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إلىمنإلىمنإلىمنالفرع
10/2010/241/121/163/294/2القاھرة

7/217/2511/311/72/142/18االسكندریة
11/311/7اسیوط

9/19/5السویس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
9/89/1911/1711/281/121/232/233/54/54/16القاھرة

7/147/2511/311/14اإلسكندریة
9/159/26أسیوط

9/89/191/51/16السویس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
8/189/129/2210/1711/311/2812/221/162/22/27

3/84/24/54/30
8/119/512/112/263/154/9اإلسكندریة

12/112/263/294/23أسیوط
9/2910/242/22/27السویس

المحتوى العلمى :
اھداف  وتشریعات السالمة - واالجھزة الوظیفیة-ا لتأمینات االجتماعیة -
الضغوط النفسیة في بیئة العمل- الحرائق وأسبابھا واجھزة االطفاء
الیدویة - خطط الطوارئ لمواجھھ االزمات والكوارث-  المخاطر
الفیزیائیة والكیمایئیة والھندسیة وطرق الوقایة واجھزة القیاس - مخاطر
بیلوجیة- طرق معالجة المخلفات - التخزین والنقل والتداول - مھمات
الوقایة - نظم تحقیق وتحلیل الحوادث- ادارة وتحلیل المخاطر - المراجل
البخاریة - اجراءت السالمة في استخدام السقاالت والساللم - اإلسعافات
األولیة - األمراض المھنیة - الموائمة بین العامل وبیئة العمل - التأثیرات

المرضیة الناجمة عن المخاطر المختلفة - التدریب والتوعیة والتثقیف -

للسادة الحاصلین على ( مؤھالت علیا علمیة ) شرط قبول الدارس تقدیم صورة من شھادة المؤھل.الفئات المستھدفة
تأھیل الدارس لممارسة العمل  كأخصائي سالمة في المنشأة .الھدف من البرنامج
600 جنیھا (ستمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس . تكلفة البرنامج

ً : برامج لألجھزة الوظیفیة و لجان السالمة و الصحة المھنیة و تأمین بیئة العمل ( أساسي و متقدم ) :     ثانیا

القاھرة

  برنامج أخصائي السالمة والصحة المھنیة ( أساسي ):
مدة البرنامج أربعة اسابیع  ( 80 ساعة )

المحتوى العلمى :مدة البرنامج أسبوعین  ( 40 ساعة )
تشریعات السالمة وأھدافھا - التأمینات االجتماعیة -
سیكولوجیة العمل - طرق معالجة المخلفات - المخاطر
الكیمیائیة والفیزیائیة والھندسیة وطرق الوقایة - كیفیة
وضع خطط الطوارىء - األمراض المھنیة والفحوص
الطبیة - المخاطر البیولوجیة - التخزین والنقل والتداول -
اإلسعافات األولیة - الحرائق و أنواعھا - و اجھزة قیاس -

مھمات الوقایة الشخصیة.
رؤساء األقسام وسائر العاملین بالمنشأت بمختلف أنواعھا مع تقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .الفئات المستھدفة

400 جنیھا (ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس . تكلفة البرنامج

عنایة السید / 
الشركة / 

مقـــدمــــة
فى اطار االتجاة العالمى للحد من المخاطر داخل بیئة العمل وحرص الدولة للحفاظ على مقومات اإلنتاج ( البشریة والمادیة ) ونشر ثقافة السالمة والصحة المھنیة لرفع الوعى الوقائى 
للعاملین داخل المنشأة على كافة المستویات واألنشطة یقوم المركزالقومى لدراسات السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل بتفعیل ھذا المفھوم من خالل البرامج التدریبیة بمجال 

السالمة و الصحة المھنیة و الوقایة من الحریق و البرامج النوعیة بھدف رفع كفاءة العاملین في ھذه المجاالت ، و یتم ذلك عن طریق وضع خطة تدریبیة سنویة تتم على النحو التالي 
:

1 - وضع خطة تدریبیة سنویة
2-  شروط االلتحاق بالبرامج التدریبیة  ( الفئات المستھدفة )                           4-المحتوى العلمى

3-الھدف من البرنامج                                                                          5- تكلفة البرنامج
البـــــــــرامج التــــــــدریبیة

  أوالً  : برامج السالمة والصحة المھنیة :
  برنامج السالمة والصحة المھنیة ( اإلدارة العلیا ) :

ترسیخ مفاھیم السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل لدى الفئات المستھدفة المشار إلیھا بھدف تطبیقھا داخل المنشأت.الھدف من البرنامج

أھداف و معاییر السالمة - تشریعات السالمة و أھم
القرارات - التأمینات االجتماعیة  - سیكولوجیة العمل -
األمراض المھنیة  - اإلسعافات االولیة - الحرائق وأسبابھا
- المخاطر الفیزیائیة والكیمیائیة والھندسیة وطرق الوقایة .

الفئات المستھدفة

برنامج السالمة والصحة المھنیة ( اإلدارة الوسطى ) :

المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوع  ( 20 ساعة )

رؤساء القطاعات - مدیرى العموم - مدیرى اإلدارات - رؤساء األقسام مع تقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .

ترسیخ مفاھیم السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل لدى الفئات المستھدفة المشار إلیھا بھدف رفع الوعى الوقائى للعاملین  بالمنشأت .الھدف من البرنامج

300 جنیھا ( فقط ثالثمائة جنیھا ) للدارس .تكلفة البرنامج

 برامج تدریب خطة
  المھنیة الصحة و السالمة

النوعیة البرامج و الحریق من الوقایة و
)2019-2020(

للتدریب المركزیة اإلدارة

جمھوریة مصر العربیة 
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إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
8/259/199/2910/2411/311/2812/81/21/122/6

2/233/193/294/23

8/119/512/112/263/154/9اإلسكندریة

1/51/303/294/23أسیوط

9/2910/242/22/27السویس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
7/147/25 8/18 8/299/159/2610/1310/2411/311/14
12/112/1212/291/91/262/62/233/53/223/2
4/194/305/105/21

7/218/112/291/93/13/124/124/23اإلسكندریة
9/159/2610/610/1711/1011/211/51/162/92/20
3/153/26

9/89/1910/1310/2411/311/142/92/20السویس

إلىمنالىمنإلىمنإلىمنالفرع
8/259/1210/2011/71/51/233/224/9القاھرة

9/89/261/111/305/35/21اإلسكندریة

4/195/7أسیوط

12/812/26السویس

إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
9/89/2611/1712/51/192/63/294/16القاھرة

9/89/261/111/305/35/21اإلسكندریة

3/54/2أسیوط

12/812/26السویس

برنامج فني السالمة والصحة المھنیة ( متقـــدم ):
مدة البرنامج ثالثة اسابیع  ( 60 ساعة )

تنشیط ومناقشة مشاكل العمل وكیفیة الوصول لتحقیق معاییر السالمة والصحة المھنیة وما یستجد من معلومات جدیدة وتطبیقھا فى اماكن عملھم .الھدف من البرنامج

600 جنیھا ( ستمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس . تكلفة البرنامج

المحتوى العلمى :
تشریعات السالمة واجھزة وظیفیة - التأمینات االجتماعیة -
سیكولوجیة العمل -الموائمھ بین العامل وبیئة العمل - خطة
الطوارئ - الحرائق وأسبابھا - المخاطر الفیزیائیة والكیمائیة
والھندسیة - ادارة المخلفات والنفایات الخطره-  مخاطر المواد
االنفجاریة- التخزین والنقل - مھمات الوقایة - إعداد تقاریر
السالمة - امراض السرطان المھني - اإلسعافات األولیة -
التأثیرات المرضیة للمخاطر بانواعھا - الرموز والعالمات -
أجھزة القیاس -التدریب والتثقیف -السالمة في استخدام السقاالت.

النظام االحصائي الخاص بحوادث العمل

للسادة فنى السالمة الحاصلین على  ( البرنامج األساسى ) شرط قبول الدارس تقدیم صورة من شھادة التدریب األساسى .الفئات المستھدفة

للسادة أخصائي السالمة الحاصلین على( البرنامج األساسى ) شرط قبول الدارس تقدیم صورة من شھادة التدریب األساسى .الفئات المستھدفة

تنشیط ومناقشة مشاكل العمل وكیفیة الوصول لتحقیق معاییر السالمة والصحة المھنیة وما یستجد من معلومات جدیدة وتطبیقھا فى اماكن عملھم .الھدف من البرنامج

600 جنیھا ( ستمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس . تكلفة البرنامج

تأھیل أعضاء لجان السالمة للقیام بدورھم في تطبیق و تحقیق معاییر السالمة و الصحة المھنیة.
300 جنیھا ( ثالثمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

برنامج أخصائي السالمة والصحة المھنیة ( متقـــدم ):
المحتوى العلمى :مدة البرنامج ثالثة اسابیع  ( 60 ساعة )

تشریعات السالمة واجھزة وظیفیة - التأمینات االجتماعیة -
 الضغوط النفسیة - الموائمة بین العامل وبیئة العمل -
اإلسعافات األولیة -  الحرائق وأسبابھا  -خطة الطوارئ
المخاطر الفیزیائیة والكیمائیة والھندسیة - ادارة المخلفات -
 طرق الحمایة من المواد االنفجاریة - التخزین والنقل -
مھمات الوقایة - النظام االحصائي الخاص بحوادث العمل
- السرطان المھني - التأثیرات المرضیة عن المخاطر
الفیزیائیة و الكیمیائیة و البیولوجیة - الرموز والعالمات -
أجھزة القیاس -التدریب والتثقیف والتوعیة -السالمة في

استخدام السقاالت.

برنامج أعضاء لجان السالمة والصحة المھنیة ( أساسي ):
المحتوى العلمى :مدة البرنامج أسبوعین  ( 40 ساعة )

أھداف وتشریعات السالمة -االجھزة الوظیفیة - التأمینات
االجتماعیة - الضغوط النفسیة -  المخاطر الفیزیائیة
والكیمیائیة والھندسیة وطرق الوقایة - المخاطر البیلوجیة-
اإلسعافات األولیة - االمراض المھنیة - الحرائق وأسبابھا
وواجھزة االطفاء- إعداد خطط الطوارئ و إدارة األزمات
- ورشة عمل حول إعداد خطة الطوارئ - مھمات

الوقایة.الشخصیة -  التدریب والتثقیف والتوعیة

السادة أعضاء لجان السالمة و الصحة المھنیة المشكلة بالمنشأة .الفئات المستھدفة

القاھرة

أسیوط

الھدف من البرنامج

للسادة الحاصلین على ( مؤھالت متوسطة علمیة عملیة) شرط قبول الدارس تقدیم صورة من شھادة المؤھل.الفئات المستھدفة
تأھیل الدارس لممارسة العمل كفني سالمة في المنشأة .الھدف من البرنامج
600 جنیھا (ستمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس . تكلفة البرنامج

اھداف  وتشریعات السالمة - واالجھزة الوظیفیة-ا لتأمینات
االجتماعیة - الضغوط النفسیة في بیئة العمل- الحرائق وأسبابھا
واجھزة االطفاء الیدویة - خطط الطوارئ لمواجھھ االزمات
والكوارث-  المخاطر الفیزیائیة والكیمایئیة والھندسیة وطرق
الوقایة واجھزة القیاس - مخاطر بیلوجیة- طرق معالجة المخلفات
- التخزین والنقل والتداول - مھمات الوقایة - نظم تحقیق وتحلیل
الحوادث- ادارة وتحلیل المخاطر - المراجل البخاریة - اجراءت
السالمة في استخدام السقاالت والساللم - اإلسعافات األولیة -
األمراض المھنیة - الموائمة بین العامل وبیئة العمل - التأثیرات
المرضیة الناجمة عن المخاطر المختلفة - التدریب والتوعیة

والتثقیف -

القاھرة

المحتوى العلمى :مدة البرنامج أربعة اسابیع  ( 80 ساعة )
برنامج فني السالمة والصحة المھنیة ( أساسي ):
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المحتوى العلمى :
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

8/188/299/2210/310/2711/711/2412/512/221/2
1/191/302/162/273/153/26

7/218/112/291/93/13/12اإلسكندریة
10/1310/242/22/135/35/14أسیوط

11/1011/213/83/19السویس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع
7/77/1110/1310/173/13/5القاھرة

7/147/1811/311/7اإلسكندریة
أسیوط

9/159/19السویس

المحتوى العلمى :
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/147/188/258/299/2910/311/2411/2812/291/2
2/22/63/83/124/54/9

7/147/1811/311/7اإلسكندریة
9/229/26أسیوط

10/1310/17السویس

الىمنالىمنالىمنإلىمنإلىمنالفرع
7/218/19/89/1910/1310/2411/1711/2812/221/2
2/22/133/224/2

11/1711/28اإلسكندریة
10/1310/24أسیوط

12/1512/26السویس
جمیع القطاعات على ان یكون الدارس حاصل على مؤھل متوسط على االقل  

تدریب العاملین على مكافحة الحرائق عملیاً و وكیفیة وضع خطة طوارئ للمنشأة لتوضیح العالقة بین السالمة و الصحة المھنیة و تأمین بیئة العملالھدف من البرنامج

300 جنیھا ( ثالثمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .

برنامج : الوقایة من الحریق لجھاز السالمة ( مسئولى االطفاء) :
المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوعین ( 40 ساعة )

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

الفئات المستھدفة

 قانون الدفاع المدنى - كیمیاء النار- اجھزةأإلطفاء الیدویة
- بیان عملى عن إطفاء الحریق - شبكات میاه اإلطفاء
وھیدرولیكا المیاه - اإلنذار واإلاطفاء اآللى - خطة التأمین
اإلطفائى واألخالء - القیادة والسیطرة - حرائق البترول
والكیماویات والكھرباء - اإلسعافات األولیة  - أمثلة

تطبیقیة - وطرق الحمایة من المواد االنفجاریة

القاھرة

300 جنیھا ( ثالثمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .

برنامج : الوقایة من الحریق ( اإلدارة الوسطى ) :
مدة البرنامج أسبوع  ( 20 ساعة )

قانون الدفاع المدنى وعالقتھ بتشریعات السالمة - اسالیب
وطرق الحمایة من المواد االنفجاریة- كیمیاء
النارومسببات الحریق - نظم االطفاء واالنذار اآللى -
أجھزة اإلاطفاء الیدویة واألجزاء المعدنیة - بیان عملي -
خطة التأمین اإلطفائى واالخالء- شبكات میاه اإلطفاء
وھیدرولیكا المیاه - إسعافات أولیة وطرق التعامل مع

المصابین .

القاھرة

رفع الوعي لدى العاملین لوقایة المنشآت من التعرض لمخاطر الحریق .الھدف من البرنامج
تكلفة البرنامج

ثالثاً : برامج الوقایة من الحریق :
برنامج الوقایة من الحریق ( اإلدارة العلیا ) :

جمیع القطاعات وتقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .الفئات المستھدفة

قانون الدفاع المدنى وعالقتھ بتشریعات السالمة - اسالیب
وطرق الحمایة من المواد االنفجاریة- كیمیاء
النارومسببات الحریق - نظم االطفاء واالنذار اآللى -
أجھزة اإلاطفاء الیدویة واألجزاء المعدنیة -القیادة
والسیطرة-  خطة التأمین اإلطفائى واالخالء- شبكات میاه
اإلطفاء وھیدرولیكا المیاه - إسعافات أولیة وطرق التعامل

مع المصابین .
رؤساء القطاعات - مدیرى العموم - مدیرى االدارات - رؤساء االقسام وتقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .الفئات المستھدفة

رفع الوعي لدى المسئولین لوضع نظم لوقایة المنشآت من التعرض لمخاطر الحریق من خالل تطبیق معاییر و تعلیمات السالمة و الصحة المھنیةالھدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

اھداف وتشریعات السالمة -االجھزة الوظیفیة -  الضغوط
النفسیة - التأمینات االجتماعیة  - إحصائیات إصابات
العمل - المخاطر الفیزیائیة والكیمیائیة والھندسیة
والبیلوجیة والسلبیة وطرق الوقایة -ا األمراض المھنیة
والفحوص الطبیة  - ادارة  المخلفات والنفایات الخطره -
اإلسعافات األولیة - الحرائق و أسبابھا اجھزة اإلطفاء  --
إعداد خطط الطوارئ و إدارة األزمات - نظم التحكم و
السیطرة على المخاطر في بیئة العمل - سالمة و تصاریح

العمل في األماكن المغلقة

القاھرة

للسادة أعضاء لجان السالمة الحاصلین على  ( البرنامج األساسى )  جمیع القطاعات.الفئات المستھدفة

تنشیط ومناقشة مشاكل العمل وكیفیة الوصول لتحقیق معاییر السالمة والصحة المھنیة وما یستیجد من معلومات جدیدة وتطبیقھا فى اماكن عملھمالھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

برنامج أعضاء لجان السالمة والصحة المھنیة ( متقـــدم )  :
مدة البرنامج اسبوعین  ( 40 ساعة )
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رابعاً : البـــــــــــــــرامج النــــــوعیــــــــة :

المحتوى العلمى :
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

8/258/299/2910/311/311/712/812/122/22/6

4/54/9
7/147/1811/1711/212/162/20اإلسكندریة

9/159/19أسیوط
9/229/262/92/13السویس

المحتوى العلمى :
إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع

7/288/19/19/59/2910/311/311/712/812/12

1/121/162/92/133/223/264/194/23
11/1711/212/162/20اإلسكندریة

2/22/6أسیوط
9/89/1211/311/71/121/163/83/12السویس

إلىمنإلىمنالفرع
7/147/183/153/19القاھرة

اإلسكندریة

أسیوط
السویس

رفع الوعى الوقائى فى مجال االسعافات االولیة وكیفیة تقلیل االصابة .الھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

برنامج : كیفیة إعداد خطة طوارئ للمنشأة :
المحتوى العلمى :

تشریعات السالمة - قانون الدفاع المدني - القیادة
والسیطرة - اإلسعافات األولیة - كیفیة إعداد خطة
المخاطر المتوقعھ -  كیفیة إعداد خطة الوقایة ومكافحة
الحریق وكیفیة تصمصم الخطة - تصمیم خطة اإلخالء

مناقشة الخطة

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

المسئول عن اعداد الخطة بالمنشأة  - الحصول علي مؤھل مناسبالفئات المستھدفة

الھدف من البرنامج

جمیع القطاعات وتقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .

القاھرة

برنامج : اإلسعافات األولیة وطرق التعامل مع المصابین :
مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

اإلسعافات األولیة -الجروح وإصابات الصدر والبطن
وطرق التعامل معھم - الصدمة واإلغماء والغیبوبة -
إنسداد مجرى الھواء - األزمة القلبیة وإنعاش القلب -
الحروق وأنواعھا - التسمم - لدغ العقرب - والجبائر -
النزیف وطرق التعامل معھ مع تدریب عملي على الدمیة

و الجبائر

جمیع القطاعات وتقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .الفئات المستھدفة

مفھوم وأھداف السالمة - سیكولوجیة العمل - الحرائق
وأنواعھا وطرق الوقایة - التأمینات اإلجتماعیة - المخاطر
الفیزیائیة والكیمیائیة والھندسیة (كھربائیة ومیكانیكیة ) و
طرق الوقایة منھم  - االمراض المھنیة - اإلسعافات

األولیة .

كیفیة اعداد وتصمیم خطة الطوارئ من خالل دراسة المخاطر المتوقعة داخل المنشأة.

رفع الوعى الوقائى فى مجال السالمة و الصحة المھنیة .الھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

الفئات المستھدفة

القاھرة

برنامج : رفع الوعى الوقائى فى مجال السالمة والصحة المھنیة :
مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )
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إلىمنإلىمنإلىمنإلىمنإلىمنالفرع
7/217/2510/1310/1712/291/21/261/303/294/2القاھرة

10/2710/3111/2411/28اإلسكندریة
11/311/7أسیوط

4/54/9السویس

إلىمنإلىمنالفرع
8/48/84/194/23القاھرة

10/2710/31اإلسكندریة
أسیوط

السویس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع
7/288/111/1711/214/194/23القاھرة

10/2710/31اإلسكندریة

5/35/7أسیوط

4/194/23السویس

برنامج :المخاطر الھندسیة ( كھربائیة - میكا نیكیة ) :
المحتوى العلمى :

المخاطر الھندسیة ( میكانیكیة - كھربائیة ) - أساسیات
تخطیط وتأمین مواقع العمل ھندسیا -الكھرباء اإلستاتیكیة
والدینامیكیة ومخاطرھا وطرق الوقایة -  الموجات
الكھرومغناطیسیة - كیفیة وضع نظام متكامل للسالمة
واألمان المھنى ومھمات الوقایة االزمة بغرض تالفى

المخاطر الھندسیة .

مدة البرنامج أسبوع( 20 ساعة )

تعریف الصیانة وأھمیتھا وأھدافھا -أنواع الصیانة -
خطوات تطبیق إجراءات الصیانة وعناصر خطة الصیانة -
 اعداد وتحدیث خطط الصیانة ( الخطة السنویة للصیانة
الوقائیة وقطع الغیار ) العالقة بین فسم الصیانھ وقسم
االنتاج ودور افراد الصیانة - دراسة كفاءة االالت
واستبدالھا اواحاللھا وحساب التكالیف - الصیانة واثرھا
في تحسین اداء العاملین - نماذج وجداول الصیانة

وخطوات تطبیقیھ .
للسادة المھندسین والفنیین العاملین في مجال التخصص وتقدیم صورة من بطاقة الرقم القومى .الفئات المستھدفة

الصیانة وأثرھا فى تحقیق أھداف السالمة .الھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

للسادة المھندسین و الفنیین العاملین في مجال التخصص.الفئات المستھدفة

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .

رفع الوعى الوقائى فى مجال المخاطر الھندسیة بكافة أنواعھا .الھدف من البرنامج

تكلفة البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .

برنامج  :  الصیانة وأثرھا في تحقیق أھداف السالمة :
المحتوى العلمى :

برنامج :إدارة األزمات والكوارث :
المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

المفاھیم العامة واالسس النظریة إلدارة االزمات - انواع
االزمات والمنھج العلمي لحلھا - اعداد وتنفیذ خطط ادارة
االزمات - تكوین فریق ادارة االزمة - دور االعالم في
ادارة االزمة - مجموعات الحرائق وخطة التامین
االطفائي - قائمة تدقیق االزمات والكوارث - امثلة تطبیقیة

إلدارة االزمات

  الفئات المستھدفة

مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

تكلفة البرنامج
 تعریف األزمة  وأنواعھا وكیفیة مواجھتھا  ، و وضع الخطط المناسبة إلدارة األزمة .الھدف من البرنامج
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إلىمنإلىمنالفرع
7/217/253/294/2القاھرة

11/2411/28اإلسكندریة

أسیوط

السویس

إلىمنإلىمنالفرع
7/77/115/35/7القاھرة

اإلسكندریة

أسیوط

السویس

إلىمنإلىمنإلىمنالفرع
9/2910/31/261/305/175/21القاھرة

11/2411/28اإلسكندریة
أسیوط

السویس

الىمنالىمنالىمنالفرع
10/2010/241/191/233/153/19القاھرة

11/2411/28اإلسكندریة
أسیوط

السویس

المخاطر الكیمیائیة وكیفیة السیطرة للحد من تأثیراتھا
وطرق الوقایة - طرق قیاس  األبخرة و الغازات معمل
الكروماتوجراف طرق قیاس ادخنة واتربة المعادن الثقیلة
وتحلیل میاه الصرف الصناعي - طرق قیاس االتربة
المستنشقة والكلیة وتحلیل السیلكا- مناقشة وكیفیة اعداد

التقریر. زیارة میدانیة إن أمكن

 الفئات المستھدفة

التعرف على المخاطر الكیمیائیة والتدریب على استخدام أجھزة القیاس المتنوعة .الھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

برنامج :طرق قیاس المخاطر الكیمیائیة فى بیئة العمل والتدریب على استخدام اجھزة القیاس :
المحتوى العلمى : مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

ً : برامج القیاس : خامسا
برنامج :طرق قیاس المخاطر الفیزیائیة فى بیئة العمل والتدریب على استخدام اجھزة القیاس

المحتوى العلمى :
المخاطر الفیزیائیة وطرق الوقایة - طرق قیاس المخاطر
الفیزیائیة - تدریب على قیاس درجة الوطأة الحراریة -
قیاس شدة الضوضاء واالھتزازات المیكانیكیة - شدة
اإلستضاءة واألشعة الكھرومغناطیسیة - زیارة میدانیة إن

أمكن . مناقشة وكیفیة إعداد التقاریر

مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

 القطاعات التى لھا صلة بالمخاطر الفیزیائیة والعاملین فى ھذا المجال الفئات المستھدفة

التعرف علي المخاطر الفیزیائیة والتدریب علي استخدام أجھزة القیاس المتنوعةالھدف من البرنامج

األمراض المھنیة والمبادئ العامھ للمخاطر البیلوجیة و
الحیویة - وعملیات الصرف الصحى - األمراض
المشتركة بین اإلنسان والحیوان والسالمة البیولوجیة -
المخلفات وطرق المعالجة وطرق مكافحة العدوى -
المخاطر البیولوجیة ( الفیروسات - الطفیلیات - البكتریا -

الفطریات )

العاملین في القطاعات اآلتیة ( مستشفیات - فنادق - مصانع تصنیع األغذیة و المشروبات ) .الفئات المستھدفة

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

برنامج : المخاطر البیولوجیة والمھنیة فى بیئة العمل :
المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

رفع الوعى الوقائى فى مجال المخاطر البیولوجیة  وكیفیة مواجھتھا .الھدف من البرنامج

400 جنیھا ( ربعمائة جنیھا فقط ال غیر ) للدارس .تكلفة البرنامج

التعرف على األسالیب الحدیثة فى مجال التشیید والبناء لتحقیق بیئة عمل امنةالھدف من البرنامج

برنامج :المخاطر الھندسیة ( التشیید والبناء ) :
المحتوى العلمى :مدة البرنامج اسبوع( 20 ساعة )

1- أسس تخطیط مواقع العمل في قطاع االنشاءت-
السقاالت وانواعھا - االشتراطات والفحص - ترتیب
وتنظیم ونقل وتداول المواد - تخزین مواد البناء - اعمال
البناء والحفر والھدم - مخاطر االوناش والروافع -
المخاطر الھندسیة میكانیكیة وكھربائیة - مھمات الوقایة
الشخصیة - االسعافات االولیة - مخاطر الحریق وطرق
الوقایة وتاثیر حرارة الحریق علي الخرسانات

العاملین فى مجال التشیید والبناءالفئات المستھدفة
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وكیل أول وزارة           وكیل وزارة 

2. في حالة اعتذار أو تأجیل المرشحین من جھة عملھم یتم ذلك بخطاب رسمي قبل بدایة البرنامج بأسبوع على األقل وإال 
احتسبت رسومھم لصالح المركز .

3. یشترط تقدیم ما یثبت حصول المرشح على التدریب األساسي في برامج ( األخصائي و الفني و أعضاء لجان - المتقدم ) 
كما نص علیھ القرار 134من قانون العمل 12 لسنة 2003 لوزیر القوى العاملة والھجرة .

4. ال یجوز استبدال دارس بأخر أكثر من مرة على آن یتم ذلك قبل بدایة البرنامج بأسبوع على األقل .

شروط االلتحاق بالبرامج التدریبیة
1. تسدد الرسوم مقدما قبل بدء البرنامج بأسبوعین على األقل  نقدا أوعن طریق الدفع االلكترونى وذلك للجھات الحكومیة 

على الكود الرقم المؤسسى  (   32101401) او عن طریق تحویل بنكى من حساب العمیل الى حساب إیرادات باب ثالث 
حـ رقم /9055447774 بالوصف ( حساب المركز القومي لدراسات السالمة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل بالرقم 
المؤسسى 32101401 )بالبنك المركزى المصرى الفرع الرئیسى  شرط أساسي لقبول الدارسین مع التفرغ التام للبرنامج 

والمركز ھیئة حكومیة ال یخضع ألي ضرائب أو دمغات.

تلیفاكس :   3686972 /062فرع السویس : تعاونیات البحر األحمر عمارة 30-الدور األرضي – خلف مساكن الملك فیصل                            

"مھندس / أحمد علي أحمد"" أ / أماني محمد الیماني "

Email :training.manager@niosh.gov.eg
Email :training@niosh.gov.egwww .niosh.gov.eg

اإلدارة المركزیة للتدریب ( المركز الرئیسي ) :156ش الحجاز – مصر الجدیدة ص.ب: 2208برید الحریة  

فرع اإلسكندریة: 513طریق الحریة فلمنج ( برج الكرنك ) محطة الرمل – األسكندریة                                          تلیفاكس :   5821368 /03

تلیفاكس :  2337197 / 088

 مدیر المركزرئیس اإلدارة المركزیة للتدریب

تلیفاكس:  21808176 /02 
تلیفاكس: 21804817 /02 
تلیفاكس:  21804580 /02

5. شرط قبول الدارس ألي برنامج  أن یكون متفرغ تفرغاً كامالً و حصولھ على مؤھل متوسط على األقل ماعدا برامج 
اعضاء اللجان ومسئولي االطفاء .

6. تقدیم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجیل المرشح في كل برنامج.

7. تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانیة بعد الظھر .

لطلب عقد برامج تدریبیة بالمنشآت یرجى االتصال بالمركز الرئیسي بالقاھرة 
أو األفرع بالمحافظات طبقا للبیانات الواردة بالخطة.

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

إن السالمة والصحة المھنیة تحقق بیئة عمل آمنة
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