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المعايير والمنهجيات الدولية للسالمة
والصحة وإدارة المخاطر المهنية - 10 ايام

مقدمة:
تهدف السالمة والصحة المهنية في جوهرهما إلى إدارة المخاطر المهنية. لقد تم تصميم هذا البرنامج  باالعتماد على المعايير المهنية العالمية لرجل السالمة. ويتضمن التدريب  
أثناء مكافحة  السالمة  الكيميائية، دور رجل  المواد  السالمة من مخاطر  الصناعية والمهنية،  السالمة  الوقاية،  المهن وطرق  السالمة، أخطار  أعمال  التخصصية في  المهارات 
الحرائق، السالمة ومنع الخسائر، أجهزة الكشف والقياس، مفتش السالمة من الحرائق، أسس السالمة في التعامل مع الغازات البترولية المسالة، اشتراطات السالمة في المباني، 
تطبيقات علم النفس في منع الخسائر، السالمة والصحة المهنية، اشتراطات السالمة في تداول المواد المشعة، اإلحصاء واستنباط طرق الوقاية، األمراض المهنية وطرق الوقاية، 

طرق وأساليب التهوية، إدارة السالمة ومنع الخسائر.

األهداف:
يف هناية هذه الدورة تكون قادرا عىل :

معرفة الجوانب األساسية التي تحدد تطبيق القوانين  الخاصة بمنع مخاطر العمل ، باإلضافة إلى لوائحه التكميلية.�	
التمييز بين المخاطر الرئيسية الموجودة في سياق العمل ، وكذلك الطرق الرئيسية لمنع الوقاية من أجل السيطرة عليها.�	
تطوير تقييمات المخاطر المرتبطة بكل من التخصصات الوقائية ، وجدولة اإلجراءات الوقائية الناتجة.�	
تحليل معدل الحوادث في المنظمة وأسبابها األصلية.�	
حل مشاكل الصحة والسالمة المحتملة في المنظمات.�	
تنفيذ العناصر األساسية للمهنة الوقائية ، بما في ذلك مبادئ التكامل وتعزيز الوقاية داخل المنظمة.على �	
تكتب قائمة المخاطر المحتملة، وتحلِّلها�	
َتعِرف ما هي خطوات عملية إدارة المخاطر وتدرك أهميتها�	
َتعِرف ما هو الوقت المناسب لتقيم المخاطر في مؤسستك�	
تحدد األسباب التي تدفعك للقيام بتقييم المخاطر في منظمتك�	
تحلل المخاطر باستخدام الخطوات الست الالزمة لذلك�	
تعرف المعايير القياسية األيزو، ما هي؟ وما هي أهميتها؟�	
تحدد طريقة تطوير المعايير القياسية األيزو�	
	�OHSAS 18001 and the new ISO 45001 تقارن في االستخدام ما بين
	�OHSAS 18001 and the new ISO 45001 تفرق ما بين
تستطيع التحول في مؤسستك من أوشا إلى أيزو�	
تعرف ما هو نظام إدارة الصحة والسالمة وما هي عناصره السبعة�	
تدرك أساسيات وفوائد نظام إدارة الصحة والسالمة�	
تتعرف على العناصر األساسية التي تؤثر على أداء الصحة والسالمة�	
تتعرف على عناصر النظام الفعال إلدارة الصحة والسالمة�	
تدرك خطوات تحسين السالمة في مكان العمل�	
تعرف االستعداد الجيد لحاالت الطوارئ�	
تتعرف على بيان سياسة الصحة والسالمة المهنية�	
تتعرف على وظيفة المراجع الداخلي وأهم صفاته�	
	�Hazopو Hazan و Hazidو Hazard :تستخدم تقنيات مواجهة المخاطر. وهي
تحدد أهداف وعناصر معيار نظام إدارة السالمة والصحة المهنية�	
تحدد السياسة الخاصة بنظام السالمة والصحة المهنية�	
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محاور التدريب:
التعرف على المخاطر المختلفة فى بيئة العمل�	
	�Risk Assessment تقييم المخاطر
	�Safety Inspection التفتيش على مواقع العمل
	�Safety Auditing مراجعة برامج السالمة
الحوادث وإصابات العمل ، إحصائيات الحوادث�	
التحقيق فى الحوادث وإعداد التقارير�	
	�Chemical Hazard Communication المواد الكيميائية الخطرة
	�Occupational Health & Industrial Hygiene الصحة المهنية واألمراض المهنية
	�Noise and Hearing Conservation Program الضوضاء وبرنامج الحفاظ على القوى السمعية
	�Emergency Respond Guidelin نقل المواد الكيميائية الخطرة
	�Ergonomics اإلرجنومكس
	�Machines Hazards and Safeguarding اآلالت والمعدات ووسائل الحماية
	� Behavior Based Safety متابعة سلوكيات السالمة
	�Job Hazard Analysis تحليل مخاطر الوظائف
	�Work Permit System نظام تصاريح العمل
	�Preparing Safety Plans كيفية إعداد برنامج شامل للسالمة والصحة المهنية
	�Emergency Preparedness إعداد خطط للطوارىء وخطط لمكافحة الحرائق

الفئات المستهدفة:
مدراء إدارات األمن و السالمة.�	
مشرفو األمن و السالمة.�	
مهندسون و أخصائيون األمن الصناعي.�	
مدراء أقسام السالمة الصناعية و مكافحة الحرائق.�	
العاملون في المجاالت الصناعية و الطبية و الكيميائية.�	
العاملون في إدارات منع الخسائر.�	
العاملون في المصانع وشركات الغاز و البترول.�	
جميع العاملين في حقل األمن و السالمة المهنية و الصناعية.�	
الراغبون في التحول عن مسارهم المهني الحالي ودخول حقل السالمة الصناعية و مكافحة الحرائق.�	

وحدات البرنامج:
أسـس األمن والسالمة والجودة.�	
معايير األمن والسالمة والصحة المهنية.�	
المفاهيم المتعلقة بالسالمة المهنية.�	
كيفية التعامل مع الحوادث المهنية.�	
أنظمة السالمة المهنية والصناعية العالمية .�	
التطبيقات العملية لتنفيذ شروط السالمة المهنية .�	
مدخل إلى اإلسعاف اإلداري .�	
األخطار واستراتيجيات السالمة�	
الوقاية من الحرائق واالنفجار والكهرباء .�	
مبادئ العناية الصحية بالعامل .�	
علم السموم المهنيّة�	
الهندسة البشرية�	
علم السموم البيئيّة�	
المخاطر البيئيّة�	
الصحة البيئية�	
تخطيط البرامج الصحيّة�	
تقيم المخاطر الناتجة عن�	
السموم�	



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

)المعايير والمنهجيات الدولية للسالمة والصحة وإدارة المخاطر المهنية - 10 ايام(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


