخاطر بيئة العمل 	

المخاطر الكهربية 	

لمخاطر الميكانيكية 	

المخاطر الفيزيائية 	

المخاطر البيولوجية 	

المخاطر األرجومونية )تفاعل العمل مع بيئة العمل( 	

مخاطر الحريق 	

تقنيات التخطيط للطوارئ واالنقاذ واالخالء:

تصنيف حاالت الطواريء 	

أهداف خطة الطوارئ 	

الغرض من خطة الطوارئ 	

مستويات حاالت الطوارئ 	

من يقوم بتقدير الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟ 	

فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ 	

مراحل التخطيط للطوارئ 	

المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ 	

ديناميكية االخالء واالنقاذ 	

سرعة استعادة الموقف واستئناف العمليات 	

	 Accident Investigation .إجراء تحقيق الحوادث

تجهيزات غرفة عمليات الطواريء 	

واجبات األطقم في حاالت الطوارئ 	

	 Drills إجراء التجارب الوهمية

	   Training التدريب

ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء 	
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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:

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

)مشرف السالمة والصحة المهنية المعتمد ®(
Certified Occupational Safety and Health Supervisor

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.


