لقاء إطالق برامج تدرٌبٌة وورش عمل متخصّصة
« لتمكٌن الصناعٌٌن اللبنانٌٌن من تطبٌق متطلّبات المواصفات القٌاسٌة الدولٌة ،بدءاً من آٌزو 9001:2015
بالتكامل مع أنظمة إدارة المخاطر على الصحّ ة والسالمة واألمان والبٌئة فً سلسلة اإلمداد والتورٌد »

عرض للخدمات اإلستشارٌة التً ٌستفٌد منها الصناعٌون بموجب بروتوكول التعاون
سسة التم ٌّز للتعلّم والرٌادة.
المو ّقع بٌن وزارة الصناعة وجمعٌة الصناعٌٌن ومؤ ّ
تقدٌم اإلستشاري طعان شعٌب
HILTON BEIRUT HABTOUR GRAND
 2آراس ٍ /بسط 2016
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محتوٌات هذا العرض
نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015

•

مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)

•

أساسٌات «السالمة والصحّ ة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً

•

شهادة «السالمة والصحّ ة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً

•
•

رحلة استكشافٌة لموقع التدرٌب على أساسٌات السالمة والصحة المهنٌة ()E-learning
اإلعالن عه ٌذٌخ (إستشبرٌخ) ٌَذٌخ (تعلّمٍخ – تذرٌجٍخ) لكل مه ٌز َّدوب ثجطبقتً المٍىٍخ
( )Business card / carte de visiteقجل مغبدرتىب ٌذي القبعخ.
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نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون
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بروتوكول التعاون
مرونة تامّة تسهّل إستفادتكم من خدماتنا اإلستشارٌة والتدرٌبٌة ،وفً توقٌتها،
وذلك وفقا ً لقراراتكم ولحاجاتكم ولمتطلباتكم وىظشٗفنٌ ،ثذٞث تستطٌعون إختٌار اىعَو
ٍعْب ٍِ خاله ىقبءاد رزٌ:
• ٗجٖب ً ى٘جٔ ،أٗ
• ٍِ خاله رنْ٘ى٘جٞب اىَعيٍ٘بد ٗاإلرظبه ،أٗ
• ٍضٝج ٍِ اإلثٍْ ِٞعب ً.

إنه فً هذا الٌوم المؤرّ خ  11حزٌران  ،2015جرى التفاهم بٌن كل من:
وزارة الصناعة ممثلة بوزٌر الصناعة الدكتور حسٌن الحاج حسن

"فرٌق األول"

و

جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن ممثلة برئٌسها الدكتور فادي الجم ٌّل

"فرٌق الثانً"

و

مؤسسة التم ٌّز للتعلّم والرٌادة ممثلة برئٌسها األستشاري طعان شعٌب
ّ

• «غعبن»
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"فرٌق ثالث"

بعض ما جاء فً مق ّدمة بروتوكول التعاون:
• «إدراكا ً من الفرقاء أعاله أن النجاح فً تنمٌة القطاع الصناعً اللبنانً وفً بناء
قدرات مؤسّساته الصناعٌة وتعزٌز تنافسٌتها وحماٌة أسواقها فً لبنان والعالم،
مرتبط بمدى إلتزامها بالمواصفات القٌاسٌة والمعاٌٌر الدولٌة؛
• وحٌث أن الفرقاء قد أعربوا عن رغبتهم بالتعاون فً ما بٌنهم من أجل تمكٌن
الصناعٌٌن اللبنانٌٌن من مواكبة التطورات والمستجدات العالمٌة فً تطبٌقات
المواصفات القٌاسٌة الدولٌة الخاصّة بأنظمة إدارة الجودة والمخاطر على الصحّ ة
والسالمة واألمان والبٌئة فً سلسلة اإلمداد والتورٌد».
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بعض ما جاء فً الما ّدة الثانٌة من بروتوكول التعاون حول
توصٌل الخدمات اإلستشارٌة – التدرٌبٌة إلى الصناعٌٌن اللبنانٌٌن:
•

«تتولى جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن دعوة الصناعٌٌن للتق ّدم من مؤسّسة التمٌّز للتعلّم والرٌادة بطلب
اإلستفادة من الخدمات المرتبطة بهذا البروتوكول،

•

مؤسسة التم ٌّز للتعلّم والرٌادة تقدٌم الخدمات اإلستشارٌة – التدرٌبٌة للمؤسّسة الصناعٌة»،
تتولى
ّ

•

عندما نتأ ّكد من أن المؤسّسة الصناعٌة قد أنشأت وطبّقت المعاٌٌر المتفق علٌها ،ون ّفذت أنشطة
التدقٌق الداخلً ،سنتولّى القٌام بما ٌلً:
– تنفٌذ أنشطة التدقٌق الخارجً الختامٌة على أنظمة المؤسّسة الصناعٌة للتأ ّكد من تلبٌة المتطلّبات وفقا ً لألصول،
– تسلٌم اإلدارة العلٌا فً المؤسّسة الصناعٌة نسخة عن التقرٌر الخاص بنتائج التدقٌق الخارجً،
سسة
– رفع نسخة إٌجابٌة ملخصة عن هذا التقرٌر إلى وزارة الصناعة وجمعٌة الصناعٌٌن ،مرفقا ً بإقتراح منح المؤ ّ
تقرر إذا كانت تحتاج لشهادة إضافٌة صادرة عن إحدى
سستكم أن ّ
الصناعٌة «إفادة مطابقة للمتطلبات" (ونترك لمؤ ّ
الشركات الدولٌة المانحة ،أم ال).
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بعض ما جاء فً الما ّدة الثالثة من بروتوكول التعاون حول التكلفة اللوجستٌة:
• «من المتفق علٌه أن جمٌع خدماتنا اإلستشارٌة والتدرٌبٌة لن تر ّتب على وزارة
الصناعة أو جمعٌة الصناعٌٌن أٌة تكلفة مالٌة.
• بالمقابل تتوافق مؤ ّسسنكم معنا على مبلػ رمزي تس ّدده لنا مباشرة لتؽطٌة تكلفتنا
اللوجستٌة (التً قد تشمل شراء المواصفات القٌاسٌة الدولٌة ومصارفات التخابر
واإلنتقال والحاجٌات المكتبٌة وؼٌرها من النثرٌات المرتبطة بزٌارات العمل.»)...
مالحظة :حٌث أ ّنه ال ٌوجد أي تموٌل خارجً لهذا المشروع ،سنتولّى تقدٌم جمٌع
خدماتنا اإلستشارٌة – التدرٌبٌة على قاعدة ؼٌر ربحٌة.،
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 الئحة ببعض المواصفات القٌاسٌة الدولٌة المشمولة بهذا البروتوكول:)ملحق (أ

»• «غعبن
ENGLISH VERSION

Popular management
system standards:

VERSION FRANÇAISE

Normes de système de
management célèbres:
9

»طعانISO
« 9001:2015, Système de

ISO 9001:2015, Quality
Management System

gestion de la qualité

»• «غعبن

ISO 21500, Project
ISO 21500, Gestion de projet, et
management, and ISO 10006 ISO 10006 Gestion de la qualité
Quality management in projects
dans les projets

ISO 19011, Auditing
management systems

ISO 19011, Audit des systèmes
de gestion
10

»طعانISO
« 31000, Gestion du risque

ISO 31000, Risk management

»• «غعبن

– Principles and guidelines

- Principes et lignes directrices

ISO 22000, Food safety

ISO 22000, Systèmes de gestion

management systems

de la sécurité des denrées

(including HACCP)

alimentaires (HACCP inclu)
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»«طعانISO 45001, Systèmes de

ISO 45001, Occupational health

»• «غعبن

and safety management

management de la santé et de la

systems – Requirements

sécurité au travail – Exigences

ISO 14001, Environmental

ISO 14001, Systèmes de

management systems

management environnemental

- Requirements with guidance

– Exigences et lignes directrices

for use

pour son utilisation
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»طعانBonnes
« Pratiques célèbres:

Popular Good Practices:

»• «غعبن
Good Manufacturing Practice –
Bonnes Pratiques de Fabrication
GMP
Good Production Practice –
GPP

Bonnes pratiques de production

Good Hygienic Practice – GHP

Bonnes pratiques d'hygiène

Good Distribution Practice –
GDP

Bonnes pratiques de distribution

Good Trading Practice – GTP

Bonnes pratiques d’affaires
13
(commerciales)

تفاهمات ذات صلة ببروتوكول التعاون
• تمّوز  :2015إنتداب اإلستشاري طعان شعٌب وطبٌب األمراض الداخلٌة د .عارؾ
شعٌب من قبل جمعٌة الصناعٌٌن اللبنانٌٌن للمشاركة فً دورة تعلّمٌة عالمٌة فً
معهد التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو – إٌطالٌا) ،حول تدرٌب
المدرّ بٌن وبناء القدرات الخاصّة بالسالمة والصحة المهنٌة.
• إتفاق بٌن جمعٌة الصناعٌٌن واإلستشاري طعان شعٌب على تنفٌذ التدرٌب وجها ً
لوجه فً مقر جمعٌة الصناعٌٌن فً بٌروت ،وفً مقرّ ات تح ّدد الحقا ً للتدرٌب فً
مختلؾ المحافظات (ٌشمل هذا اإلتفاق أٌضا ً لقاءات أسبوعٌة ذات طابع إستشاري -
تنفٌذي بٌن أ .طعان شعٌب مع الصناعٌٌن المنتسبٌن إلى جمعٌة الصناعٌٌن).
• آب  :2015إتفاق بٌن وزارة الصناعة واإلستشاري طعان شعٌب ،ت ّم تأكٌده بكتاب
صادر عن السٌّد «باولو سالفٌه» المسؤول فً معهد التدرٌب الدولًٌ ،قضً
بإعتماد وزارة الصناعة مركزاً لإلختبارات الدولٌة الخاصّة بشهادات التدرٌب على
السالمة والصحة المهنٌة.
14

ّ
مؤخراً ملفا ً إعالمٌا ً ،فً مجلة «الحدث الصناعً» ،حول:
أصدرت وزارة الصناعة
بروتوكول التعاون
برامج السالمة والصحة المهنٌة الصادرة عن معهد التدرٌب الدولً

مَب قبٍذ جَعٞخ اىظْبع ِٞٞاىيجْبّ ِٞٞثزْضٝو ثشٗر٘م٘ه اىزعبُٗ عيٍ٘ ٚقعٖب
اإلىنزشّٗٗ )www.ali.org( ٜثزعَ َٔٞعي ٚأعضبئٖب.
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نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015
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محاور المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو
:9001:2015
البند رقم  :1مجال التطبٌق
البند رقم  :2المراجع القٌاسٌة
البند رقم  :3المصطلحات والتعرٌفات
البند رقم ( :4متطلّبات المكوّ ن  1من " )7سٌاق
المؤسّسة" (بٌئة أعمالها ،بٌئتها التنظٌمٌة ،أو
"اإلٌكوسٌسم"  /المجال الحٌوي الخاص بها)

البند رقم ( :5متطلّبات المكوّ ن  2من " )7القٌادة"
البند رقم ( :6متطلّبات المكوّ ن  3من " )7التخطٌط"
البند رقم ( :7متطلّبات المكوّ ن  4من " )7الدعم"
البند رقم ( :8متطلّبات المكوّ ن  5من " )7التشؽٌل"

ISO 9001:2015 International standard
– quality management system
Scope
Normative references
Terms & definitions
Context of the organization (Business
environment, Organizational
)environment, or Ecosystem

Leadership
Planning
Support
Operation

البند رقم ( :9متطلّبات المكوّ ن  6من " )7تقٌٌم األداء"

Performance evaluation

البند رقم ( :10متطلّبات المكوّ ن  7من " )7التحسٌن"

Improvement

تو ّفر المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو  9001:2015ح ٌّزاً هاما ً لترابط نظام إدارة
سستكم بجمٌع أنظمة إدارة المخاطر ،ال س ٌّما منها المخاطر على السالمة
الجودة فً مؤ ّ
والصحة المهنٌة فً مكان العمل.
ّ

اىزفنٞش اى٘اع ٜىيَخبطش

عالقخ ٕزٓ اىَ٘اطفخ اىقٞبسٞخ اىذٗىٞخ
ثَ٘اطفبد أّظَخ اإلداسح األخشٙ

Risk-based thinking

Relationship with other
management system standards

نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015

•

مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)
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إن مركز التدرٌب الدولً ()WWW.ITCILO.ORG
هو ذراع التدرٌب فً منظمة العمل الدولٌة التابعة لمن ّظمة األمم المتحدة
ٌقود من مقرّ ه فً مدٌنة تورٌنو اإلٌطالٌة برامج بناء وتنمٌة القدرات والتعلّم والتدرٌب
على المستوى الدولً ،مزوّ داً بها الحكومات وأصحاب العمل والعاملٌن لدٌهم وشركاء
آخرٌن،
بهدؾ تحقٌق هدؾ مشترك ٌؤمّن مصلحة أصحاب العمل والعاملٌن لدٌهم على ح ّد سواء
على قاعدة حماٌة الكرامة اإلنسانٌّة من خالل تعزٌز فرص العمل فً إطار العدالة
اإلجتماعٌّة والتنمٌة المستدامة.

21

ّ
مصغر مؤلّف
انّ مركز التدرٌب الدولً قد اعتمد اإلستشاري طعان شعٌب ضمن فرٌق
والصحة المهنٌة
صة بالسالمة
من كبار
ّ
المدربٌن الذٌن ٌكلّفهم المعهد ببناء القدرات الخا ّ
ّ
حول العالم ،وفقا ً للطرائق واألسالٌب المعتمدة من قبل مركز التدرٌب الدولً.

22

َغت العملٌَُ ،
صص فً األمزاض الذاخلٍخ
ّ
ٌع ّم فزٌق اإلستشبري شعٍت غجٍت متخ ّ
أٌعب ً حبئز على شٍبدح «مذ ّرة رئٍسً» مه معٍذ التذرٌت الذَلً فً مىظّمخ العمل
الذَلٍخ ،ثبإلظبفخ إلى إختصبصٍٍه آخزٌه فً المُاصفبد القٍبسٍخ الذَلٍخ.
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نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015

•

مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)

•

والصحة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً
أساسٌات «السالمة
ّ
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http://courses.itcilo.org/safe-company/
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لقد أنجز "برنامج أنشطة أصحاب العمل" لدى مركز التدرٌب الدولً تصمٌم "حزمة
والصحة المهنٌة" وإصدرها فً العام  ،2013وجعلها منتجا ً عالمٌا ً
أساسٌات السالمة
ّ
منتشراً باللغات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والعربٌة واإلسبانٌة والروسٌة والصٌنٌة،... ،
• أنها تتمحور حول المفاهٌم والمبادىء والمعاٌٌر األكثر شهرة عالم ٌّا ً فً مجاالت
إدارة المخاطر ومنع الكوارث والتروٌج للسالمة والوقاٌة والسلوك اآلمن.
• أنها تلبًّ حاجات السالمة والصحّ ة المهنٌة للمدٌرٌن والمشرفٌن والمستخدمٌن
والعمّال فً جمٌع المؤسّسات.
عال من المرونة والسهولة فً التنظٌم والتطبٌق ،حٌث أنّ بعض
بقدر ٍ
• أنها تتمٌّز ٍ
وحداتها إلزامً وبعضها اآلخر إختٌاري.
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والصحة المهنٌة:
نبذة عن حزمة أساس ٌّات السالمة
ّ
ٌهـدؾ التدرٌب على أساسٌّات السالمة والصحّ ة المهنٌة إلـى تمكٌن المدٌرٌن
والمشرفٌن وباقً المستخدمٌن والعمّال لدٌكم من:
• إدارة المخاطر فً مؤسّساتكم وفً المواقع التً ٌعملون فٌها ،وحماٌة مواردكم
البشرٌة والمالٌة وبنٌتكم التحتٌة واألطراؾ المعنٌة من الحوادث والكوارث
واألمراض المهنٌة والتقلٌل من تأثٌراتها السلبٌة على اإلنتاجٌة ونسبة الؽٌاب عن
العمل واألعطال فً العملٌات التشؽٌلٌة والخدمات والتجهٌزات.
• تحدٌد وتقٌٌم المخاطر على السالمة والصحّ ة المهنٌة ،والتخطٌط إلدارتها من خالل
خطط اإلستجابة ومواجهة حاالت الطوارىء.
• ضمان تقٌّد مواردكم البشرٌة باشتراطات وبمتطلبات السالمة والصحّ ة المهنٌة التً
تتالءم مع حاجاتكم الفعلٌة وتتكامل مع أنظمتكم اإلدارٌة والمواصفات القٌاسٌة
27الدولٌة المعتمدة لدٌكم.

والصحة المهنٌة:
نبذة عن حزمة أساس ٌّات السالمة
ّ

• تشمل  25وحدة تعلّمٌة -تدرٌبٌة تفاعلٌّة ّ
معززة بأكثر من  100فٌلم فٌدٌو عالٌة
الجودة والد ّقة حول تجارب وحاالت واقعٌة ،ورسوم متحرّ كة ،ومكتبة ألكترونٌة
متخصّصة بمواضٌع الوحدات التدرٌبٌة ،ولوائح تدقٌق تف ّقدٌة ،وتمارٌن تفاعلٌة
للتقٌٌم الذاتً فً نهاٌة كل من الوحدات التدرٌبٌة.
• ٍالدظخٝ :ذق ىنو ٍشبسك أُ ٝزذسة عي ٚخَسخ ٗعششٗ ِٝدذح رعيَٞخ – رذسٝجٞخ،
أٗ أُ ٝنزف ٜفقظ ثزيل اىز ٜرزْبست ٍ٘اضٞعٖب ٍع دبجبرٔ ٗ/أٗ ٍع إخزظبص
ٗأٗى٘ٝبد ٍؤسسزٔ.

• الفئات المستهدفة :المدٌرٌن والمشرفٌن وؼٌرهم من المستخدمٌن العاملٌن فً جمٌع
المؤسّسات واإلدارات ومواقع العمل واألجهزة والوحدات والمرافق والمشارٌع،
والمسؤولٌن عن اإلنتاج واللوجستٌة وضبط الجودة والتدقٌق والرقابة على اإللتزام.
• لؽات التدرٌب واإلختبارات :العربٌة ،اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة.
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ENGLISH
VERSION
PROGRAMMES

Introduction to
Safety and Health
at Work

Management of
prevention

Risks assessment

1

2

3

البرامج – بالنسخة العربٌة

PROGRAMMES –
VERSION
»• «غعبن
FRANÇAISE

ًمقدمة للسالمة والصحة ف
العمل

Introduction à la
sécurité et santé
au travail

إدارة الوقاٌة

Gestion de la
prévention

المخاطر والوقاٌة

Risques et
prevention29

»«طعان
Accidents: prevention
4
and reporting

)الحوادث (الوقاٌة واإلبالغ

Prévention et
»«غعبنdes•
signalement
accidents

Motiver les
travailleurs

Motivating Workers

5

تحفٌز سلوكٌات العمل اآلمن لدى
العاملٌن

Work permits

6

تصرٌح العمل

Permis de travail

االستجابة للطوارئ

Les réponses à
l'urgence 30

Emergency responses 7

Internal emergency
8
plan

Hazardous
substances

9

Fire and explosion 10

Confined spaces

11

»«طعان

خطة الطوارىء الداخلٌة

Plan d’urgence
interne
»• «غعبن

المواد الخطرة

Substances
dangereuses

الحرائق واإلنفجارات

Incendie et
explosions

)األماكن المحصورة (المؽلقة

Espaces confinés
31

»«طعان
Tools, machines and
12
appliances

Hoist, lift and bear

13

 اآللٌات والتجهٌزات،معدات العمل
)(األدوات واآلالت واألجهزة

الرفع والنقل والتحمٌل
)(الرافعات والمصاعد والحامالت
ّ
التعثر واإلنزالق والسقوط

Trip, slip and fall

14

Work at height

15

Equipements,
»• «غعبن
machines et outils de
travail

Hisser, lever et porter

)(تعركش – زحط أو تزحلق

Trébucher, glisser et
tomber

العمل فً األماكن المرتفعة

Travail en hauteur
32

Special works

16

»طعان
«
األعمال الخاصّة

Travaux spéciaux

»• «غعبن
Electricity

17

الكهرباء

Electricité

Radiation

18

اإلشعاعات

Radiations

Asbestos

19

)األسبستوس (الحرٌر الصخري

Amiante

Noise and vibrations

20 )الضجٌج واإلهتزازات (اإلرتجاجات

Bruit et vibrations
33

Personal Protective
Equipment (PPE)

21

Safety and Health
signalization

22

»الشخصٌة
معدات«الوقاٌةطعان

Equipements de
protection individuelle
(EPI)

»• «غعبن

اللوحات اإلرشادٌة للصحّ ة والسالمة
)(الفتات وإشارات

Panneaux de securité
et de santé

Ergonomie
Ergonomics
)concerned with the ‘fit’
23
between people and
their technological tools
and work environments)

(optimisation du bienاإلرجونومٌكس
être des personnes et
ً ("الهندسة البشرٌة أو العوامل البشرٌة فleur performance liée
عالقتها ببٌئة العمل وتصمٌم المنتجات
aux autres
)"والمعدات
composantes d’un
environnement de
travail)
34

»«طعان
Drugs and alcohol
awareness

Harassment and
violence at work

24

25

المخدرات والكحول

Drogues
et alcool
»غعبن
« •

التحرش والعنؾ فً مكان العمل

Harcèlement et
violence au travail

35

نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015

•

مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)

•

أساسٌات «السالمة والصحّ ة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً

•

والصحة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً
شهادة «السالمة
ّ

36

نموذج عن الشهادة الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)
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مستٌُبد الشٍبدح الصبدرح عه معٍذ التذرٌت الذَلً:
"فئخ ٍذٝش" (ٗ 25دذح رذسٝجٞخ إىضاٍٞخ  50 -سبعخ رذسٝت)،
"فئخ ٍششف" (ٗ 16دذح رذسٝجٞخ إىضاٍٞخ  32 -سبعخ)،

"فئخ ٍسزخذً عبدٗ 9( "ٛدذاد رذسٝجٞخ إىضاٍٞخ  18 -سبعخ).

38

تكلفة رمزٌة للتدرٌب من خالل تكنولوجٌا المعلومات واإلتصال «»E-learning
سسخ التمٍّز
مئخ دَالر ( $ 50تكلفخ مزكز التذرٌت الذَلً فً إٌطبلٍب  $ 50 +تكلفخ مؤ ّ
للتعلّم َالزٌبدح) عه كل مشبرك ،لتغطٍخ ثعط الحبجبد اللُجستٍخ المزتجطخ ثمب ٌلً:
• اىزذسٝت اىف٘سٍ ٛجبششح ٍِ خاله ٍ٘قع ٍشمض اىزذسٝت اىذٗى ٜفٍْ ٜظَخ اىعَو
اىذٗىٞخ (ر٘س - ْ٘ٝإٝطبىٞب)،
• ر٘فٞش اىذعٌ اىزذسٝج – ٜاىزعيَٗ ٜاىَسبّذح اىز٘جٖٞٞخ ىيَزعيٌ ىزَن ٍِ ْٔٞإجزٞبص
اإلخزجبساد اىخزبٍٞخ،
• إسزالً ٍسبثقبد اإلخزجبساد ثٌ إعبدح إسسبىٖب ىيزظذٞخ فٍ ٜشمض اىزذسٝت اىذٗىٜ
رَٖٞذاً إلطذاسٓ شٖبدح ّجبح ىنو ٍزعيٌ ٝزَنِ ٍِ إعطبء إجبثبد طذٞذخ عي25 ٚ
سؤاالً ٍِ أطو  30سؤاالً ٍعذاً ٍِ قجو ٍشمض اىزذسٝت اىذٗى،ٜ
• رسي ٌٞشٖبداد اىْجبح إىٍ ٚسزذقٖٞب ف ٜإدزفبىٞخ ٍَٞضح.
ٍالدظخ :رذزست رنيفخ اىزذسٝت ٗجٖب ً ى٘جٔ ( )Face-to-faceأٗ اىزذسٝت اىَذٍج
(ٗ )Blended learningفقب ً ىَب رْض عي ٔٞاىَبدح اىثبىثخ (اىزنيفخ اىي٘جسزٞخ) ٍِ
ثشر٘م٘ه اىزعبُٗ.
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نبذة عن:
•

بروتوكول التعاون

•

المواصفة القٌاسٌة الدولٌة آٌزو 9001:2015

•

مركز التدرٌب الدولً فً منظمة العمل الدولٌة (تورٌنو  -إٌطالٌا)

•

أساسٌات «السالمة والصحّ ة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً

•

شهادة «السالمة والصحّ ة المهنٌة» الصادرة عن مركز التدرٌب الدولً

•

رحلة استكشافٌة لموقع التدرٌب على أساسٌات السالمة والصحة المهنٌة ()E-learning

40

ختامها مسك

اإلعالن عه ٌذٌخ (إستشبرٌخ) ٌَذٌخ (تعلّمٍخ – تذرٌجٍخ) لكل مه ٌز َّدوب ثجطبقتً المٍىٍخ ( Business
 )card / carte de visiteقجل مغبدرتىب ٌذي القبعخ.

41

للتسجٌل أو للحصول على مزٌد من المعلوماتٌ ،رجى اإلتصال بـ:

«اإلستشاري طعان شعٌب»

هاتؾ 70044566 :أو 81333113
برٌد إلكترونً (إٌمٌل)taanchaib@gmail.com :
سكاٌبtaan_chaib :
فاٌسبوكwww.facebook.com/taan.chaib :
توٌتر@taanchaib :
42

»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aged care – health and safety for carers (English- in TMC’s hub(
Aged care – making the workplace safe (English- in TMC’s hub(
Alcool & drogues au travail (French- in MMI’s hub(
Asbestos awareness (English- in TMC’s hub(
Atmosphere testing confined space (English- in TMC’s hub(
Business attitude (English- in TMC’s hub(
Chariot élévateur et sécurité )French- in MMI’s hub(
Chariot élevateur et stabilité )French- in MMI’s hub(
Communicating safety in the office (English- in TMC’s hub(
Confined space safety essentials (English- in MMI’s hub(
Confined space safety essentials (English- in TMC’s hub(
Construction fundamentals for safety (English- in MMI’s hub(
Construction fundamentals for safety (English- in TMC’s hub(
Construction managing hazards and risks (English- in MMI’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction managing hazards and risks (English- in TMC’s hub(
Construction safety essentials (English- in TMC’s hub(
Cranes hoists and slings (English- in MMI’s hub(
Cranes hoists and slings (English- in TMC’s hub(
Driver fatigue management (English- in TMC’s hub(
Drug and alcohol awareness (English- in MMI’s hub(
Drug and alcohol awareness (English- in TMC’s hub(
Electrical safety essentials (English- in TMC’s hub(
Elévateurs à nacelle et sécurité )French- in MMI’s hub(
Entrepôt et stockage )French- in MMI’s hub(
Equipements de protection individuelle (French- in MMI’s hub(
Ergonomic essentials for the office (English- in TMC’s hub(
Espaces confinés )French- in MMI’s hub(
Espaces confinés contrôle de l’atmosphère )French- in MMI’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food safety essentials (English- in TMC’s hub(
Forklift safety essentials (English- in MMI’s hub(
Forklift safety essentials (English- in TMC’s hub(
Forklift stability essentials (English- in TMC’s hub(
Glissades, chutes et faux pas (French- in MMI’s hub(
Hand and arm vibration (English- in TMC’s hub(
Hand aware (English- in TMC’s hub(
Harcèlement et violence – prévention travailleurs )French- in MMI’s hub(
Harcèlement et violence au travail )French- in MMI’s hub(
Hazardous chemicals – GHS classification and communication (English- in
MMI’s hub(
Hazardous substances safety essentials (English- in MMI’s hub(
Hazardous substances safety essentials (English- in TMC’s hub(
Health and hygiene essentials for industry (English- in TMC’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Health and hygiene essentials for the office (English- in TMC’s hub(
Height safety essentials (English- in TMC’s hub(
Hospitality essentials (English- in TMC’s hub(
How to run a successful meeting (English- in TMC’s hub(
Industrial ergonomics (English- in TMC’s hub(
Injury and illness - part one (English- in TMC’s hub(
Injury and illness - part two (English- in TMC’s hub(
Leadership: being proactive in safety (English- in MMI’s hub(
Leadership: being proactive in safety (English- in TMC’s hub(
Leading the way skills for supervisors (English- in TMC’s hub(
Lift truck pallet movers and trolleys (English- in TMC’s hub(
Listening skills for business (English- in TMC’s hub(
Lockout Tagut making it safe (English- in TMC’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maintaining a harassment free office employees (English- in TMC’s hub(
Maintaining a harassment free office managers (English- in TMC’s hub(
Managing change (English- in TMC’s hub(
Manual handling for industry 2010 (English- in TMC’s hub(
Manutention manuelle au bureau (French- in MMI’s hub(
Manutentions manuelles et TMS – Entrepôt de stockage )French- in MMI’s
hub)
Manutentions manuelles et TMS en milieu industriel (French- in MMI’s hub(
MEWP safety essentials (English- in TMC’s hub(
MEWP safety essentials (Mobile elevating work plattform ??) (English- in
MMI’s hub(
Noise and hearing loss prevention (English- in TMC’s hub(
Noise safety essentials (English- in TMC’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Off hand grinding safety (English- in TMC’s hub(
Office building fire safety high rise (English- in TMC’s hub(
Office building fire safety low rise (English- in TMC’s hub(
Office fire prevention and response (English- in TMC’s hub(
Office Leadership skills (English- in TMC’s hub(
Office manual handling 2010 (English- in TMC’s hub(
Office safety for today’s workplace )English- in TMC’s hub(
Office security essentials (English- in TMC’s hub(
Outdoor maintenance professional – part 1 (English- in TMC’s hub(
Outdoor maintenance professional – part 2 (English- in TMC’s hub(
Outdoor work – heart and UV exposure (English- in TMC’s hub(
Overhead crane safety (English- in TMC’s hub(
Powered hand tools effectiveness and safe operation (English- in TMC’s hub(
Powered handtool safety (English- in TMC’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PPE essentials – Personal protection equipment (English- in TMC’s hub(
Pre safety for industry (English- in TMC’s hub(
Prévenir la fatigue des conducteurs )French- in MMI’s hub(
Principes d’ergonomie pour le travail de bureau )French- in MMI’s hub(
Quality and safety (English- in TMC’s hub(
Réseaux sociaux, e-mail et règles de conduite sur internet )French- in MMI’s
hub)
Retail manual handling (English- in TMC’s hub(
Risk assessment for industry (English- in TMC’s hub(
Risk assessment for the office (English- in TMC’s hub(
Risk management safety essentials for the office (English- in TMC’s hub(
Safety awarness (English- in TMC’s hub(
Sécurité alimentaire )French- in MMI’s hub(
Sécurité: une responsabilité commune )French- in MMI’s hub(
Shift work safety essentials (English- in TMC’s hub(
Slips trips and falls (English- in TMC’s hub(
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»والصحة المهنٌة
الئحة أفالم فٌدٌو حول «السالمة
ّ
 إنجلٌزي/ ً إٌطالٌا) – فرنس- صادرة عن مركز التدرٌب الدولً (تورٌنو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social media, email and online etiquette (English- in TMC’s hub(
Soins aux seniors – santé et Sécurité du personnel )French- in MMI’s hub(
Time management (English- in TMC’s hub(
Travailler en hauteur (French- in MMI’s hub(
Understanding eye safety at work (English- in TMC’s hub(
Understanding safety at work (English- in TMC’s hub(
Understanding safety in the office (English- in TMC’s hub(
Verrouiller en toute Sécurité )French- in MMI’s hub(
Violence at work (English- in TMC’s hub(
Warehouse and storage safety essentials (English- in TMC’s hub(
Warehouse manual handling 2010 (English- in TMC’s hub(
Welder on site be aware (English- in TMC’s hub(
Working capital management (English- in TMC’s hub(
Workplace bullying and Harassment (English- in MMI’s hub(
Workplace bullying and harassment (English- in TMC’s hub(
Workplace environmental awareness (English- in TMC’s hub(
Workplace fire prevention and response (English- in TMC’s hub(
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