
بالزتامن مع المؤتمر السعودي الدولي الخامس 

المؤتمƠƠƠƠرالعربƠƠƠي الرابƠƠƠƠƠƠع 

للسالمة والصحة المهنية

أكتــــوبر 2022م3 - 5

شريك مؤسس



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا



ولي العهد صاحب السمو الملكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا



 ســعًيا لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 ، وضمــن مبــادرة الربنامــج

 الوطــين االســخباتيجي للســالمة والصحــة المهنيــة، يرعــى معالــي وزيــر

 المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المهنــدس أحمــد بــن ســليمان

 الراجحــي المؤتمــر العربــي للســالمة والصحــة المهنيــة بالتعــاون مــع

 منظمــة العمــل العربيــة والــذي يزتامــن مــع المؤتمــر الســعودي الدولــي

الخامس للسالمة والصحة المهنية 2022م

وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

معالي المهندس
أحمد بن سليمان الراجحي



موعد ومكان
عقد المؤتمر

المملكة العربية السعودية / مدينة الرياض

 ربيع األول 1444هـ  أكتوبر 2022م    
5 - 39 - 7

مركز الرياض الدولي

للمؤتمرات والمعارض



 أهداف المؤتمر

الƠتƠأكƠيƠƠƠد عƠƠلƠƠƠى اهƠتƠمƠƠƠام المملكة ودورهƠƠƠƠا الƠƠرائƠƠد 

فƠƠƠي تƠطƠويƠƠƠر مƠجƠƠƠال السالمƠƠƠة والƠصƠحƠƠƠة الƠمƠهƠنƠيƠƠƠة 

 وإقليميا ودوليا
ً
مƠحƠلƠيƠا

تƠعƠزيƠز ثƠقƠافƠة الƠسƠالمƠة والƠصƠحƠة الƠمƠهƠنيƠة فƠي مكƠان الƠعƠمƠل 

وإبƠƠراز الجƠهƠƠƠود الوطƠنƠيƠƠƠة للƠمƠسƠاهƠمƠƠƠة فƠƠي تحقيق أهƠƠداف رؤية 

المملكة 2030

تسƠلƠيƠƠƠط الƠضƠƠƠوء عƠلƠƠƠى الƠتƠوجهƠƠƠات الفنية والتقنية الحديثة في 

مجƠƠال السƠƠالمة والصحƠƠة المهنيƠƠة, وتشƠƠجيع األبحƠƠاث والدراسƠƠات 

في مجال الوقاية

اسƠƠتعراض وتبƠƠادل الخبƠƠرات و افضƠƠل ممارسƠƠات السƠƠالمة والصحƠƠة 

المهنية العƠربيƠƠƠة والدوليƠƠƠƠة  لƠرفƠƠƠع مƠسƠتƠƠƠوى الثقافة والوعي 

داخل بيئة العمل



المستهدفون

إرسƠƠاء دعائƠƠم الحƠƠوار االجتماعƠƠي بيƠƠن أطƠƠراف العالقƠƠة 

الثالثƠƠة وتعزيƠƠز التعƠƠاون فيمƠƠا بينهƠƠم بمƠƠا يسƠƠاهم 

العمƠƠل  بحمايƠƠة  المتصلƠƠة  الخدمƠƠات  تفعيƠƠل  فƠƠي 

ومكان العمل

المختصون واألكاديƠƠƠمƠƠيƠƠون في

السالمة والصحƠƠƠƠƠة المهنيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة 

أصحاب العمل والعاملون

األفراد والجهات المهتمƠƠة
ً
 ودوليا

ً
محليا



فعاليات المؤتمر

أوراق عمƠƠل متحƠƠƠدثيƠƠƠن 
وخبراء محليين ودوليين

معارض مصاحبة ألبرز الجهƠƠات
والشركات المهتمة بالمجال

فƠعƠƠƠاليƠƠƠƠة تƠƠƠوعƠƠƠويƠƠƠƠƠة
خƠƠƠƠƠالل الƠƠƠƠمƠƠƠƠƠؤتƠƠƠمƠƠƠƠƠƠر 

أجƠƠهƠƠƠƠƠزة مƠحƠƠƠƠƠاكƠƠƠƠƠƠƠاة
تƠƠƠƠفƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠلƠƠƠƠƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

ورش عƠمƠƠل تƠƠدريبƠƠيƠƠƠƠƠة
بشƠƠهƠادات مƠƠƠعƠƠتƠمƠدة



محـاور المؤتمـر
وورش الـعمـــل

التحƠƠول الرقمƠƠي فƠƠي مجƠƠاالت 

السالمة والصحة المهنية.

 ISO 45003 رƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠيƠƠƠƠايƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمع

التقنيƠƠƠƠƠة الحƠƠƠديثƠƠƠƠƠƠة وفƠƠƠƠƠƠƠƠرص 

اإلبتكƠƠƠƠƠƠƠƠار فƠƠƠƠƠƠƠƠي مجƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاالت 

السالمƠة والصحة المهنية.

لمحƠƠƠƠƠƠاور  مستقبليƠƠƠƠƠة  نظƠƠƠƠƠƠƠƠرة 

تنظيم السالمة المهنية.

مستƠƠƠƠƠƠƠƠƠدام  نظƠƠƠƠƠƠƠƠام  تنميƠƠƠƠƠƠƠة 

للسالمة المهنية.



وعقبƠƠƠƠات  صعƠƠوبƠƠƠƠƠات  مواجهƠƠƠƠة 

المهنيƠƠƠƠة  والصحƠƠƠƠƠة  السƠالمƠƠƠƠة 

عبر االبتكار وانتهاز الفرص.

مستقبƠƠƠƠƠƠل متƠƠƠƠابعة السƠƠالمة: 

الƠƠروبƠƠƠƠوت  اجهƠƠƠƠزة  أم  اإلنسƠƠان 

والذكاء االصطناعي.

وإنتƠƠƠƠاجية  النفسيƠƠƠƠƠة  الصحƠƠƠƠƠƠƠة 

الفرد.

أثƠƠƠƠر تطبيƠƠƠق معايƠƠƠير السالمƠƠƠƠة 

فƠƠƠƠƠƠƠي  المƠهنيƠƠƠƠƠƠƠة  والصƠƠƠƠƠحƠƠƠƠƠƠƠة 

استدامة االقتصاد.

السƠƠƠالمƠƠƠƠƠة  ثƠƠƠقƠƠƠƠافƠƠƠƠƠƠة  بƠƠنƠƠƠƠƠƠƠاء 

فƠƠƠƠƠƠƠƠي  المƠƠƠهنيƠƠƠƠƠƠƠƠة  والصƠƠحƠƠƠƠƠƠة 

المجتمع.



بƠƠƠƠƠرنƠƠƠƠƠƠامƠƠƠƠج
المؤتمر 
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افتتاح المؤتمر -  النشيد الوطني

 اإلستقبال والتسجيل

 افتتاح المعرض

 القرآن الكريم

 كلمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية االفتتاحية

( لمحة عامة عن المنجزات و استعراض بياناتها)  

كلمة  مدير عام  منظمة العمل العربية

تكريم رعاة المؤتمر

 فيديو تقديمي قصير عن السالمة والصحة المهنية

  استعراض جهود المملكة في مجال السالمة والصحة المهنية

الجلسة الحوارية األولى

  ورقة عمل رئيسية

 التكنولوجيا واالبتكار في السالمة والصحة المهنية

 الجلسة الحوارية الثانية

 كلمة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

  إلبراز جهود المملكة في مجال السالمة والصحة المهنية

تدشين برامج السالمة والصحة المهنية الجديدة

استراحة صالة وغداء

11:00 -10:00

11:05 - 11:00

11:10 - 11:05

  11:15 - 11:10

11:20 – 11:15

11:25 – 11:20

11:30 – 11:25

11:35 – 11:30

13:00 – 11:55

11:55 – 11:40

13:50 – 13:00

14:10 – 13:50

15:00 – 14:10

11:40 - 11:35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10:00 - 9:00

كلمة سعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني

م جدول أعمال اليوم األول

 تطوير معايير اإلمتثال إلجراءات السالمة والصحة المهنية في قطاع
  التشييد والبناء

OSHAجيمس بارنز – الرئيس التنفيذي ألكاديمية            العالمية



الجلسة الحوارية الثانية
 تطوير معايير اإلمتثال إلجراءات السالمة والصحة المهنية في قطاع

  التشييد والبناء

 ممثل هيئة تطوير بوابة

 الدرعية

 ممثل شركة البحƠƠƠƠر

 األحمر للتطوير

 وكيل مساعد وزارة

 الشƠƠƠƠؤون البلƠƠƠƠƠƠديƠƠƠƠƠة

والقرويƠƠƠƠة للتراخيص

  واإلسكان 

 ممثƠƠƠƠƠƠل شركƠƠƠƠƠƠƠة

 األمين العƠƠƠام للهƠƠƠƠƠيئة   نƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠوم

السعودية للمقاولين

 م. ثƠƠابت آل سƠƠƠƠويد

الجلسة الحوارية األولى
  استعراض جهود المملكة في مجال السالمة والصحة المهنية

 معالي نائƠƠƠب وزيƠƠƠƠƠƠƠƠر

 المƠƠƠوارد البشريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

 والتنميƠƠة اإلجتماعية

 لقطاع العمل

 

 معƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠالي محافƠƠƠƠƠƠƠظ

  المؤسسة العƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠامة

    للتأمينات اإلجتماعية

 معالي نائب وزير النقل

 والخدمات اللوجستي

  لشؤون الطرق

 معالي نائƠƠب وزير

 الصناعƠƠƠƠƠة والثروة

 المعدنية لشؤون

 التعديƠƠƠن

 

م. خالد المديفر د. عبدالله أبو ثنين

 مساعد وزير الطاقة

 لشƠƠƠƠƠƠƠƠؤون التƠƠƠƠطوير

   والتمƠƠƠƠيز

م. أحمد الزهراني أ. محمد النحاس  م. بدر الدالمي
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  ورقة عمل رئيسية
تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في إدارة السالمة والصحة والبيئة

 تصميم المستقبل بمنظور

السالمة والصحة المهنية

الكلمة اإلفتتاحية

الجلسة الحوارية األولى

 البحث و اإلبتكار في مجال السالمة والصحة المهنية

 الجلسة الحوارية الرابعة

بناء نظام مستدام ألنظمة السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل 

 الجلسة الحوارية الثانية

  منهجيات تعزيز إنتاجية العاملين في بيئة العمل

  الجلسة الحوارية الثالثة

السالمة والصحة المهنية في قطاع الطاقة والصناعة ( منهجية الرؤية الصفرية)

9:05 – 9:00 

9:30 – 9:05

10:15 - 9:30

10:30 – 10:15

11:00 – 10:30

12:00 – 11:00

12:30 – 12:00

15:00 – 14:00

14:00 – 13:15

13:15 – 12:30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9:00 – 8:30

  ورقة عمل رئيسية

  ورقة عمل رئيسية

م جدول أعمال اليوم الثاني

 تصميم المنافع والمميزات لتحقيق اعلى مستويات اإلنتاجية من العاملين مع 
  المحافظة على صحتهم

 االستفادة من رفع وعي العاملين في تطوير منظومة السالمة والصحة المهنية
 في المنشأة

التسƠƠƠƠƠƠجƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل

استراحƠƠƠƠƠة للصƠƠالة

استƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠراحƠƠƠƠƠƠƠة

سكوت ثومبسون – رئيس منطقة شيكاغو للبحث والتطوير ( شركة               )

د. حمد العواد – مدير عام الصيانة والنقل

  بارت فان لوين – رئيس برنامج

gllagher

Situational awareness master



الجلسة الحوارية األولى 
 البحث و اإلبتكار في مجال السالمة والصحة المهنية

الجلسة الحوارية الثالثة 
السالمة والصحة المهنية في قطاع الطاقة والصناعة ( منهجية الرؤية الصفرية)

م. فؤاد مƠƠƠƠƠوسى
 المشرف العƠƠƠƠƠƠƠام على

 وكالƠƠƠƠة الت‘ƠƠƠƠوطƠƠƠƠƠƠين

 والمحتƠƠƠƠƠوى المحƠƠƠƠƠلي

 وإدارة المخاطر  -إدارة

 الطاقة

   م.عالي الزهƠƠراني

 ( أرامكو ) نائƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠب

 الرئيƠƠƠس للسالمƠƠƠƠة

 واألمن الصناعي

     م. خالƠƠد العليƠاني

  ( سابك ) نائƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠب

 الرئيس للسƠƠƠƠƠƠƠالمة 

 والصحة والبيئة

 د. فهد القƠƠƠرشي

 الرئيس التنفيƠƠƠƠƠƠذي

 للƠƠهيئة الملكƠƠƠƠƠƠƠƠية

 لمدينƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة ينƠƠƠƠƠبƠع

الصناعية

الجلسة الحوارية الثانية 
  منهجيات تعزيز إنتاجية العاملين في بيئة العمل

 جامعة المƠƠلك فهد  

للبترول والمعادن

  د. أحمد الزهƠƠƠراني

 وكƠيل وزارة الموارد

 البشريƠƠƠة لتنمƠƠƠƠية

   المهارات

   د. خالد القحطƠاني

 مديƠƠƠƠƠƠƠƠر تنفƠƠƠيƠƠƠƠذي

 للبƠƠƠƠƠيانƠات (هيئƠƠƠƠƠƠة

  اإلحصƠƠƠƠاء العامة )

  د. يومƠƠاها ايريƠƠس 

 مستشار طب مƠƠهني

 وبƠƠƠاحث في جامعƠƠƠƠƠƠة

  بولونيا –دولة إيطاليا

 الرئيس التنفيƠƠƠƠذي

 لشركة وادي مكة

للتقنية

 الرئيس التنفيذي

لشركة نجم

 ممثل من جامعة

 الملك عبƠƠƠƠƠƠƠƠƠدالله

للعلوم والتقنية

 الرئيس التنفيذي

 لشركة تمر

 ممثل من شركة وادي

  الظهران للتقنية

Royal Commission for Jubail and Yanbu

الجلسة الحوارية الرابعة 
بناء نظام مستدام ألنظمة السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل 

 الرئيس التنفيƠƠƠƠƠƠƠذي

 لمركز االلتزام البيئي

 ( وزارة المƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠيƠƠƠƠاه

 والبيئة والزراعة )

 متحدث من شركة

أرامكو

  م. أحمد عجب نور

 أمين عام مجلس

 اإلستدامة الصناعي

 متحدث من شركة

 سابك

   السيد .ثوماس قارمبل
 رئيƠس مجƠƠƠƠƠƠƠƠƠلس إدارة

   بي جي سي

 الهيئة العليا لألمن

الصناعي
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الكلمة اإلفتتاحية

التسƠƠƠƠƠƠجƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠل

تأسيس نمو ثابت

 االستراتيجيات المستقبلية في نهج أنظمة السالمة والصحة المهنية

  ورقة عمل رئيسية

الجلسة الحوارية األولى

استراحƠƠƠƠƠة للصƠƠالة

استƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠراحƠƠƠƠƠƠƠة

حماية العاملين في أنماط العمل المستقبلية واألنشطة ذات المخاطر العالية

الجلسة الحوارية الخامسة

 مستقبل التدريب وتنمية المهارات في السالمة والصحة المهنية

الكلمة الختامية والتوصيات

 

8:55 – 8:35

9:55 – 8:55

10:10 – 9:55

11:10 – 10:10

12:10 – 11:10

12:40 – 12:10

13:40 – 12:40

15:00 – 14:40

14:40 – 13:40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الجلسة الحوارية الثانية

  تطبيقات جودة الحياة في بيئات العمل المختلفة

م جدول أعمال اليوم الثالث

 منهجيات تفعيل خدمات الصحة المهنية في المنشآت

الجلسة الحوارية الثالثة

التأهب لحاالت الطوارئ في بيئة العمل

8:35 - 8:30

8:30 - 8:00

الجلسة الحوارية الرابعة

  توماس كرامر – رئيس جمعية الحماية من السقوط األمريكية



الجلسة الحوارية الثالثة
التأهب لحاالت الطوارئ في بيئة العمل 

 األمانة العƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠامة

 للصحة في كƠƠƠƠƠƠل

 السياسات

 الرئيس التنفيƠƠƠƠذي

 الهيئƠƠƠƠƠƠƠƠƠة الصƠƠƠƠƠƠحة

العامة (وقاية)

 مديƠƠƠƠر المستشفى

 التعليمي (جƠƠامعة

 االمام عبدالرحمن

 الفيصل )

الجلسة الحوارية األولى
 منهجيات تفعيل خدمات الصحة المهنية في المنشآت

  د. عائشة هاشم

 رئيƠƠƠƠƠس الجمƠعƠƠƠƠƠƠƠية

 اإلمراتƠƠيه للطƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠب

 المهني

  د. أحمد البƠƠƠƠدري

 الهيئة المƠƠلكƠƠƠƠƠƠƠƠية

  لمدينة ينبع

               د. شيƠƠƠƠƠمƠƠƠƠƠƠاء الري

  (مستشارة طب مهني)

  مدينة الشيخ  شخبوط

  بن نهيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠان الطبيƠƠƠƠƠƠƠƠة

 دولة االمارات العربية

 المتحدة

 د. محمƠƠƠد المحƠƠمد

 (رئيس قسƠƠƠم الطƠƠب

 المهني) مستشƠفى

جونز هوبكنز ( أرامكو )

الجلسة الحوارية الثانية
تطبيقات جودة الحياة في بيئات العمل المختلفة  

 متحدث من شركة

 متحدث من جامƠƠƠƠƠعةسابك

 المƠƠƠƠلك عبƠƠƠƠƠƠƠƠدالله

 ( كاوست )

 متحدث من برنامج  السيد. سكوت ثومبسون

جودة الحياة

 متحدث من شركة

أرامكو

Royal Commission for Jubail and Yanbu

وفƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء سƠƠƠالƠƠم

 أمين عام مجلس

المخاطر الوطنية

              شƠƠƠƠƠركƠƠƠƠƠƠة                ل 

 لإلستشƠارات التأمينية

 وإدارة المخاطر

Gallagher

 د. نهƠƠƠƠƠƠƠƠƠار العازمي

 امين عام المجلس

  الصحي السعودي



الجلسة الحوارية الرابعة
 حماية العاملين في أنماط العمل المستقبلية واألنشطة ذات المخاطر

العالية

  د. ثوماس كƠارمر متحدث شركة سابك

 رئيƠƠƠƠƠس الجمعƠƠƠƠƠƠƠية

 األمريكية للحمƠƠƠƠƠƠƠاية

 من السقوط

 متƠƠƠƠƠƠحƠƠƠدث مƠƠƠƠƠƠƠƠن

 منظƠƠƠƠمƠƠƠƠة العƠƠƠƠƠƠمل

 الدولية

 متحدث من شركة

أرامكو
    م. بندر المحƠƠمدي

 شركƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة اعمƠƠƠƠƠال

  المستقبل

الجلسة الحوارية الخامسة
مستقبل التدريب وتنمية المهارات في السالمة والصحة المهنية

 متحدث من جامعة

أم القرى

 متحدث من مجƠلس

 السƠƠالمة والصحƠƠƠƠƠة

المهنية البريطاني

 الرئيƠƠƠƠƠس التنفيذي

 للمعƠƠهد الƠƠƠƠƠƠƠƠƠدولي

 البريطاني للسƠƠالمة

 وإدارة المخاطر

 نائب محافƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠظ

 المؤسسة العƠƠامة

 للتدريب التƠƠƠƠƠƠƠقني

 والمهني

 الرئيس التنفيƠƠƠƠƠƠذي

لشركة كليات التميز



 الجلســـــــات
المـــــــــوازية



الخط اإلرشادي لإلعاقة المهنية وغير المهنية. (المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية) 

أنظمة الصحة والسالمة المهنية في اإلنشاءات. (المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية) 

حلول السالمة والصحة المهنية في مكان العمل. (مكافحة الحرائق) 

  االستراتيجيات الرائدة في تطبيق انظمه السالمة والصحة المهنية

اليوم 

الثاني   

اليوم 

األول   

 مبادرة كاوست لتأسيس مجتمع الممارسة في السالمة والصحة المهنية لتنمية

المهارات وتبني أفضل الممارسات ( محمد با حميد ، كاوست )

 االستعدادت للحاالت الطارئة للسالمة والصحة المهنية ( يوسف األنصاري )

بناء توافق داخلي لإللتزام بمتطلبات السالمة والصحة المهنية ( عبدالله المقبل)

مقدمة عن نظام تسجيل الحوادث ( أحمد الغامدي )

 أهمية الجهود المتكاملة في بناء برامج  مسح المخاطر ( صالح كتبة )

 التحقيق في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية والخطأ البشري في مكان العمل

(Alawi Almajid, Basic Chemicals Industry (BCI), Saudi Arabia

الحد من حوادث مكان العمل من خالل حلول الذكاء االصطناعي المبتكرة

 ( Vishnu Saran Udayagiri, 1Invigilo Technologies Pte Ltd, Singapore)

(Chye Guan Goh)

 الجلسات الموازية



 الممارسات فيما يتعلق بمخاطر الهندسة البشرية بين العاملين في مجال

الرعاية الصحية  (د. سلطان العتيبي )

 هندسة العوامل البشرية. (المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية)

النوم والسالمة المهنية. (مروان البحيصي) 

الخط اإلرشادي لإلعاقة المهنية وغير المهنية. (المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية) 

الخط اإلرشادي لإلعاقة المهنية وغير المهنية. (المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية) 

اليوم 

الثالث 

تحليل الغياب لطاقم التمريض في القطاع الحكومي ( د سلطان العتيبي )

 معايير تقييم انتاجية العامل (٤ ساعات - د. يوماها ايريس)

السالمة والصحة المهنية في البيئة المكتبية ( وقاية )

 إدارة السالمة والصحة المهنية ( وقاية )

المهن ذات المخاطر العالية ( د.حسن ابو جد )

 الدروس المستفادة من برنامج الصحة المهنية ( الهيئة الملكية بينبع   ) 

(diana jones- US )دمج معايير أداء معدات الحماية الشخصية في الشركة والصناعة 



محـاور المؤتمـر
وورش الـعمـــل



 ايزو 45003 - إدارة الصحة والسالمة النفسية في
العƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠمل

أساسيات إدارة المخاطر

 التأمينات االجتماعية من اإلصابة الى التعافي

برنامج دافع (إدارة الكوارث ، التأهب للطوارئ)

متحدث من التأمينات اإلجتامعية

متحدث من دروع السالمة املستدامة

 دينا خالدي  ( املعهد الدويل إلدارة املخاطر والسالمة )

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( ١ )

12:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

12:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 4 )

12:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 4 )

17:00 - 13:00

 ورش اليوم األول

برنامج دافع (إدارة الكوارث ، التأهب للطوارئ)

متحدث من دروع السالمة املستدامة قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

17:00 - 13:00

3 أكتوبر 2022م    

 فالدمري شريمي، مدير عام  ( املعهد الربيطاين للمعايري يف
 الرشق األوسط وأفريقيا)

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 2 )

أدوار القيادة في الصحة والسالمƠƠƠƠƠƠƠة والبيئƠƠة9:00 - 12:00

 سيد مظهر  ( رئيس معهد السالمة والصحة املهنية)

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 1 )

17:00 - 13:00
تقييم مخاطر الصحة والسالمة المهنƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠية

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 2 )

معايير الحماية من السقوط من المرتفعات13:00 - 17:00

د. ثوماس كارمر  ، رئيـس الجمعـية األمريكية للحامية من السقوط



 مقدمة حول اإلدارة المستدامƠƠƠƠƠƠƠة - مƠƠƠƠƠا وراء
ا

ً
االمتثال ،فهم عالم عمل مستدام اجتماعي

 أساسيات السالمة من الحرائق وأدوار القيادة في
الصحة والسالمة والبيئة

 برنامج دافع (طوارئ الحريق ، أساسيات اإلنقاذ 
والسƠƠƠƠƠƠالمة )

 سيد مظهر  ( رئيس معهد السالمة والصحة المهنية)

متحدث من دروع السالمة المستدامة

 سيد مظهر  ( رئيس معهد السالمة والصحة المهنية)

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

12:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 2 )

17:00 - 13:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 2 )

12:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 4 )

12:00 - 9:00

 ورش اليوم الثاني
4 أكتوبر 2022م    

  مقدمه في السالمة والصحة البيئة

 سيد مظهر  ( رئيس معهد السالمة والصحة المهنية)

أساسيات إدارة المخاطر

 دينا خالدي  ( المعهد الدولي إلدارة المخاطر والسالمة )

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 1 )

12:00 - 9:00

مصطفى السبكي

 تقنيات المسح ومراقƠƠبة التلوث لإلشعƠƠƠاع
المؤين

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 4 )

17:00 - 13:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 1 )

نظرة عامة على الصحة الصناعية13:00 - 17:00

 هتان مطر ،  اخصائي صحة صناعية معتمد

 برنامج دافع (طوارئ الحريق ، أساسيات اإلنقاذ 
والسƠƠƠƠƠƠالمة )

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

17:00 - 13:00



 دافع ( أساسيات اإلسعافات األولية واالنعاش
القƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠلبي )

متحدث من دروع السالمة المستدامة
قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

12:00 - 9:00

 دافع ( أساسيات اإلسعافات األولية واالنعاش
القƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠلبي )

متحدث من دروع السالمة المستدامة
قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 3 )

17:00 - 13:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( ١ )

11:00 - 9:00

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 2 )

12:00 - 9:00

 ورش اليوم الثالث
5 أكتوبر 2022م    

معايير الحماية من السقوط من المرتفعات

 د. ثوماس كارمر  ، رئيƠس الجمعƠية األمريكية
للحماية من السقوط

االستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق

(معهد السالمة والصحة المهنية )

قƠƠƠƠƠƠƠاعƠƠƠƠƠƠƠƠة ( 1 )

 العاصفة القادمة في الصحة النفسية: هل9:00 - 12:00
الوقاية خير من العالج؟

 بيتر كيلي،  رئيس البرنامج



شريك مؤسس

الراعي البالتيني 

الشريك اإلستراتيجي


