تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني رخصة رقم 0055/1/8 :

دورة مراقب السالمة تطبيقا للوائح المعتمدة
(الدورة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برقم ) 611014465
(الدورة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني )

 مقدمة عن الدورة واهدافها :
يحتوي البرنامج التدريبي على اهم المواضيع التي يجب ان يتعرف عليها مراقب السالمة و المهارات التي يجب ان
يكتسبها المتدرب .والتي تضمن تصرفه السليم و تقديم المساعدة في حاالت الحرائق او حاالت الطوارئ او
وقوع حوادث العمل .باالضافة الى تحديد موقع الخطر في المنشآت و كيفية نقل المعلومة الى الجهات
المختصة التخاذ االجراءات المناسبة المتعلقة بسالمة العاملين للمحافظة على االرواح وتقليل االصابات ومنع

الخسائر في جميع المنشآت.
وفي نهاية الدورة سيكون المتدرب لديه القدرة على :



التعرف على مكامن الخطر في المنشآت و كيفية تقيمها واالبالغ عنها.



التعرف على اسباب الحرائق و كيفية إطفائها وتحديد انواع الطفايات اليدوية.



التعرف على كيفية التصرف في حاالت الطوارئ (االخالء و االنقاذ و.)...



التعرف على اسس االسعافات األولية.



التعرف على كيفية المحافظة على سالمة المنشآت.

الفئة المستهدفة :



الموظفين الجدد العاملين في مجال يتعلق بالسالمة .



مراقب السالمة.



جميع العاملين االداريين في المنشآت وال يعملوا في قسم السالمة.

محاور الدورة :



مكامن الخطر في المنشآت و كيفية تقيمها و االبالغ عنها.



اسباب الحرائق و انواع الطفايات وكيفية استخدامها لمكافحة الحرائق.



كيفية التصرف في حاالت الحرائق وحاالت الطوارئ المختلفة (االخالء و االنقاذ و.)...



اسس االسعافات األولية.



كيفية المحافظة على سالمة المنشآت.

لغة الدورة :



اللغة العربية .

تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني رخصة رقم 0055/1/8 :

رسوم الدورة :


الرسوم االساسية  1555 :ريال.



خصم التسجيل المبكر والمجموعات  055 :ريال وذلك قبل موعد الدورة بحد أدنى  0أيام .
تاريخ ومدة الدورة :



مدة الدورة  0ساعات  /يوم واحد فقط .



يوم الثالثاء 6510 / 16 / 58 :م .



تعقد الدورة في الفترة الصباحية من الساعة  9صباحا الى الساعة  6ظهرا.
شهادات الدورة :



شهادة حضور الدورة من معهد الثقة الفائزة للتدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



شهادة الدورة صادرة من أكاديمية السالمة والصحة المهنية االمريكية . OSH-ACADEMY,USA
للتسجيل واالستعالم :

وائل فؤاد
مدير ادارة التسويق والمبيعات
هاتف  5166006600 :تحويله  654 :جوال  5004008145 :فاكس 5166006699 :

ايميل marketing@althiga.net :

جدة – حي السالمة  – 6قرية الراجحي النموذجية – فيال رقم  64ب ( معهد الثقة الفائزة للتدريب ).

