
 
 

 

 03502/17ـم : م د / ــــــالرق

 14/03/2017 التاريخ :

 ر العـــام االكـــرمــــيالسيد المدة ـــــعطوف               
 ر السالمة والصحـة المهنية المحــترمــــالسيد مدي

  تحية وبعد ،

الجمعية الوطنية وبالتعاون مع ، في عمــان / االردن  (GSC) النجــم الذهــبي لإلستشاراتيسر         
برنامج إعداد وتأهيل مسؤولي  للمشاركة فيدعــوتكم  ( NASPاالمريكية الخصائيي السالمة والصحة المهنية )

 : ، بعنوان السالمة والصحة المهنية في المؤسسات والمنشآت والمصانع في القطاعات المختلفة
 درب الـدولي المحــترفــشهادة الم

 NASPة المهنية االمريكية ـة والسالمـلصحدبلــوم ا
ــــ س  سيعقــــد  ــــتر  مـــ   تركيـــا - مدينـــة إســـطن و   فـــي والــ ــــال  الفـــ  ،27/04/2017ولغايـــة  04/2017/ 22خــ

 وضم  الوصف التالـي: 
هيلي للحصـو  علـش شـهاد  بعدها م اشر  تقديم االمتحان التـأ( ساعه معتمد  ، يتم 40: ) عدد ساعات البرنامج

 NASPد الدولية في مجا  الصحة والسالمة المهنية اعتمإلا
 . علمية( أيــام 06ولمد  ) ( ظهراً  03:30)  –( ص احًا  08:30: م  الساعة )  زمن المحاضرات

، ويتمتـــع  NASP إدار  أنظمـــة الســـالمة والصـــحة المهنيـــةفـــي معتمـــد دوليـــًا : محاضـــر  البرنـــامجمحاضـــروا 
 في االردن والعديد م  الدو  العربية .  ه في ه ا المجـــا بخــ رات عملية واسع المحاضر

 ة :ـــمقدم
هـــم المؤسســـات العالميـــة التـــي تعنـــش المة والصـــحة المهنيـــة ، مـــ  أ تعت ـــر الجمعيـــة الوطنيـــة االمريكيـــة للســـ      

ي الواليــات فـ، وفــي إعــداد المـدربي  ومــدراف ومشـرفي السـالمة المــؤهلي  ر أمـور الســالمة والصـحة المهنيـة ـبتطويـ
ترفي ــولي لمحداد الــتحعلش إعتماد اإلواسيا وافريقيا ، وقد حصلت المتحد  االمريكية وفي دو  االتحاد االوروبي 

كمــا ، (  International Association  of Safety Professionalsالسـالمة والصــحة المهنيــة )  
لتـــي قامـــت بـــدورها بتعيـــي  أعضـــاف مـــ  الجمعيـــة ا، و عتمـــاد الـــدولي مـــ  االمـــم المتحـــد  علـــش اإل أيضـــــاحصـــلت 

 .جتماعي التابع لالمم المتحد  المهنية في المجلس االقتصادس واإلالوطنية االمريكية للسالمة والصحة 

 عاجل ...لطفـا  



 
 

 

 :  البرنامج االحترافيالتي سيتم تناولها خالل هذا  والمحـاور أوال  : أهم الموضوعـات
 

 Risk Assessment تقييم المخاطر
 Safety Inspection  التفتيش على مواقع العمل  

 Safety Auditing  مراجعة برامج السالمة 
 & Occupational health إحصائيات الحوادث وإصابات العمل

Occupational Diseases 
 & Occupational health الصحه المهنيه واالمراض المهنيه

Occupational Diseases 
 Noise & Hearing Conservation الضوضاء وبرنامج الحفاظ على القوى السمعيه

Program 
 Accident Investigation التحقيق فى الحوادث وإعداد التقارير

 Ergonomics بيـئة العمــل
 Behavior Based Safety متابعة سلوكيات السالمة

 Job Hazard Analysis تحليل مخاطر الوظائف
 Work Permit System نظام تصاريح العمل

 Preparing Safety Plans كيفية إعداد برنامج شامل للسالمة والصحة المهنية
 Emergency Preparedness إعداد خطط للطوارىء وخطط لمكافحة الحرائق

 Introduction to Hazardous نقل ومعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة
Waste 

بالدم المنقولة األمراض مسببات  Blood borne Pathogens 
 Confined Space Entry العمل باالماكن المحصوره

العمل مكان في العنف منع  Preventing Workplace Violence 
 Slips, Trips and Falls Protection الوقاية من حوادث السقوط االنزالق والتعثر

 Machine Guarding الحواجز الواقيه لآلالت
 Electrical Safety السالمه الكهربائيه

 Final Reviewing – Final Exam المراجعة النهائية – اإلختبار النهائى
 

Final Exam: 2 hours 



 
 

 

 الخدمات المقدمة للمشاركين : نيـا  ثا :- 

  ـدولي .ــاالستق ا  والتوديع ونقل المشاركي  م  والش مطار إسطن و  ال 
  العلمية لل رنامج .الحقي ــــــة التدري يــة لكل مشارك متضمنة الماد   
   والتوصيات وصور الفعاليــات . المطروحة الموضوعات والمحاورقرص مدمج يحتوس أهـــم 
  ) ( يوميًا تقدم خاللها المشروبات الساخنة وال ــــارد  2عدد ) استراحات ) كوفي بريك. 
   ( مشاركي  أو أكثر في 3علش كافــــة الجهات التي ترسل ) لإلستشاراتي ــــال ه  النجمتوزيع درع

 ال رنامج .
 : : رسوم التسجيلثالثـا  

) شاماًل رسوم االشتراك في ال رنامج + رسوم   لكل مشارك دوالار امريكي( 2800ت لغ رسوم التسجيل )       
 (.الواليات المتحد  االمريكية  – NASPاالمتحان + رسوم إصدار الشهاد  الدولية م  

 .متحان بنجـاج جتياز اإلإ( يومًا بعد 30، تستغرق حوالي ) وصو  الشهاد  الدولية علمًا بان عملية       

  
، وذلك بهدف ت ــاد  المعرفة والخ رات واألفكــار  ال رنامجموضوعات ه ا آمــــلي  مساهمتكم م  خـــال         

االمــان المنشـود  مستوياتي  ، والكفيلة بتحس الخ رات المهنية العاليةلرفع مستويات حو  أفضل الممارسات 
  . االفــراد العاملي  وسالمة التجهيزات والمكاتب وموجودات المنشآتللمحافظة علش 
 شاكري  ومقدري  لكم مشاركتكم  

     وتفضلوا بق و  فائق التقدير واالحترام ،،،
    

 
 ات هامة :ـــمالحظ
 (. مجـانـــا  )  الرابعم المشارك ( مشاركين من قبلكــم ، تكون رسو 3) ترشيحفي حــال    -1

 يمكننا مساعدتكم في تأمين الحجوزات الفندقية لمشاركيكم وباسعار تفضيلية .   -2


