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المقدمة :

األمن والسالمة تبحث عن أسباب الحوادث واإلنحرافات والمخاطر والعناصر المسببة والمحددة للسالمة, وتحدد الوظائف والعمليات الآلزمة لمنع وعالج الحاالت الشاذة والمسببة 
للحوادث التي تكون أحيانا نتيجة تقادم اآلالت. تعمل اإلدارة العصرية للسالمة على تطبيق أدوات رقابية ونظم تحكم متقدمة داخل نظم اإلنتاج والتشغيل وتعالج المؤشرات البيئية 
بحكمة حتى ال تتلوث البيئة أو تؤثر في درجات السالمة بوحدات اإلنتاج. تؤدي النظرة المتكاملة إلدارة السالمة الصناعية إلى إدارة برنامج السالمة من حيث تحديد الميزانية 
المخصصة, وأهداف البرنامج وتقديم خدمات الوقاية والعالج, والتنسيق بينها وبين األنشطة اإلنتاجية والتشغيلية المختلفة وتدريب العاملين المتخصصين, وقياس إنتاجيتهم وتحليل 
وقياس المتغيرات األساسية والمؤثرة في درجات السالمة ومعدالت الحوادث وتحديد مصادرها الداخلية والخارجية من البيئة المحيطة.وقياس النتائج الملموسة والغير ملموسة 
والتوعية لبرامج السالمة واألمن الصناعي والحوادث بأنواعها.وإختيار الدقيق لمعدات السالمة والتعرف على الوسائل والتشغيلية لها وصيانتها وضمان إستمراريتها وتحليل نوعية 
المواد الداخلة في العمليات الصناعية, وتحليل النتائج, حتى يتم وضع المقاييس الآلزمة للتحكم اآللي واليدوي وإلزام العاملين بها.ودراسة أسباب ومصادر الحوادث, والوقوف على 

كيفية التشغيل السليم للمعدات, واإللتزام باإلرشادات الهندسية والفنية المطلوبة.

تعتبر السالمة هامة وأساسية لضمان إستمرارية اإلنتاج, والمحافظة على الموارد البشرية من مهارات مختلفة, وضمان سير اآلالت وخطوط اإلنتاج بأقل معدالت توقف ممكنة.

األهداف :

سيتمكن المشاركين من التميز في :

خصائص وصفات مشرف السالمة المعاصر و المعايير الحديثة الختيار وتأهيل مشرفى االمن والسالمة. � 

مفاهيم الكفاءة والفاعلية والتميز فى مجاالت السالمة والصحة المهنية � 

) � OHSAS( 180001 ومعايير األيزو OSHA االستراتيجيات االساسية لألوشا
المخاطر االمنية فى المنشآت واستراتيجيات فرض السيطرة. � 

تكنولوجيا السالمة والصحة المهنية فى بيئة العمل � 

اسباب الحوادث ، واساليب تحديد وتقييم وتحليل المخاطر المهنية � 

� OSHA االساليب العلمية الحديثة للحد من الخسائر فى المنشآت معايير
االستراتيجيات التدريجية للتحكم فى المخاطر )هرم هيراركي(... � 

التحكم الهندسي والتحكم االدارى فى بيئة العمل المثالية � 

مستويات الطوارئ فى المنشآت ، والتخطيط للطوارئ وحاالت االخالء واالنقاذ � 

افضل ممارسات االشراف والتحكم الهندسى واالدارى فى مخاطر السالمة والصحة المهنيٍة � 

بناء خطة طوارئ وانقاذ واخالء متكاملة. � 

منهجيات الوقاية من الحوادث المهنية
و أمن األفراد في العمل ®
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الوحدة األولى :
 Planning Occupational Safety and | تخطيط السالمة والصحة المهنية

Health

إعداد خطة للسالمة والصحة المهنية والبيئة  � 
Health, Safety and Environment (       

حماية العنصر البشري من الحوادث واإلصابات حسب كل نشاط � 
حماية المنشآت والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارات � 

تدريب العاملين بالمشروع على نظم العمل اآلمنة واستخدامات وسائل الوقاية  � 
الشخصية

التعامل مع األحداث والمواقف عند الطوارئ ) حوادث – حرائق – إنفجارات –  � 
فيضانات – (

إدارة السالمة والبيئة � 
التشريعات المحلية والقوانين المتعلقة بالسالمة والصحة والبيئة � 

تحديد مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة  � 
للمشروع

مدير المشروع – مدير التنفيذ – مهندسي الموقع – مدير السالمة والبيئة –  � 
مهندسي السالمة والبيئة – مشرفي السالمة والبيئة – مشرفي التنفيذ – العمال .

اإلجراءات اإلدارية للسالمة والبيئة التي سيتم إتخاذها أثناء تنفيذ المشروع � 
)فريق السالمة والبيئة – تشكيل لجنة السالمة والبيئة – تقارير الحوادث  � 

واإلصابات – إحصائيات الحوادث واإلصابات – سجالت التدريب(.

الوحدة الثانية :
حوادث بيئة العمل واساليب المواجهة للحد من الخسائر

تحليل مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا OSHA � ) الصحة والسالمة االمريكية (
مخاطر بيئة العمل � 

مخاطر العنصر البشرى � 
المخاطر الهندسية فى مجال العمل OSHA � )معايير السالمة األمريكية (

المخاطر الميكانيكية                                   � 
        � OSHA | إجراءات السالمة ضد مخاطر اآلآلت الميكانيكية

� OSHA | قواعد السالمة فى الورش الميكانيكية
� OSHA | إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربية

الوحدة الثالثة :
وسائل مكافحة الحريق فى المنشأت الصناعية

فكرة عامه عن الحريق � 
تصنيف الحرائق � 

أسباب حدوث الحرائق � 
� osha الوقاية من خطر الحرائق

معدات اإلطفاء اليدوية � 
وسائل االنذار المستخدمة فى المبانى � 
انظمة اإلطفاء المستخدمة في المبانى � 

أنظمة إنذار وكشف الحريق في المنشات الصناعية والبترولية � 
معدات مكافحة الحريق ومواد اإلطفاء فى المواقع الصناعية والبترولية طبقا  � 

OSHA لمعايير
ورش وتطبيقات عملية إلعداد وإدارة خطط التأمين. �

الوحدة الرابعة :
تكنولوجيا العمليات األمنية لمواجهة المخاطر

أسس ومبادئ عمليات تأمين وحماية المنشآت � 
            � Monitoring the security concepts | مفاهيم الرصد األمنى

التوجهات الحديثة لتحديد آليات تنفيذ اإلجراءات األمنية � 
 � The development of security | رسم صياغة االستراتيجيات األمنية

                        strategies
� Sense of security | تنمية مهارة الحس األمنى

  � Psychological deterrence | الردع السيكولوجى
اإلجراءات الوقائية ألمن المنشآت � 

تنظيم الدخول والخروج من وإلى المنشآت الهامة � 
المهام األمنية والرقابية لرجل األمن � 

التهديدات األمنية األلكترونية وامن المعلومات � 
معايير الجودة العالمية فى تأمين مراكز المعلومات أيزو 270001 �

البعد األمنى فى تنظيم المؤتمرات واألجتماعات � 
تحديات عمليات التخريب وتكتيكات المواجهة � 

تنظيم مناوبة أجهزة األمن بالمنشآت الهامة � 
السلطات والصالحيات األمني � 

الخطط األمنية الحديثة لمواجهة االزمات بالمنشآت الهامة � 

الوحدة الخامسة :
تقنيات مواجهة الحرائق الكبرى فى المنشآت الهامة ، والتخطيط للطوارئ

تعريف حالة الطواريء � 
أهداف خطة الطوارئ � 

الغرض من خطة الطوارئ � 
حاالت الطواريء وأنواعها � 
مستويات حاالت الطوارئ � 

من يقوم بتقييم الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟ � 
فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ � 

مراحل التخطيط للطوارئ � 
المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ � 

استعادة الموقف إلي ما كان عليه � 
استئناف العمليات بأسرع ما يمكن � 

إجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب الجذرية المؤدية للحادث ومنع تكرارها .  � 
Accident Investigation

تجهيزات غرفة عمليات الطواريء � 
واجبات االفراد في حاالت الطوارئ � 

� Drills | إجراء التجارب الوهمية
� Training | التدريب

ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء( � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)منهجيات الوقاية من الحوادث المهنية و اأمن الأفراد في العمل ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


