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 تدريبية في مجال ورشة عمل 

 الصحة والسالمة املهنية تفتيش العمل و 

 2022 يناير/ كانون الثاني 18 –16، بغداد
 - الزمني البرنامج-

 

 2022 يناير/ كانون الثاني 16: اليوم األول 
 10:00  – 09:00 التسجيل 

 11:00  – 10:00 الجلسة االفتتاحية 

 11:30  – 11:00 استراحة 

 الخبير/ حمادة أبو نجمة السيد 

 خبير تشريعات وعالقات العمل 

آليات التفتيش على العمل في األنماط الجديدة  

 للعمل
11:30 – 12:15 

 األنماط الجديدة للعملظل عالقات العمل في 

  19-كوفيد جائحةومابعد 

 

12:15  –13:00 

 13:45–  13:00 حلول ومقترحات (  -مناقشات -) مجموعات عمل

   محمد عبد األمير فرحان /أقدم ر.بيولوجيين
 مدير قسم املختبرات 

ليات عمل الصحة والسالمة املهنية في آمفاهيم و 

 العراق جمهورية 
13:45  –14:30 

 2022 يناير/ كانون الثاني 17ثاني: اليوم ال
 الدكتورة/ رانية رشدية 

القائم بأعمال مدير املعهد العربي للصحة والسالمة 

 املهنية

في معايير   تفتيش العمل والصحة والسالمة املهنية

 العمل العربية
09:00 –  10:15 

 محمد عبد الرزاق  /السيد
القانونية في دائرة العمل والتدريب  مدير الشؤون

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -  املنهي
 

 وسام جاسب  /الخبير السيد

 خبير في انماط العمل الجديدة 

 11:30  – 10:15 الجديدة لالتشريعات الوطنية وأنماط العم

 12:00  – 11:30 استراحة 
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 همام عبيد  /الخبير الدكتور 

مدرب معتمد في تقييم املخاطر وإدارة الصحة  

 والسالمة املهنية

رصد األخطار في أنماط العمل الجديدة وآليات اإلبالغ  

 والتعامل معهاعن إصابات العمل واألمراض املهنية 
12:00 –  13:00 

تقييم املخاطر العامة والنوعية الناشئة وآليات 

  
ً
 وتفاعليا

ً
 السيطرة والتحكم وقائيا

 ( حلول ومقترحات -مجموعات عمل  )

13:00 –  14:30 

 2022 يناير/ كانون الثاني 18ثالث:  اليوم ال
 ر. مهندس أقدم/ حيدر مهدي عباس 

 والتدريبمدير قسم التوعية 
 10:30  – 09:00 )نقاش تفاعلي(التحقيق في حوادث وإصابات العمل 

 همام عبيد  /الخبير الدكتور 

مدرب معتمد في تقييم املخاطر وإدارة الصحة  

 والسالمة املهنية

دور التكنولوجيا في عمليات الرصد والتقييم  

 والتفتيش  
10:30 –  11:30 

 12:00  – 11:30 استراحة 

 همام عبيد  /الدكتور الخبير 

مدرب معتمد في تقييم املخاطر وإدارة الصحة  

 والسالمة املهنية

نماذج تفتيش وتقييم بيئة العمل في األنماط الجديدة  

حلول  –نقاش تفاعلي   –مجموعات عمل (

 )ومقترحات

12:00 –  13:00 

 14:00  – 13:00 التجارب الدولية والعربية الرائدة 

 14:30  – 14:00 وتوزيع الشهادات  التدريبية أعمال ورشة العملواختتام تقييم 

 

 


