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 مكتب العمل العربى

 المعھد العربى للصحة والسالمة المھنیة



 مقدمة   
انطالقا من قیام منظمة العمل العربیة بدورھا المنوط بھا بش����أن تنمیة الموارد البش����ریة العربیة 

، مةحقیق التنمیة الشاملة والمستداودعمھا وتأھیلھا لتصبح قادرة على المنافسة العالمیة ومن ثم ت
یترافق مع ظروف عمل خطرة على صحة  التكنولوجي الس�ریع الذي یش�ھده العالم الیومفالتطور

دفع منظمة العمل العربیة إلى  االمر الذى؛ والبیئة المحیطة ،ومكان العمل ، وس�������الم�ة الع�امل
تحس��ین ف، وص��وال للعمل الالئق  بیئة عمل آمنة وص��حیة البحث عن الس��بل الكفیلة للحفاظ على

على  مباش����رھا تأثیر لظروف وش����روط العمل وض����مان بیئة عمل مالئمة في الدول األعض����اء 
ھذا لتص���میم وإعداد المحتوى العلمي في منظمة ال اعتمدتف ،تنا العربیة اتنمیة وتطویر اقتص���اد

 ؛ في جمھوری��ة العراق طراف االنت��اج الثالث��ة أل الحتی��اج��ات الفعلی��ةالت��دریبي على البرن��امج ا
الحوادث واإلص�������ابات وق�ایة العاملین من مخاطر التعرض المھني والتقلیل من توعی�ة وبھ�دف 

ھ یمنح المتدربون بموجبو، ھذا  االقتص�����ادیة وآثارھا االجتماعیة وبالتالي التقلیل من الخس�����ائر
 .من قبل المنظمة  شھادة تدریب معتمدة

 
 :  الھدف العام

لي وممثوالكوادر الفنیة المتخص��ص��ة  والص��حة والس��المة المھنیة تطویر خبرات مفتش��ي العمل
 .ملفي مجال اجراءات السالمة في مواقع العأطراف اإلنتاج الثالثة 

 
 : الدورة التدریبیةأھداف 

 قادراً على :  مع نھایة الدورة یكون المتدربس
 .وآلیات تقییمھا التعرف على مخاطر بیئة العمل 1-
 نفسیة) -أرغونومیة -حیویة -كیمیائیة–(مخاطر فیزیائیة     
 .التحكم والسیطرة على مخاطر بیئة العمل إدراك آلیات 2-
 معدات الوقایة الشخصیة) –االداریة  –السیطرة الھندسیة  –االستبدال  –(الحظر     
 .إدراك حوادث العمل واإلصابات المھنیة وآلیات التحقیق المتبعة 3-
 فھم السلوك اآلمن (ثقافة السالمة ) . -4

 .العامل) –صاحب العمل –االنتاج الثالث (حكومة معرفة مسؤولیات وواجبات أطراف  5-
 .....تنمیة الموارد البشریة العربیة فيالعربیة  التعرف على دور منظمة العمل -6
 

 أسالیب وطرائق التدریب : 
 عروض تقدیمیة مع بعض أفالم فیدیو توضیحیة.  – 1
 دراسة عملیة في بیئة عمل افتراضیة.  – 2
 عامة.مجموعات عمل ومناقشات  -3
 أنشطة تفاعلیة. -4
 

   لغة الـدورة :
 اللغة العربیة.  -
 



 : الفئات المستھدفة
مجال الص������حة والس������المة المھنیة (من مدراء إدارات ، واقس������ام ، ومش������رفین  فيالمعنیون  -
 ومفتشى عمل ، وفنیین ) من القطاعات الحكومیة والوزارات ذات الصلة .،
مجال الص����حة والس����المة المھنیة ب المھتمینمن  والعمالن منظمات أص����حاب العمل ممثلون ع -

 . وحمایة بیئة العمل
 

 الجھة المعنیة بالتنفیذ : 
 بيالعرمنظمة العمل العربیة ( ادارة التنمیة البش������ریة والتش������غیل بالتعاون المش������ترك مع المعھد  -

 . للصحة والسالمة المھنیة بدمشق )
 

 مكان انعقاد الدورة : 
 ) بالعاصمة العراقیة / مدینة بغداد المنصور( تعقد الدورة بفندق -

 
 مدة الـدورة : 

 )  2017/ 9/5 -8( خالل الفترة  تعقد الدورة   -
 

 نفقات المشـاركة : 
 تتحمل الجھات المشاركة: 

 مرشحیھا. وانتقال وإقامة نفقات سفر  -
 عن كل مشارك: تتحمل منظمة العمل العربیة 

ریب وش���ھادة تد* حقیبة المش���ارك متض���منةً المادة التدریبیة ورقیاً والكترونیاً والقرطاس���یة الالزمة 
ذات العربي للص����حة والس����المة المھنیة المعھد منظمة العمل العربیة و ومجموعة من إص����دارات 

 الصلة.
 استراحة شاي * 

 * وجبة غداء 
 

 

 الترشـیحات :
 

 ترسل كافة الترشیحات بعد ملء االستمارة المرفقة إلى: 

 بالقاھرة ) العربيمنظمة العمل العربیة (مكتب العمل  -1
 )0020237484902الفاكس رقم (

 alo@alolabor.org االلكترونيالبرید 
 
 المعھد العربي للصحة والسالمة المھنیة بدمشق    -2

 raniarushdie@gmail.comالبرید االلكتروني
) وذلك 2017/ مایو -أیارمن شھر  الثانيعلمـ���اً أن آخـ���ر موعـ���د لقبول الترشـ���یحات ھـ���و (

 التخاذ اإلجراءات اإلداریة الالزمة.

mailto:raniarushdie@gmail.com


 مشارك  استمارة تسجیل
 البیانات الشخصیة: 

 
 

: الدولة*   

  : المدینة*   

 : جھة العمل*   
منظمات -اتحادات عمال -منظمات أصحاب أعمال-خاص -عام /حكومي
: غیر حكومیة نوع القطــاع*   

 : االسم*   
: انثى                                                                                      ذكر       النوع*   

 : الوظیفة*   

 مجال التخصص: 

 : عنوان العمل*  
  

 ص ب: 

 الرمز البریدي: 

 : ھاتف العمل*  

 فاكس العمل: 

 موقع اإلنترنت: 
  

 
:المحمول/الجوال  * 

 
:فاكس خاص   

)  وجد (ان  

 : البرید اإللكتروني*  

 

  
 

  


