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مقدمة:
العمل والوقاية واألمن الصناعي،  العمل والتنظيم، وطب  النفس  أكاديمية عديدة، وخاصًة في علم  التي أصبحت عنوانا لدراسات  المواضيع  المهنية أحد  يعد موضوع السالمة 
فالسالمة المهنية ال تقتصر على الجوانب الفيزيائية فقط، كالضجيج واإلنارة والحرارة والتهوية، بل تتعداها لتشمل مختلف الظروف االجتماعية والتنظيمية واالقتصادية داخل العمل 

وخارجه، وهذه الظروف تؤثر في سلوك الفرد وأدائه وفي ميوله اتجاه العمل وفي عالقاته مع اآلخرين، وعلى المؤسسة ككل.

وأضحت حوادث العمل مشكاًل عالمياً حسب إحصائيات مكتب العمل الدولي، حيث تجاوزت حوادث العمل على المستوى العالمي 270 مليون حادثة سنوياً، متسببة في وفاة مليوني 
شخص وإصابة نحو 160مليون عامل بمرض مهني سنوياً في العالم بسبب حوادث العمل، ما ينتج عنها كلفة اقتصادية عالية نتيجة التوقف عن العمل بسبب اإلصابات أو تعطل 

اآلالت والمعدات إضافة إلى التعويضات التي تدفعها المؤسسة للمصاب، ومن هنا تقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية وفق أحدث الممارسات والمنهجيات العالمية.

أهداف الدورة:
يف هناية هذه الدورة التدريبية ، سيتمكن الماشركون من:

فهم إدارة السالمة وانظمتها الحدبثة 	
شرح عملية تقييم المخاطر 	
تحليل مخاطر مكان العمل 	
تحديد طرق السيطرة على المخاطر 	
التعرف على التحقيق في الحادث 	
التعرف على إجراءات التعامل ومكافحة و االستجابة الطوارئ 	
	 NEBOSH- OSHA-HASP-OHSASالمعايير الدولية الحديثة للصحةوالسالمة
اساليب تخطيط واجراء التدقيق الداخلي 	

محاور الدورة:
المحور األول: اإلطار المفاهيمي السالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل. 	
المحور الثاني: منهجية تقييم ظروف العمل واألخطار المهنية، والتقصي عن أسباب الحوادث المهنية. 	
المحور الثالث: أسباب وعوامل انتشار الحوادث المهنية  	
المحور الرابع: دور أخصائي السالمة المهنية في تحسين ظروف العمل والتخفيض من الحوادث المهنية. 	
المحور الخامس: السالمة المهنية كمؤشر من مؤشرات الجودة الوظيفية والرفاهية في العمل. 	
المحور السادس:  السالمة المهنية بين التشريع والممارسات. 	
المحور السابع: التجارب الدولية في إجراءات السالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل. 	
المحور الثامن: الصحة النفسية في المجال المهني. 	

الفئات المستهدفة:
تسهتدف الدورة التدريبية  المهنيني الذين لدهيم مسؤوليات  عن الصحة والسالمة ويتطلبون قدرا من الكفاءة يف هذا المجال. هذه الدورة 

التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيني ولكهنا ستفيد بشكل كبري:

مسؤولي ومشرفي السالمة والصحة المهنية 	
 أفراد الصحة والسالمة 	
مشرفي الصيانة 	
المهتمين بمراجعات وتدقيق وتفتيش السالمة 	



المحتويات األساسية:
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الوحدة  األوىل: أسس إدارة السالمة

طبيعة الصحة والسالمة في مكان العمل 	
مسؤوليات أصحاب العمل والعاملين 	
أنظمة إدارة السالمة )التخطيط ، التنفيذ ، التحقق ، التصرف( 	
OHSAS 18001 ، ISO 45001 ، إرشادات OSHA إلدارة السالمة 	
تحسين أداء الصحة والسالمة 	
سياسة السالمة 	
التفتيش والمراجعة 	

الوحدة الثانية : تقييم المخاطر والسيطرة علهيا

تحديد األهداف - مؤشرات األداء الرئيسية 	
تقييم مخاطر الصحة والسالمة 	
المبادئ العامة للرقابة 	
التسلسل الهرمي للحد من المخاطر 	
أنظمة العمل اآلمنة 	
األخطاء البشرية 	
دراسة حالة 	

الوحدة الثالثة: المخاطر والضوابط

المخاطر الجسدية )الضوضاء واالهتزاز( 	
مخاطر الكهرباء 	
مخاطر معدات العمل 	
مخاطر المناولة اليدوية 	
مخاطر مكان العمل )درجة الحرارة ، العنف ، االنزالقات والر ، العمل في  	

االرتفاع(
مخاطر النقل 	

الوحدة الرابعة: التحقيق يف احلوادث وإجراءات الطوارئ

تحقيق الحادثة 	
لماذا التحقيق في الحوادث 	
متى يتم التحقيق في الحوادث 	
السالمة من الحرائق 	
الحاجة لخطط الطوارئ 	
أحكام اإلسعافات األولية 	

الزحدة اخلامسة: الصحة المهنية )HazCom( وثقافة السالمة

المخاطر الكيميائية 	

حدود التعرض المهنية 	

ثقافة السالمة 	

الوحدة الاسدسة : الرصد وقياس االداء

مؤشرات االداء الرئيسية 	

القياسات الكمية والكيفية المناسبة الحتياجات المنظمة .  	

مراقبة تحقيق أهداف نظام السالمة والصحة المهنية .  	

االلتزام بالمعايير العالمية 	

قياسات رد الفعل لالداء لرصد الحوادث واالمراض الصحية  	

تحديد االنحرافات المعيارية 	

تسجيل البيانات ونتائج القياس 	

التحفظ على تسجيالت المعايرة والصيانة ونتائجها .  	

الغرض من التدقيق الداخلى 	

الوحدة الاسبعة: التدقيق الداخيل للسالمة

الغرض من التدقيق الداخلى 	

مجال تطبيق التدقيق 	

مسؤولية التنفيذ  	

المرجعيات  	

خطوات اإلجراء  	

تخطيط التدقيق الداخلي 	

-اإلعداد والتحضير للتدقيق الداخلي 	

تنفيذ التدقيق الداخلي 	

متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 	

تحليل نتائج التدقيق الداخلي 	



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

التــاريــخ :........................)االدارة الفعالة للسالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل ®(

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.


