
 ورقة معلومات
 الدورة التدريبية العملية 

 ) إدارة مخاطر بيئة العمل(
 )  2015/ 5/  28 – 24( القاهرة 

         
المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية سياسة تدريبية جديدة تعتمد  / تبنت منظمة العمل العربية

على تصميم وإعداد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية بناء على دراسة علمية لالحتياجات التدريبية 
نظام الساعات  اعتمدتكما  بما يتسق مع واقع الصحة والسالمة المهنية في الدول العربية، ؛الفعلية

بموجبه شهادة تدريب معتمدة من قبل منظمة  المتدربون النهائي للمتدربين حيث يمنحو لبدئيا والتقييم
المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية كمركز (المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية /العمل العربية

ة في اللجنة وعضو ممثل للدول العربي،إقليمي لمعلومات الصحة والسالمة المهنية في المنطقة العربية
 ومن قبل المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية في القاهرة ،)IACاالستشارية الدولية 

)NIOSH(. 
 : موضوع الـدورة التدريبية 

مخاطر بيئة العمل من المواضيع الملحة في خدمات الصحة والسالمة المهنية إدارة يعد موضوع 
مخاطر بيئة العمل المختلفة باستخدام  قواعد وطرق فنية عملية إلدارةوضع الوقائية التي يتم من خاللها 

للتعرف على المخاطر وتحديد مصادرها وتقييم مقدار الخطورة وتحليل  طرائق رصد سليمة ومقبولة
النتائج بوسائل منهجية ووضع إجراءات مراقبة وسيطرة مالئمة ومن ثم القيام بالمراجعة الدورية 

لإلدارة العليا ومشرفي الصحة مخاطر بيئة العمل من المهام األساسية إدارة تبر ؛ ولذلك تعوالتقييم
والتقليل من الحوادث واإلصابات وبالتالي  وقاية العاملين من مخاطر التعرض المهنيوالسالمة المهنية ل
 . التقليل من الخسائر

اإلدارة العليا ير خبرات ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية العملية والتي تهدف إلى تطو
مخاطر بيئة العمل على المستوى الصحة والسالمة المهنية وإدارة الكوادر الفنية المتخصصة في مجال و

 OHSASمتطلبات نظم إدارة السالمة والصحة المهنية العربي وتطوير المعارف ذات الصلة ب
من خالل زيارات وتحليلها ييمها تحديد المخاطر والتعرف عليها وتقل التخطيط ، وتعيين خطوات18001

 . ميدانية لمصانع ومواقع عمل
 : األهداف التعليمية    
بعملية إدارة التعرف على مفاهيم ومصطلحات السالمة والصحة المهنية وخاصة فيما يتعلق  – ۱

 . مخاطر بيئة العمل
 . وتحديدها الخطورة،والتعرف على مصادر التخطيط لعملية إدارة المخاطر تعيين خطوات  – ۲
 .تحليل المخاطر ووصفها وتقدير خطورتها – ۳
 .رصد وقياس كل من األخطار الفيزيائية والكيماوية والحيوية -٤
 



 . قييم المخاطر وإعداد التقريرت – ٥
 .تحديد إجراءات المراقبة والسيطرة و المراجعة الدورية والتقييم -٦
 .OHSAS 18001التعرف على متطلبات نظم إدارة السالمة والصحة المهنية  -۷

 : أساليب وطرائق التدريب 
 . إجراء تقييم بدئي للسادة المتدربين – ۱
 . عروض تقديمية مع بعض أفالم فيديو توضيحية – ۲
 . افتراضية دراسة عملية في بيئة عمل – ۳
 .مجموعات عمل ومناقشات عامة -٤
 .ودراسة النتائج يدانية لتقييم أخطار العمل في مصنعزيارة م -٥
 .تقييم نهائي للمتدرب يمنح بموجبه شهادة تدريب معتمدة -٦

 . اللغة العربية -:  لغة الـدورة 
 : المشـاركون 

 .مفتشو العمل في الدول العربية -
   المهنيةالكوادر الفنية الوطنية المتخصصة في مجال الصحة والسالمة اإلدارة العليا و -

 .وحماية بيئة العمل
ممثلون عن منظمات أصحاب العمل والعمال في الدول العربية من العاملين في مجال الصحة  -

 .وحماية بيئة العمل والسالمة المهنية

 : الجهة المعنية بالتنفيذ 
 . المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية / منظمة العمل العربية -
 .السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العملالمركز القومي لدراسات  -

 : مكان انعقاد الدورة 
 مصر الجديدة/ ميدان الحجاز / المركز التدريبي / القاهرة -

 : مدة الـدورة 
 ).  2015/ 5/  28 – 24( خالل الفترة  / ساعة تدريب 30 /خمسة أيام عمل  -

 : نفقات المشـاركة 
 : تتحمل الجهات المشاركة

 . نفقات سفر مرشحيها ذهابـاً وإيابـاً  -
 : عن كل مشارك وتتضمن"  دوالر أمريكي  1250"نفقة المشاركة  -

 . انتقال المشاركين من وإلى مطار القاهرة الدولي*  
 . دورة التدريبيةمشاركين في المخصص لل (Holiday Inn)فندق  اإلقامة في غرفة مفردة في* 
والقرطاسية الالزمة ورقياً والكترونياً حقيبة المشارك متضمنةً وثائق الدورة والمادة التدريبية  *

 .من إصدارات المعهد ذات الصلة ومجموعة



 .انتقال المشاركين من الفندق إلى المركز التدريبي وبالعكس* 
 . أجور التدريب العملي في المخابر وعلى األجهزة* 
 .وزيارة ترفيهيةالزيارات الميدانية * 

 :الترشـيحات 
 : ترسل كافة الترشيحات بعد ملء االستمارة المرفقة إلى

)   00963113122617(المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق على الفاكس رقم  -
 0TUaloaiosh.sy@gmail.comU0T   على البريد االلكترونيو

                                        0TUraniarushdie@gmail.comU0T              
 0020237484902  العربية بالقاهرة على الفاكس رقممنظمة العمل  أو -

وذلك ) 2015/ مايو -أيارمن شهر  عشر سابعال(علمـاً أن آخـر موعـد لقبول الترشـيحات هـو 
 .التخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة

فيما يخص الدول العربية التي يحتاج مواطنيها لتأشيرة دخول إلى جمهورية مصر  :مالحظة هامة-
نرجو إرسال الترشيحات في وقت مبكر ليتسنى لنا مخاطبة السفارة المصرية في تلك  ؛العربية

 .الوقت المناسبالدول للمساعدة في الحصول على التأشيرة في 
 : طريقة الدفع
الشخص الذي سيتحمل تكاليف المشاركة متضمنة مارة جواب ترشيح من جهة العمل أويرفق باالست
 :طريقة الدفع

 .نقداً  -
 تحويل بنكي على حساب منظمة العمل العربية رقم  -

National Bank of Abu Dhabi 
Mohandessien Branch Egypt 

Arab Labor Organization 
A/C No. 061390 

Swift Code : NBADEGCAMHD 
 .مطالبة مالية -

 
 : لمزيد من االستفسار

U الدكتورة رانية رشدية: 

 المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

 00963933799111:محمول   00963113122616:هاتف

 0TUwww.aiosh.orgU0T  الموقع االلكتروني .com raniarushdie@gmail :بريد الكتروني

Uالسيدة أماني اليماني:U  

 المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

 00201018141857:محمول   0020226205061:هاتف

  0TUamanyelyamany@live.comU0T:بريد الكتروني

mailto:aloaiosh.sy@gmail.com
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Uاستمارة تسجيل 
 : البيانات الشخصية 

 الدولة:  *
 المدينة:  *

 
 

  جهة العمل:

منظمات -اتحادات عمال -منظمات أصحاب أعمال -خاص -حكومي/عام *
  نوع القطــاع:  غير حكومية

 االسم:  *
 النوع:   *

 الوظيفة:  *

 مجال التخصص: 

 عنوان العمل:  *
  
  ص ب: 

  الرمز البريدي: 

 هاتف العمل:  *

 فاكس العمل:  *

  موقع اإلنترنت: 
  

*  
 

الجوال/المحمول   

 
: ( ان (فاكس خاص 

 وجد

  البريد اإللكتروني:  *

 

  *:  طريقة الدفع  
 .نقداً -   
 حويل بنكي على حساب منظمة العمل العربية ت-    
 .ماليةمطالبة -       

       
   

   


