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إلىمنإلىمنإلىمنالفرع

10/1410/1812/2312/275/55/9القاهرة

7/298/211/411/82/172/21االسكندرٌة

11/411/8اسٌوط

7/87/12السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

9/29/1311/411/151/61/173/244/45/195/30القاهرة

7/228/211/411/15اإلسكندرٌة

9/169/27أسٌوط

7/87/1910/1410/25السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/158/98/269/209/2310/1810/2811/2212/231/17

2/103/73/244/18

8/269/2012/212/273/174/11اإلسكندرٌة

12/212/273/314/25أسٌوط

10/711/13/33/28السوٌس

:المحتوى العلمى 
-ا لتأمٌنات االجتماعٌة -واالجهزة الوظٌفٌة- اهداف  وتشرٌعات السالمة 

الحرائق وأسبابها واجهزة االطفاء- الضغوط النفسٌة فً بٌئة العمل

المخاطر-  خطط الطوارئ لمواجهه االزمات والكوارث- الٌدوٌة 

مخاطر- الفٌزٌائٌة والكٌماٌئٌة والهندسٌة وطرق الوقاٌة واجهزة القٌاس 

مهمات- التخزٌن والنقل والتداول - طرق معالجة المخلفات - بٌلوجٌة

المراجل- ادارة وتحلٌل المخاطر - نظم تحقٌق وتحلٌل الحوادث- الوقاٌة 

اإلسعافات- اجراءت السالمة فً استخدام السقاالت والساللم - البخارٌة 

التأثٌرات- الموائمة بٌن العامل وبٌئة العمل - األمراض المهنٌة - األولٌة 

-التدرٌب والتوعٌة والتثقٌف - المرضٌة الناجمة عن المخاطر المختلفة 

.شرط قبول الدارس تقدٌم صورة من شهادة المإهل (مإهالت علٌا علمٌة  )للسادة الحاصلٌن على الفئات المستهدفة

.تؤهٌل الدارس لممارسة العمل  كؤخصائً سالمة فً المنشؤة الهدف من البرنامج

. للدارس  (ستمائة جنٌها فقط ال غٌر ) جنٌها 600تكلفة البرنامج

ً  :(أساسً و متقدم  )برامج لألجهزة الوظٌفٌة و لجان السالمة و الصحة المهنٌة و تؤمٌن بٌئة العمل :     ثانٌا

القاهرة

:(أساسً  ) السالمة والصحة المهنٌة أخصائً  برنامج 

( ساعة 80 )مدة البرنامج أربعة اسابٌع  

:المحتوى العلمى ( ساعة 40 )مدة البرنامج أسبوعٌن  

-التأمٌنات االجتماعٌة - تشرٌعات السالمة وأهدافها 

المخاطر- طرق معالجة المخلفات - سٌكولوجٌة العمل 

كٌفٌة- الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والهندسٌة وطرق الوقاٌة 

األمراض المهنٌة والفحوص- وضع خطط الطوارىء 

-التخزٌن والنقل والتداول - المخاطر البٌولوجٌة - الطبٌة 

-و اجهزة قٌاس - الحرائق و أنواعها - اإلسعافات األولٌة 

.مهمات الوقاٌة الشخصٌة

.رإساء األقسام وسائر العاملٌن بالمنشؤت بمختلف أنواعها مع تقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى الفئات المستهدفة

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر ) جنٌها 400 تكلفة البرنامج

/ عناٌة السٌد 

/ الشركة 

مقـــدمــــة
ونشر ثقافة السالمة والصحة المهنٌة لرفع الوعى  (البشرٌة والمادٌة  )فى اطار االتجاة العالمى للحد من المخاطر داخل بٌئة العمل وحرص الدولة للحفاظ على مقومات اإلنتاج 

الوقائى للعاملٌن داخل المنشؤة على كافة المستوٌات واألنشطة ٌقوم المركزالقومى لدراسات السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل بتفعٌل هذا المفهوم من خالل البرامج 

التدرٌبٌة بمجال السالمة و الصحة المهنٌة و الوقاٌة من الحرٌق و البرامج النوعٌة بهدف رفع كفاءة العاملٌن فً هذه المجاالت ، و ٌتم ذلك عن طرٌق وضع خطة تدرٌبٌة سنوٌة تتم 

:على النحو التالً 

وضع خطة تدرٌبٌة سنوٌة - 1

المحتوى العلمى-4                           (الفئات المستهدفة  )شروط االلتحاق بالبرامج التدرٌبٌة  -  2
تكلفة البرنامج- 5الهدف من البرنامج                                                                          -3

البـــــــــرامج التــــــــدرٌبٌة

:برامج السالمة والصحة المهنٌة :   أوالً  

 :(اإلدارة العلٌا  )  برنامج السالمة والصحة المهنٌة 

.ترسٌخ مفاهٌم السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل لدى الفئات المستهدفة المشار إلٌها بهدف تطبٌقها داخل المنشؤتالهدف من البرنامج

تشرٌعات السالمة و أهم- أهداف و معاٌٌر السالمة 

-سٌكولوجٌة العمل - التأمٌنات االجتماعٌة  - القرارات 

الحرائق وأسبابها- اإلسعافات االولٌة - األمراض المهنٌة  

.المخاطر الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والهندسٌة وطرق الوقاٌة - 

الفئات المستهدفة

 :(اإلدارة الوسطى  )برنامج السالمة والصحة المهنٌة 

:المحتوى العلمى ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع  

.رإساء األقسام مع تقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى - مدٌرى اإلدارات - مدٌرى العموم - رإساء القطاعات 

.ترسٌخ مفاهٌم السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل لدى الفئات المستهدفة المشار إلٌها بهدف رفع الوعى الوقائى للعاملٌن  بالمنشؤت الهدف من البرنامج

.للدارس  (فقط ثالثمائة جنٌها  ) جنٌها 300تكلفة البرنامج

  برامج تدريب خطة
  المهنية الصحة و السالمة

 النوعية البرامج و الحريق من الوقاية و

(2018 - 2019 ) 

 للتدريب المركزية اإلدارة

 جمهورية مصر العربية 

xls.الخطة التدرٌبٌة
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إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/228/168/269/2010/711/111/2512/201/61/31

2/173/143/314/25

8/269/2012/212/273/174/11اإلسكندرٌة

1/61/313/314/25أسٌوط

10/711/13/244/18السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/157/268/5 8/16 8/269/69/169/2710/1410/25

11/411/1512/912/201/61/172/32/143/33/14

3/244/44/144/25

8/58/1610/1410/252/32/144/144/25اإلسكندرٌة

9/169/2710/710/1811/1111/221/61/172/102/21

3/173/28

9/99/2010/1410/251/131/244/74/18السوٌس

إلىمنالىمنإلىمنإلىمنالفرع

9/29/2011/2512/131/272/144/74/25القاهرة

9/2310/111/131/315/55/23اإلسكندرٌة

4/215/9أسٌوط

12/212/20السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/298/169/3010/1812/161/33/103/28القاهرة

9/2310/111/131/315/125/30اإلسكندرٌة

3/174/4أسٌوط

12/212/20السوٌس

:(متقـــدم  ) السالمة والصحة المهنٌة  فنًبرنامج

( ساعة 60 )مدة البرنامج ثالثة اسابٌع  

.تنشٌط ومناقشة مشاكل العمل وكٌفٌة الوصول لتحقٌق معاٌٌر السالمة والصحة المهنٌة وما ٌستجد من معلومات جدٌدة وتطبٌقها فى اماكن عملهم الهدف من البرنامج

. للدارس  (ستمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 600تكلفة البرنامج

:المحتوى العلمى 
-التأمٌنات االجتماعٌة - تشرٌعات السالمة واجهزة وظٌفٌة 

خطة- الموائمه بٌن العامل وبٌئة العمل -سٌكولوجٌة العمل 

المخاطر الفٌزٌائٌة والكٌمائٌة- الحرائق وأسبابها - الطوارئ 

مخاطر المواد-  ادارة المخلفات والنفاٌات الخطره- والهندسٌة 

إعداد تقارٌر- مهمات الوقاٌة - التخزٌن والنقل - االنفجارٌة

-اإلسعافات األولٌة - امراض السرطان المهنً - السالمة 

-الرموز والعالمات - التأثٌرات المرضٌة للمخاطر بانواعها 

.السالمة فً استخدام السقاالت-التدرٌب والتثقٌف -أجهزة القٌاس 

النظام االحصائً الخاص بحوادث العمل

.شرط قبول الدارس تقدٌم صورة من شهادة التدرٌب األساسى  (البرنامج األساسى  )للسادة فنى السالمة الحاصلٌن على  الفئات المستهدفة

.شرط قبول الدارس تقدٌم صورة من شهادة التدرٌب األساسى  (البرنامج األساسى  )للسادة أخصائً السالمة الحاصلٌن علىالفئات المستهدفة

.تنشٌط ومناقشة مشاكل العمل وكٌفٌة الوصول لتحقٌق معاٌٌر السالمة والصحة المهنٌة وما ٌستجد من معلومات جدٌدة وتطبٌقها فى اماكن عملهم الهدف من البرنامج

. للدارس  (ستمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 600تكلفة البرنامج

.تؤهٌل أعضاء لجان السالمة للقٌام بدورهم فً تطبٌق و تحقٌق معاٌٌر السالمة و الصحة المهنٌة

.للدارس  (ثالثمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 300تكلفة البرنامج

:(متقـــدم  ) السالمة والصحة المهنٌة أخصائًبرنامج 

:المحتوى العلمى ( ساعة 60 )مدة البرنامج ثالثة اسابٌع  

-التأمٌنات االجتماعٌة - تشرٌعات السالمة واجهزة وظٌفٌة 

-الموائمة بٌن العامل وبٌئة العمل -  الضغوط النفسٌة 

خطة الطوارئ-الحرائق وأسبابها  -  اإلسعافات األولٌة 

-ادارة المخلفات - المخاطر الفٌزٌائٌة والكٌمائٌة والهندسٌة 

-التخزٌن والنقل -  طرق الحماٌة من المواد االنفجارٌة 

النظام االحصائً الخاص بحوادث العمل- مهمات الوقاٌة 

التأثٌرات المرضٌة عن المخاطر- السرطان المهنً - 

-الرموز والعالمات - الفٌزٌائٌة و الكٌمٌائٌة و البٌولوجٌة 

السالمة فً-التدرٌب والتثقٌف والتوعٌة -أجهزة القٌاس 

.استخدام السقاالت

:(أساسً  ) السالمة والصحة المهنٌة أعضاء لجانبرنامج 

:المحتوى العلمى ( ساعة 40 )مدة البرنامج أسبوعٌن  

التأمٌنات- االجهزة الوظٌفٌة -أهداف وتشرٌعات السالمة 

المخاطر الفٌزٌائٌة-  الضغوط النفسٌة - االجتماعٌة 

-المخاطر البٌلوجٌة- والكٌمٌائٌة والهندسٌة وطرق الوقاٌة 

الحرائق وأسبابها- االمراض المهنٌة - اإلسعافات األولٌة 

إعداد خطط الطوارئ و إدارة األزمات- وواجهزة االطفاء

مهمات- ورشة عمل حول إعداد خطة الطوارئ - 

التدرٌب والتثقٌف والتوعٌة-  الشخصٌة .الوقاٌة

.السادة أعضاء لجان السالمة و الصحة المهنٌة المشكلة بالمنشؤة الفئات المستهدفة

القاهرة

أسٌوط

الهدف من البرنامج

.شرط قبول الدارس تقدٌم صورة من شهادة المإهل (مإهالت متوسطة علمٌة عملٌة )للسادة الحاصلٌن على الفئات المستهدفة

.تؤهٌل الدارس لممارسة العمل كفنً سالمة فً المنشؤة الهدف من البرنامج

. للدارس  (ستمائة جنٌها فقط ال غٌر ) جنٌها 600تكلفة البرنامج

ا لتأمٌنات-واالجهزة الوظٌفٌة- اهداف  وتشرٌعات السالمة 

الحرائق وأسبابها- الضغوط النفسٌة فً بٌئة العمل- االجتماعٌة 

خطط الطوارئ لمواجهه االزمات- واجهزة االطفاء الٌدوٌة 

المخاطر الفٌزٌائٌة والكٌماٌئٌة والهندسٌة وطرق-  والكوارث

طرق معالجة المخلفات- مخاطر بٌلوجٌة- الوقاٌة واجهزة القٌاس 

نظم تحقٌق وتحلٌل- مهمات الوقاٌة - التخزٌن والنقل والتداول - 

اجراءت- المراجل البخارٌة - ادارة وتحلٌل المخاطر - الحوادث

-اإلسعافات األولٌة - السالمة فً استخدام السقاالت والساللم 

التأثٌرات- الموائمة بٌن العامل وبٌئة العمل - األمراض المهنٌة 

التدرٌب والتوعٌة- المرضٌة الناجمة عن المخاطر المختلفة 

-والتثقٌف 

القاهرة

:المحتوى العلمى ( ساعة 80 )مدة البرنامج أربعة اسابٌع  

:(أساسً  ) السالمة والصحة المهنٌة فنًبرنامج 

xls.الخطة التدرٌبٌة
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:المحتوى العلمى 

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

8/58/169/2310/410/2811/812/212/1312/301/10

1/272/72/243/74/74/18

8/58/1612/301/103/33/14اإلسكندرٌة

10/1410/252/32/145/55/16أسٌوط

10/710/183/173/28السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع

10/1410/1812/301/33/103/14القاهرة

7/298/211/411/8اإلسكندرٌة

أسٌوط

9/169/20السوٌس

:المحتوى العلمى 

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

8/268/309/3010/410/2811/111/2511/2912/301/3

2/172/213/314/45/55/9

7/227/2611/411/8اإلسكندرٌة

9/239/27أسٌوط

10/710/11السوٌس

الىمنالىمنالىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/228/29/99/2010/2811/812/1612/271/272/7

3/244/45/55/16

11/1811/29اإلسكندرٌة

10/1410/25أسٌوط

12/1612/27السوٌس

جمٌع القطاعات على ان ٌكون الدارس حاصل على مإهل متوسط على االقل  

تدرٌب العاملٌن على مكافحة الحرائق عملٌاً و وكٌفٌة وضع خطة طوارئ للمنشؤة لتوضٌح العالقة بٌن السالمة و الصحة المهنٌة و تؤمٌن بٌئة العملالهدف من البرنامج

.للدارس  (ثالثمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 300

 :(مسئولى االطفاء )الوقاٌة من الحرٌق لجهاز السالمة : برنامج 

:المحتوى العلمى ( ساعة 40 )مدة البرنامج اسبوعٌن 

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

الفئات المستهدفة

اجهزةأإلطفاء الٌدوٌة- كٌمٌاء النار-  قانون الدفاع المدنى 

شبكات مٌاه اإلطفاء- بٌان عملى عن إطفاء الحرٌق - 

خطة التأمٌن- اإلنذار واإلاطفاء اآللى - وهٌدرولٌكا المٌاه 

حرائق البترول- القٌادة والسٌطرة - اإلطفائى واألخالء 

أمثلة- اإلسعافات األولٌة  - والكٌماوٌات والكهرباء 

وطرق الحماٌة من المواد االنفجارٌة- تطبٌقٌة 

القاهرة

.للدارس  (ثالثمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 300

 :(اإلدارة الوسطى  )الوقاٌة من الحرٌق : برنامج 

( ساعة 20 )مدة البرنامج أسبوع  

اسالٌب- قانون الدفاع المدنى وعالقته بتشرٌعات السالمة 

كٌمٌاء- وطرق الحماٌة من المواد االنفجارٌة

-نظم االطفاء واالنذار اآللى - النارومسببات الحرٌق 

-بٌان عملً - أجهزة اإلاطفاء الٌدوٌة واألجزاء المعدنٌة 

شبكات مٌاه اإلطفاء- خطة التأمٌن اإلطفائى واالخالء

إسعافات أولٌة وطرق التعامل مع- وهٌدرولٌكا المٌاه 

.المصابٌن 

القاهرة

.رفع الوعً لدى العاملٌن لوقاٌة المنشآت من التعرض لمخاطر الحرٌق الهدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

:برامج الوقاٌة من الحرٌق : ثالثاً 

 :(اإلدارة العلٌا  )برنامج الوقاٌة من الحرٌق 

.جمٌع القطاعات وتقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى الفئات المستهدفة

اسالٌب- قانون الدفاع المدنى وعالقته بتشرٌعات السالمة 

كٌمٌاء- وطرق الحماٌة من المواد االنفجارٌة

-نظم االطفاء واالنذار اآللى - النارومسببات الحرٌق 

القٌادة-أجهزة اإلاطفاء الٌدوٌة واألجزاء المعدنٌة 

شبكات مٌاه- خطة التأمٌن اإلطفائى واالخالء-  والسٌطرة

إسعافات أولٌة وطرق التعامل- اإلطفاء وهٌدرولٌكا المٌاه 

.مع المصابٌن 

.رإساء االقسام وتقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى - مدٌرى االدارات - مدٌرى العموم - رإساء القطاعات الفئات المستهدفة

رفع الوعً لدى المسئولٌن لوضع نظم لوقاٌة المنشآت من التعرض لمخاطر الحرٌق من خالل تطبٌق معاٌٌر و تعلٌمات السالمة و الصحة المهنٌةالهدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

:المحتوى العلمى ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

الضغوط-  االجهزة الوظٌفٌة -اهداف وتشرٌعات السالمة 

إحصائٌات إصابات- التأمٌنات االجتماعٌة  - النفسٌة 

المخاطر الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والهندسٌة- العمل 

ا األمراض المهنٌة-والبٌلوجٌة والسلبٌة وطرق الوقاٌة 

-ادارة  المخلفات والنفاٌات الخطره - والفحوص الطبٌة  

--الحرائق و أسبابها اجهزة اإلطفاء  - اإلسعافات األولٌة 

نظم التحكم و- إعداد خطط الطوارئ و إدارة األزمات 

سالمة و تصارٌح- السٌطرة على المخاطر فً بٌئة العمل 

العمل فً األماكن المغلقة

القاهرة

.جمٌع القطاعات  (البرنامج األساسى  )للسادة أعضاء لجان السالمة الحاصلٌن على  الفئات المستهدفة

تنشٌط ومناقشة مشاكل العمل وكٌفٌة الوصول لتحقٌق معاٌٌر السالمة والصحة المهنٌة وما ٌستٌجد من معلومات جدٌدة وتطبٌقها فى اماكن عملهمالهدف من البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

  :(متقـــدم  ) لجان السالمة والصحة المهنٌة  أعضاءبرنامج

( ساعة 40 )مدة البرنامج اسبوعٌن  
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:البـــــــــــــــرامج النــــــوعٌــــــــة : رابعاً 

:المحتوى العلمى 

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

9/169/2011/1111/1512/301/32/242/283/314/4

5/195/23

7/298/211/1811/222/172/21اإلسكندرٌة

9/169/20أسٌوط

9/169/202/102/14السوٌس

:المحتوى العلمى 

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

8/58/99/29/610/1410/1811/411/812/212/6

1/131/172/172/213/243/285/125/16

7/227/262/172/21اإلسكندرٌة

2/32/7أسٌوط

8/128/1611/2511/291/131/173/314/4السوٌس

إلىمنإلىمنالفرع

12/1612/204/74/11القاهرة

اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

.رفع الوعى الوقائى فى مجال االسعافات االولٌة وكٌفٌة تقلٌل االصابة الهدف من البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

:كٌفٌة إعداد خطة طوارئ للمنشؤة : برنامج 

:المحتوى العلمى 

القٌادة- قانون الدفاع المدنً - تشرٌعات السالمة 

كٌفٌة إعداد خطة- اإلسعافات األولٌة - والسٌطرة 

كٌفٌة إعداد خطة الوقاٌة ومكافحة-  المخاطر المتوقعه 

تصمٌم خطة اإلخالء- الحرٌق وكٌفٌة تصمصم الخطة 

مناقشة الخطة

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

الحصول علً مإهل مناسب- المسئول عن اعداد الخطة بالمنشؤة  الفئات المستهدفة

الهدف من البرنامج

.جمٌع القطاعات وتقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى 

القاهرة

:اإلسعافات األولٌة وطرق التعامل مع المصابٌن : برنامج 

( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

الجروح وإصابات الصدر والبطن-اإلسعافات األولٌة 

-الصدمة واإلغماء والغٌبوبة - وطرق التعامل معهم 

-األزمة القلبٌة وإنعاش القلب - إنسداد مجرى الهواء 

-والجبائر - لدغ العقرب - التسمم - الحروق وأنواعها 

النزٌف وطرق التعامل معه مع تدرٌب عملً على الدمٌة

و الجبائر

.جمٌع القطاعات وتقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى الفئات المستهدفة

الحرائق- سٌكولوجٌة العمل - مفهوم وأهداف السالمة 

المخاطر- التأمٌنات اإلجتماعٌة - وأنواعها وطرق الوقاٌة 

و (كهربائٌة ومٌكانٌكٌة )الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والهندسٌة 

اإلسعافات- االمراض المهنٌة - طرق الوقاٌة منهم  

.األولٌة 

.كٌفٌة اعداد وتصمٌم خطة الطوارئ من خالل دراسة المخاطر المتوقعة داخل المنشؤة

.رفع الوعى الوقائى فى مجال السالمة و الصحة المهنٌة الهدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

الفئات المستهدفة

القاهرة

:رفع الوعى الوقائى فى مجال السالمة والصحة المهنٌة : برنامج 
( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع
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إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

9/29/610/2811/112/912/132/242/285/125/16القاهرة

10/2811/111/2511/29اإلسكندرٌة

11/411/8أسٌوط

4/74/11السوٌس

إلىمنإلىمنالفرع

11/1811/223/173/21القاهرة

10/2811/1اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع

9/99/1312/2312/274/144/18القاهرة

10/2811/1اإلسكندرٌة

5/55/9أسٌوط

1/131/17السوٌس

 :(مٌكا نٌكٌة - كهربائٌة  )المخاطر الهندسٌة :برنامج 

:المحتوى العلمى 

أساسٌات - (كهربائٌة - مٌكانٌكٌة  )المخاطر الهندسٌة 

الكهرباء اإلستاتٌكٌة-تخطٌط وتأمٌن مواقع العمل هندسٌا 

الموجات-  والدٌنامٌكٌة ومخاطرها وطرق الوقاٌة 

كٌفٌة وضع نظام متكامل للسالمة- الكهرومغناطٌسٌة 

واألمان المهنى ومهمات الوقاٌة االزمة بغرض تالفى

.المخاطر الهندسٌة 

( ساعة 20 )مدة البرنامج أسبوع

-أنواع الصٌانة -تعرٌف الصٌانة وأهمٌتها وأهدافها 

-خطوات تطبٌق إجراءات الصٌانة وعناصر خطة الصٌانة 

الخطة السنوٌة للصٌانة ) اعداد وتحدٌث خطط الصٌانة 

العالقة بٌن فسم الصٌانه وقسم (الوقائٌة وقطع الغٌار 

دراسة كفاءة االالت- االنتاج ودور افراد الصٌانة 

الصٌانة واثرها- واستبدالها اواحاللها وحساب التكالٌف 

نماذج وجداول الصٌانة- فً تحسٌن اداء العاملٌن 

.وخطوات تطبٌقٌه 

.للسادة المهندسٌن والفنٌٌن العاملٌن فً مجال التخصص وتقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومى الفئات المستهدفة

.الصٌانة وأثرها فى تحقٌق أهداف السالمة الهدف من البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

.للسادة المهندسٌن و الفنٌٌن العاملٌن فً مجال التخصصالفئات المستهدفة

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400

.رفع الوعى الوقائى فى مجال المخاطر الهندسٌة بكافة أنواعها الهدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400

:الصٌانة وأثرها فً تحقٌق أهداف السالمة :  برنامج  

:المحتوى العلمى 

:إدارة األزمات والكوارث :برنامج 

:المحتوى العلمى ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

انواع- المفاهٌم العامة واالسس النظرٌة إلدارة االزمات 

اعداد وتنفٌذ خطط ادارة- االزمات والمنهج العلمً لحلها 

دور االعالم فً- تكوٌن فرٌق ادارة االزمة - االزمات 

مجموعات الحرائق وخطة التامٌن االطفائً- ادارة االزمة 

امثلة تطبٌقٌة إلدارة- قائمة تدقٌق االزمات والكوارث - 

االزمات

  الفئات المستهدفة

( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

تكلفة البرنامج

. تعرٌف األزمة  وأنواعها وكٌفٌة مواجهتها  ، و وضع الخطط المناسبة إلدارة األزمة الهدف من البرنامج

xls.الخطة التدرٌبٌة
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إلىمنإلىمنالفرع

9/3010/43/33/7القاهرة

11/2511/29اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

إلىمنإلىمنالفرع

11/411/84/74/11القاهرة

اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع

10/1410/1812/301/33/33/7القاهرة

11/2511/29اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

الىمنالىمنالىمنالفرع

11/1811/222/32/75/55/9القاهرة

11/2511/29اإلسكندرٌة

أسٌوط

السوٌس

المخاطر الكٌمٌائٌة وكٌفٌة السٌطرة للحد من تأثٌراتها

طرق قٌاس  األبخرة و الغازات معمل- وطرق الوقاٌة 

الكروماتوجراف طرق قٌاس ادخنة واتربة المعادن الثقٌلة

طرق قٌاس االتربة- وتحلٌل مٌاه الصرف الصناعً 

مناقشة وكٌفٌة اعداد- المستنشقة والكلٌة وتحلٌل السٌلكا

زٌارة مٌدانٌة إن أمكن. التقرٌر

 الفئات المستهدفة

.التعرف على المخاطر الكٌمٌائٌة والتدرٌب على استخدام أجهزة القٌاس المتنوعة الهدف من البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

:طرق قٌاس المخاطر الكٌمٌائٌة فى بٌئة العمل والتدرٌب على استخدام اجهزة القٌاس :برنامج 
:المحتوى العلمى  ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

ً :برامج القٌاس : خامسا

طرق قٌاس المخاطر الفٌزٌائٌة فى بٌئة العمل والتدرٌب على استخدام اجهزة القٌاس:برنامج 
:المحتوى العلمى 

طرق قٌاس المخاطر- المخاطر الفٌزٌائٌة وطرق الوقاٌة 

-تدرٌب على قٌاس درجة الوطأة الحرارٌة - الفٌزٌائٌة 

شدة- قٌاس شدة الضوضاء واالهتزازات المٌكانٌكٌة 

زٌارة مٌدانٌة إن- اإلستضاءة واألشعة الكهرومغناطٌسٌة 

مناقشة وكٌفٌة إعداد التقارٌر. أمكن 

( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

 القطاعات التى لها صلة بالمخاطر الفٌزٌائٌة والعاملٌن فى هذا المجال الفئات المستهدفة

التعرف علً المخاطر الفٌزٌائٌة والتدرٌب علً استخدام أجهزة القٌاس المتنوعةالهدف من البرنامج

األمراض المهنٌة والمبادئ العامه للمخاطر البٌلوجٌة و

األمراض- وعملٌات الصرف الصحى - الحٌوٌة 

-المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان والسالمة البٌولوجٌة 

-المخلفات وطرق المعالجة وطرق مكافحة العدوى 

-البكترٌا - الطفٌلٌات - الفٌروسات  )المخاطر البٌولوجٌة 

(الفطرٌات 

 .(مصانع تصنٌع األغذٌة و المشروبات - فنادق - مستشفٌات  )العاملٌن فً القطاعات اآلتٌة الفئات المستهدفة

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

:المخاطر البٌولوجٌة والمهنٌة فى بٌئة العمل : برنامج 

:المحتوى العلمى ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

.رفع الوعى الوقائى فى مجال المخاطر البٌولوجٌة  وكٌفٌة مواجهتها الهدف من البرنامج

.للدارس  (ربعمائة جنٌها فقط ال غٌر  ) جنٌها 400تكلفة البرنامج

التعرف على األسالٌب الحدٌثة فى مجال التشٌٌد والبناء لتحقٌق بٌئة عمل امنةالهدف من البرنامج

 :(التشٌٌد والبناء  )المخاطر الهندسٌة :برنامج 
:المحتوى العلمى ( ساعة 20 )مدة البرنامج اسبوع

-أسس تخطٌط مواقع العمل فً قطاع االنشاءت- 1

ترتٌب- االشتراطات والفحص - السقاالت وانواعها 

اعمال- تخزٌن مواد البناء - وتنظٌم ونقل وتداول المواد 

-مخاطر االوناش والروافع - البناء والحفر والهدم 

مهمات الوقاٌة- المخاطر الهندسٌة مٌكانٌكٌة وكهربائٌة 

مخاطر الحرٌق وطرق- االسعافات االولٌة - الشخصٌة 

الوقاٌة وتاثٌر حرارة الحرٌق علً الخرسانات

العاملٌن فى مجال التشٌٌد والبناءالفئات المستهدفة
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وكٌل أول وزارة           وكٌل وزارة 

 وإال  قبل بداٌة البرنامج بؤسبوع على األقلفً حالة اعتذار أو تأجٌل المرشحٌن من جهة عملهم ٌتم ذلك بخطاب رسمً. 2

.احتسبت رسومهم لصالح المركز 

 (المتقدم - األخصائً و الفنً و أعضاء لجان  )ٌشترط تقدٌم ما ٌثبت حصول المرشح على التدرٌب األساسً فً برامج . 3

. لوزٌر القوى العاملة والهجرة 2003 لسنة 12من قانون العمل 134كما نص علٌه القرار 

. قبل بداٌة البرنامج بؤسبوع على األقلال ٌجوز استبدال دارس بأخر أكثر من مرة على آن ٌتم ذلك . 4

شروط االلتحاق بالبرامج التدرٌبٌة
 نقدا أوعن طرٌق الدفع االلكترونى وذلك للجهات الحكومٌة  تسدد الرسوم مقدما قبل بدء البرنامج بأسبوعٌن على األقل .1

او عن طرٌق تحوٌل بنكى من حساب العمٌل الى حساب إٌرادات باب ثالث  (32101401   )على الكود الرقم المإسسى  

حساب المركز القومً لدراسات السالمة والصحة المهنٌة وتؤمٌن بٌئة العمل بالرقم  ) بالوصف 9055447774/حـ رقم 

 شرط أساسً لقبول الدارسٌن مع التفرغ التام للبرنامج بالبنك المركزى المصرى الفرع الرئٌسى ( 32101401المإسسى 

.المركز هٌئة حكومٌة ال ٌخضع ألي ضرائب أو دمغاتو

خلف مساكن الملك فٌصل                            – الدور األرضً -30تعاونٌات البحر األحمر عمارة : فرع السوٌس 
062 /3686972:   تلٌفاكس 

أمانً محمد الٌمانً/ أ  "  "" أحمد علً أحمد/ مهندس  "

Email :training.manager@niosh.gov.eg

Email :training@niosh.gov.eg
www .niosh.gov.eg

برٌد الحرٌة  2208: ب.مصر الجدٌدة ص– ش الحجاز 156 :(المركز الرئٌسً  )اإلدارة المركزٌة للتدرٌب 

03 /5821368:   تلٌفاكس 
األسكندرٌة                                          – محطة الرمل  (برج الكرنك  )طرٌق الحرٌة فلمنج 513: فرع اإلسكندرٌة

088 / 2337197:  تلٌفاكس 

 مدٌر المركزرئٌس اإلدارة المركزٌة للتدرٌب

 02 /21808176:  تلٌفاكس

 02 /21804817: تلٌفاكس

02 /21804580:  تلٌفاكس

شرط قبول الدارس ألي برنامج  أن ٌكون متفرغ تفرغاً كامالً و حصوله على مؤهل متوسط على األقل ماعدا برامج . 5

.اعضاء اللجان ومسئولً االطفاء 

.تقدٌم صورة من بطاقة الرقم القومً عند تسجٌل المرشح فً كل برنامج. 6

.تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانٌة بعد الظهر . 7

لطلب عقد برامج تدرٌبٌة بالمنشآت ٌرجى االتصال بالمركز الرئٌسً بالقاهرة 

.أو األفرع بالمحافظات طبقا للبٌانات الواردة بالخطة

الدور الرابع                                                               – عمارة معونة الشتاء – ش المحطة : فرع أسٌوط 

إن السالمة والصحة المهنٌة تحقق بٌئة عمل آمنة

xls.الخطة التدرٌبٌة


