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 المستوى الثاني –أخصائيي وفنيي الصحة والسالمة المهنية أهيلجدول تنفيذ برنامج ت

 أوالً: األطباء والمهندسون 

 الساعة
 

 يوم
9:00  – 10:00 

10:00  –  
11:00 

11:00  
–   

11:30 

11:30  –  
12:30 

12:30  –  
13:30 

13:30  –  
14:30 

14:30  –  
15:30 

15:30  –  
16:30 

16:30  – 17:30 

 االثنين

تسجيل وإفتتاح 
 االختبار البدئيو

تقديم برنامج 
التدريب مع 

مراجعة  
 المستوى األول

 استراحة 

تقييم مخاطر الصحة والسالمة  
المهنية والسيطرة عليها: أهداف 
ومراحل التقييم، وقياس وتحليل 

  المخاطر

 غذاء 

عليها: تقييم مخاطر الصحة والسالمة المهنية والسيطرة 
ات الوقاية عدالسيطرة على المخاطر )هندسية، إدارية، م

 الفردية( 
   مجموعات عمل نقاشية –

 الثالثاء
وتأثيراتها في المهنية األخطار 

: أنشطة  ذات أولوية قطاعات عمل
 مجموعات عمل  –الزراعة

وتأثيراتها في المهنية األخطار 
 :ذات أولوية قطاعات عمل
 الموانئ والمرافئمنشآت وأنشطة 

  وأنشطة إنتاج البترول والغاز

، مع  الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل تفتيش
  مجموعات عمل نقاشية –عرض لنماذج التفتيش 

 األربعاء
حوادث وإصابات العمل: األسباب 

والتصنيفات والمؤشرات وحساب كلف 
 الخسائر

حوادث وإصابات العمل: التوصيات 
  –واإلجراءات التصحيحية 
  مجموعات عمل نقاشية

: المهنية وتأثيراتها في قطاعات عمل ذات أولويةاألخطار 
مجموعات  – منشآت وأنشطة التعدين )المناجم والمحاجر(

  عمل

بيان إجراءات  الخميس
 الزيارة

 تقويم الزيارة ميدانيةزيارة  زيارة ميدانية زيارة ميدانية

 
المواد والنفايات  الجمعة

الخطرة: التصنيف 
 والمصادر

النفايات المواد 
الخطرة: 
التعرض 
 والتأثير

 

المواد والنفايات الخطرة: وسائل 
الضبط والتحكم، ومصادر 

 المعلومات 
 مجموعات عمل نقاشية  –

التحقيق في حوادث العمل: 
 المبادئ واإلجراءات

 

التحقيق في حوادث 
العمل: التقارير 

 ومحتوياتها 
مجموعات عمل   –

  نقاشية

 السبت

وتأثيراتها في المهنية األخطار 
 :ذات أولوية قطاعات عمل

 أنشطة صناعة االسمنت ومواد البناء 
  والمنشآت الصغيرة "الورش"

خدمات الصحة المهنية 
الطبية البدئية   األساسية:الفحوص

 والدورية واإلسعافات
 

النظام الوطني للتسجيل واإلبالغ 
عن حوادث العمل واألمراض  

   المهنية

النهائي إجراء االختبار 
واالختتام وتوزيع 

 الشهادات

 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                              لطب الشغل المكتب الوطني                                                                                                                                  منظمة العمل العربية

 ومفتشو ومراقبو العمل  ض والفنيون ي ثانياً: أفراد التمر

 الساعة
 11:00 –  10:00 10:00 –  9:00 يوم

11:00  –  
11:30 

11:30  – 12:30 12:30  – 13:30 13:30  – 14:30 

 االثنين
االختبار تسجيل وإفتتاح و
 البدئي

تقديم برنامج التدريب مع 
 مراجعة المستوى األول

 

المهنية األخطار 
وتأثيراتها في قطاعات 

 :ذات أولوية عمل
  الزراعة

المهنية األخطار 
وتأثيراتها في قطاعات 

 :ذات أولوية عمل
 األنشطة الصحية 

 غذاء

 الثالثاء
تقييم وإدارة مخاطر الصحة والسالمة المهنية: تحديد 

 وقياس وتحليل المخاطر 

السيطرة على مخاطر الصحة والسالمة  
 –ات الوقاية الفردية( عدالمهنية:هندسية، إدارية، م

  مجموعات عمل نقاشية

 األربعاء

الخطرة: المواد والنفايات 
  التصنيف والمصادر

المواد والنفايات الخطرة: 
 التعرض والتأثير

المواد والنفايات الخطرة: وسائل الضبط والتحكم، 
 ومصادر المعلومات 

   مجموعات عمل نقاشية –

 زيارة ميدانية زيارة ميدانية بيان إجراءات الزيارة الخميس

 
قطاعات اقتصادية برنامج وقاية صحة العاملين في  الجمعة

  مختلفة

الطبية خدمات الصحة المهنية األساسية: الفحوص 
 واإلسعافات والعالج البدئية والدورية 

   مجموعات عمل نقاشية –

 السبت
حوادث وإصابات العمل: األسباب والتصنيفات 
 –والمؤشرات التوصيات واإلجراءات التصحيحية 

  مجموعات نقاشية

النظام الوطني للتسجيل 
واإلبالغ عن حوادث 

 العمل واألمراض المهنية  

النهائي إجراء االختبار 
واالختتام وتوزيع 

 الشهادات

 


