
 
 

 

 09918/17/  ب مـم : ــــــالرق

 28/09/2017 التاريخ :

 المحترمين .................................الســادة                
 

  تحية وبعد ،
سالمة في اطار السعي المتواصل لرفع مستويات التأهيل وزيادة كفـاءة االداء لدى القائمين على ادارة        
السالمة المهنية ن في مؤسستكم الرائدة وبهدف تمكينها من التعرف الى االساليب الفنية الحديثة في المخزو 
 ، يسرنا ان نعلن عن عقد البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان :  الالزمة

 "  متطلبات السالمة المهنية في ادارة المستودعات والمخــازن  "
 . 22/10/2017-21خالل الفترة من ،  االردن – عمان فندق جنيفــاوالذي سيعقد في 

  
 -:وضمن الوصف التالـي 

 ( ظهرًا . 15.30)  –( صباحًا  08.30: من الساعة )    زمن المحاضرات
بخبرة اكاديمية وعملية وتدريبية  ، ويتمتع ادارة السالمة المهنية: محاضر متخصص في ادارة  البرنامجمحاضر 

 واسعه في هذا المجال .
 :ا البرنامجت التي سيتم تناولها خالل هذوعـااهم الموض 

 . هــمقدمال .1
 .تعريفات هامة  .2
 شتراطات السالمه الواجب توافرها بالمخازن وفق المعايير االردنية والدولية .إ .3

o اثناء عمليات التصميم واالنشاء . 
o أثناء النقل . 
o اثناء التخزين . 

 .تصنيف المواد والمهمات المخزنه طبقا لدرجة خطورتها .4
 من طبقًا لنوع وخطورة الصنف .التخزين اآل وطرق  أنواعراض أهم استع .5
 . عملية التخزين وكيفية ترتيب ووضع الرصات .6
 . التداول اآلمن للمواد والمهمات أثناء التخزين بأستخدام المعدات .7
 . تخزين اسطوانات الغاز المضغوط .8
 . مخاطر الحريق بأماكن التخزين وكيفية الوقاية منها .9

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 . التحميل والتنزيل في المستودعاتطر طرق تجنب مخا .10
 . (الغازات السامة والمتطايرة إصابات العمل ، الحـرائق ،  ) مهارات التعامل مع  .11
 . د السالمة واالشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزينــقواع .12
 . ادارة التخزين أآلمن وفقًا للمتطلبات الدوليةلتعرض الى اهم االسترتيجيات الحديثة ا .13
 مراجعة شاملة + نقــاش عـــام . .14

   مراقبـــي المســـتودعات ، امنـــاء المســـتودعات ، ومســـاعديهم  ،  المســـتودعات: مــــدراء   المستفيــــدون
باالضـافة الـى جميـع العـاملين فـي ومسـاعديهم ،  مـدراء السـالمة العامـة ومسـاعديهم ، مراقبي التسليم 

 ـر .ـــــه االقسام والدوائهذ

 الخدمات المقدمة للمشاركين : لثـــا  ثا :- 

 الحقيبــــــة التدريبيــة لكل مشارك متضمنة المادة العلمية للبرنامج .  -
 وصور الفعاليــات . المطروحة الموضوعات والمحاورقرص مدمج يحتوي أهـــم   -
 .ها المشروبات الساخنة والبــــاردة ( يوميًا تقدم خالل2استراحات ) كوفي بريك ( عدد )  -
 تناول طعام اغــداء ) بوفيـه مفتــوح ( داخل الفنـدق .  -
 .( مشاركين أو أكثر 4على كافــــة الجهات التي ترسل ) لإلستشاراتي ــــالذهب النجمتوزيع درع   -
   رسوم التسجيل رابعــا : : 
في و ــاله ، ـــ، شاماًل جميع الخدمات المقدمة أع اركلكل مش دينار أردني( 280تبلغ رسوم التسجيل )      
 (. مجـانـــا  )  الخامس( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسوم المشارك 4) ترشيححــال 

 
 شاكرين ومقدرين لكم مشاركتكم  

                                                                            ترام ،،،ـــــــحر واإلــــــوتفضلوا بقبول فائق التقدي

 


