
 

 

  

توفري بيئة عنل آمية مً املداطز املدتلفة ورفع مضتوى كفاءة  مكدمة:

األصابات واإلمزاض املَيية ومحاية شك إىل احلد مً  ووصائل الوقاية صيؤدى بال

العاملني واملؤصضة مً احلوادث ومً ثه خفض عدد صاعات العنل املفكودة 

ىتيحة الغياب بضبب املزض أو اإلصابة وكذلك احلد مً تكاليف العالد 

والتأٍيل والتعويض عً اإلمزاض واإلصابات املَيية واخلضائز املادية والعييية 

سيادة مضتوى اإلىتاد ودفع الكوة االقتصادية مما صييعكط على حتضني و

 .للدولة

 ىَاية الدورة صيكوٌ كل متدرب قادر على معزفة: يف :أهداف الدورة

 الصرة املَييةوتكليل رلاطز العنل وتطبيل بزامخ للضالمة . 

.سيادة الوعى بأمور للضالمة والصرة املَيية 

 العامل أو املؤصضة .معزفة املداطز املدتلفة التى ميكً أٌ يتعزض هلا 

التكييه والضيطزة  على ظزوف العنل املدتلفة 

 معزفة ذوادث وإصابات العنل واآلثار املرتتبة عليَا 

. معزفة اليظه املتكدمة ملكافرة احلزائل 

.فَه مبادئ الضالمة احمللية والعاملية 

 مههاج الدورة:       

 مكدمة عً الضالمة والصرة املَيية..1

 مَنات الضالمة الشدصية..2

 احلناية مً رلاطز الكَزباء ..3

 مكدمة عً مكافرة احلزيل ..4

 التعامل مع طفايات احلزيل ..5

  والطوارئ.خطط االخالء .6

 خطوات التسجيل فى دورة السالمة والصحة املههية:     

 

 

 2 3 املعزفة مً خالل التينية املضتدامة والشزاكة اجملتنعية الفاعلة والتدويل رؤية اجلامعة: حتكيل التنيش والزيادة ذلليا وعامليا فى بياء دلتنع 



 

 

 

كافة الطلبة بالكليات واملعاٍد باهليدصة املدىية واالىشاءات /  :احلضور

كافة االفزاد املزشرني للعنل باملواقع االىشائية أو الصياعية / 

املوظفني االداريني / مضؤىل ومزاقبى اجلودة والضالمة والصرة 

 املَيية.

 دلاىا: الزسوم

 .متعدداختبار حتزيزي اختيار مً  :التكييم

 .صاعات10 دورة يف الضالمة والصرة املَيية متوافكة مع أوشا اجتياس :الشهادات

 

 دىمَ إبزاٍيه  .د / ذلند مجال : أالدورة مدرب
 

Authorized trainer (OSHA/OSHACDMY/IOSH/NASP) 

 

 أمحد إصالو الشزبيينو/  :مدرب

 كبري مدقكني معتند مً االريكا .

 

Authorized trainer (OSHA/OSHACDMY/IOSH/NASP) 

 علًت

 إدارة الضالمة والصرة املَيية

 بكطاع خدمة امُلحتنع وتينية البيئة ظامعة امليصورة
 

 عً تيفيذ

 العمل دورة أساسيات السالمة والصحة املهنية يف مىاقع

 

  صاعات 10: مدة الدورة

 :طزيكة التهفيذ 

شزح ىظزى 

ًمتاري 

أفالو تدريبية 

  mans.safty@gmail.com:بالتكديم الربيد أاللكرتونى

 https://forms.gle/zsXce93L8HQ3FWhU8 رابط التسجيل :

 01122402880       : رقم الواتساب

 1 والتدويلرؤية اجلامعة: حتكيل التنيش والزيادة ذلليا وعامليا فى بياء دلتنع املعزفة مً خالل التينية املضتدامة والشزاكة اجملتنعية الفاعلة  4
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