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 " تينتدريبي تيندور" :الموضوع

 

 

وذلك للتدريب  والتدريب" "المركز األردني اإليطالي للسالمة العامة والتأهيل افتتاح تم ،2102 أيلول 22 في

التعاون  وكالة من وبتمويل الدولي وفقا لمشروع التعاون األردن وذلك على إجراءات السالمة في المنشآت في

المعهد الوطني اإليطالي للسالمة  CESFبين  2102جوبيو والموقع شهر أيار  وبلدية االنمائي االيطالية

 والوكالة اإليطالية وبلدية جوبيو من جهة، التدريبية( وكفيل البرامج للمشروع التشغيلي الشريك) والتدريب 

 يين ونقابة المهندسين األردنيين من جهة أخرى.ووزارة األشغال العامة واإلسكان ونقابة المقاولين اإلردن

تدريبيتين بمركزه في  دورتين بتنظيم والتدريب المركز األردني اإليطالي للسالمة العامة والتأهيل سيقوم

 وذلك لتواجد المدربين اإليطاليين في تلك الفترة. 1212كانون ثاني  21و  21عمان في الفترة الواقعة بين 

للفنيين ومراقبي السالمة   1212-2-21و 21ساعة يومي األحد واإلثنين  21الدورة اآلولى ومدتها  -

  .العامة والعمال المسؤولين في مواقع العمل

وموجهة لمسؤولي السالمة العامة في  1212-2-21، 21،21ساعة أيام  21الدورة الثانية ومدتها  -

 مواقع العمل 

شهادتين، واحدة من شريكنا المعهد اإليطالي والمشرف  ختبار بنهاية الدورةالمشاركين بإجتيازهم اإل سيمنح

على الدورة وهي شهادة معترف بها في دول اإلتحاد األوروبي وشهادة من مركزنا مع نقابة المهندسين 

 معترف بها من الجهات المختصة.

ين بالمشاركة بالدورة عليهم تعبئة دينار، الراغب 021ديناراً والدورة الثانية  21كلفة الدورة االولى هي 

 النموذج المرفق، علماً أن المقاعد محدودة، ستعطى األولوية لمن قام بالتسجيل مبكراً.

 برامج الدورات كما هو مرفق.

  



   
 

 

 

 

 ساعة:  20برنامج دورة الفنيين ومراقبي السالمة العامة والعمال المسؤولين 

 .عصرا   113:حتى  2:11: 2121  ،2كانون 02 حداأل

مبادئ الخطورة في مواقع العمل، مبادئ الوقاية والحماية من خالل تنظيم مواقع العمل، حقوق وواجبات العاملين في مواقع 

 العمل، كيفية المراقبة في مواقع العمل.

 .عصرا" 113:حتى  2:11: 2كانون  03 ثنيناأل

في مواقع العمل، الوقوع من إرتفاعات، مخاطر كيميائية،  مخاطر اإلصابات من المعدات الميكانيكية والكهربائية الموجودة

زيوت، دخان، مخاطر على األشخاص، إزعاج، إهتزاز، أو مخاطر تلوث، مخاطر حركة أوزان ثقيلة، اإلشارات اإلرشادية، 

 مخاطر الحرائق وعمليات اإلخراج، اإلسعافات األولية.

 

 ساعة: 21العمل برنامج دورة مسؤولي السالمة العامة في مواقع 

 عصراً  3.11لغاية  2.11: 2121، 2كانون  01الثالثاء 

 كيفية إدارة مواقع العمل بطريقة تضمن الحد األقصى بالسالمة العامة من حيث:

 دراسة موقع العمل والتحضير  -

 الوقاية من مخاطر العمل ووقوع الحوادث -

 تقييم الخطوات المتبعة في مواقع العمل -

 مع العاملين بالمواقع وكيفية تسخير طرق التواصل لتحسين السالمة العامة في مواقع العملوسائل وطرق التواصل  -

 عصراً  3.11لغاية  2.11: 2121، 2كانون  01األربعاء 

 تنظيم موقع العمل، مواقع اآلليات للحركة أو لرفع المواد الثقيلة، المراقبة اليومية والدورية آلليات العمل 

 عصراً  3.11لغاية  2.11: 2121، 2كانون  01الخميس 

 طرق الحماية الفردية والجماعية في مواقع العمل، الطرق السليمة لبناء السقاالت وآلية تفكيكها.

 التصرف في حاالت الخطر في المواقع

 اإلختبار النهائي

 

  

يرجى مراجعة المركز األردني اإليطالي للسالمة العامة أو نقابة  موظفيهم إرسال أو الشركات التي تود الراغبين بالمشاركة

 مركز تدريب المهندسين –المهندسين 

 

 مع فائق االحترام والتقدير

 

 


