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مقدمة:

ادارة السالمة والصحة هو خطة محددة صممت لمنع وقوع الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية في المنشآت. ومن الضروري أن يتضمن البرنامج  متطلبات وتشريعات 
السالمة والصحة بالدولة وإلختالف المنشآت فإن إستحداث برنامج للسالمة والصحة المهنية في إحداها ال يكون بالضرورة مناسبا إلحتياجات األخري. لكل قيادة اهداف تطمح 
للوصل اليها وتعمل جاهده من خالل التطوير والتدريب وتطبيق معايير الجوده وادارة أنظمة االمن والسالمه الصناعية لتحقيق بيئه آمنة للعمل خاليه من المخاطر ،محصنة من 
مصادر المخاطر للحفاظ على صحة وارواح العاملين، وعلى استمرار االنشطة الصناعية ، و ضمان سالمة االشتراطات البيئيه، وتطبيق نظام إدارة الجودة واعتماد المعايير 
الدوليه فى السالمه والوصول الى نشر الوعى فى السالمه لتحقيق االحترافية فى التطبيق وااللتزام وبناءعليه تقدم يوروماتيك برنامج " افضل ممارسات اإلدارة الحديثة للسالمة 

الصناعية" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

االهداف:

السالمة الصناعية واستراتيجيات التحكم والسيطرة فى المخاطر �
إدارة األزمات والكوارث الكبرى واستراتيجيات واولويات المواجهة �
معايير واشتراطات مسالك الهروب وسياسات االخالء الجزئى واالخالء الكلى فى حاالت الطوارئ �
التكنولوجيا  المتطورة فى االنذار  واإلطفاء المبكر للسيطرة السريعة �
االستخدامات الحديثة لغازات االطفاء صديقة البيئة �
المهارات االنسانية والسلوكية للعاملين فى مجاالت السالمة �
معايير  السالمة لوزارة العمل االمريكية OSHA للسيطرة على الحريق �
� IMS  معيار ايزو 45001 - المعيار التكاملى - OHSAS 18001  معيار النيبوش
التخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة �
التدريب ورسم السيناريوهات المفاجئة طبقا لتطور االحداث �
افضل الممارسات المتقدمة  في السالمة الوقائية واإلنقاذ ومواجهة األزمات والكوارث �

الصحة البيئية فى المؤسسات الصناعية �

الفئات المستهدفة:

مشرف السالمة   الصناعية �
مشرف الصحة البيئية �
العاملين بإدارة السالمة الصناعية �
مسؤول الجودة �
المهتمين بعلوم بالسالمة والصحة البيئية �

المحتويات األساسية:
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الوحدة األولى :

تطوير وادارة نظم السالمة والصحة المهنية

السياسة العامة للسالمة والصحة المهنية �
التنظيم وتوزيع المسئوليات �
لجنة السالمة بالمنشأة �
التدريب ونشر الوعي )بأمور السالمة والصحة المهنية( �
التحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد التقارير واإلحصائيات الخاصة بها �
فحص مواقع العمل المختلفة بإستعمال نماذج الفحص الخاصة بنواحي السالمة  �

والصحة المهنية )التفتيش(
قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل �
معدات الوقاية الشخصية – اإلختيار – الفحص والتخزين �
الصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن العمل �
المعايير الحديثة للسالمة والصحة المهنية �

الوحدة الثانية :

مخاطر بيئة العمل الصناعية واساليب المواجهة للحد من الخسائر

تحليل مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا OSHA ) الصحة والسالمة االمريكية ( �
مخاطر بيئة العمل الصناعية �
مخاطر العنصر البشرى �
المخاطر الهندسية فى مجال العمل | OSHA )معايير السالمة األمريكية ( �
المخاطر الميكانيكية فى بيئة العمل                                     �
� OSHA | إجراءات السالمة ضد مخاطر اآلآلت الميكانيكية
� OSHA | قواعد السالمة فى الورش الميكانيكية
� OSHA | إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربية

الوحدة الثالثة :

إدارة نظم السالمة الصناعية فى المنشأت

� Risk Assessment تقييم المخاطر
�       JHA تحليل مخاطر الوظيفة
مناولة وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة. �
إحتياطات السالمة أثناء عمليات الحفر. �
إحتياطات السالمة أثناء عمليات اللحام. �
فحص شفاطات الهواء بالمعامل. �
أغطية الحماية للمعدات واآلالت. �
مناولة وتخزين إسطوانات الغازات المضغوطة �
� PPE معدات الوقاية الشخصية

الوحدة  الرابعة :

نظم مكافحة الحرائق ووسائل منع الحرائق فى المنشآت الصناعية

أسباب الحرائق – أنواع الحرائق �
طرق إستخدام وسائط االطفاء المختلفة ووحدات الدعم �
األساليب الوقائية لمنع حدوث الحرائق �
�  ) FM200 -االطفاء بالغاز  ) االنيرجين – النوفاك
حنفيات الحريق - خراطيم الحريق �
خزانات مياه الحريق و مضخات مياه الحريق �
� Automatic Sprinkler System نظام مرشات الحريق األوتوماتيكي
نظام إنذار الحريق ونظم اإلطفاء التلقائية �
فحص وصيانة المعدات والنماذج المختلفة المستخدمة في هذا الفحص �

الوحدة الخامسة :

خطط الطوارئ والتصرف السليم في حاالت الطوارئ

أماكن معدات الحريق وصناديق اإلسعافات األولية �
مسئوليات  اطقم االطفاء والمسؤولين بالمؤسسة �
حاالت الطوارئ ، وسلطات التصرف واتخاذ القرار �
تكنولوجيا اإلنذار  وتعليمات ايقاف العمليات �
اشتراطات مخارج الطوارئ  ) االبعاد- اقصى عدد مسموح به ( �
التدريب علي اإلسعافات األولية.واستخدام معدات الوقاية الشخصية �
التدريب على االخالء الجزئى والكلى �
اإلعدادالعملى لخطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء    �
مشتمالت خطة الطوارئ  فى المنشآت الصناعية �
التقارير عن إصابات العمل وخطط استعادة الموقف �

المحتويات األساسية:
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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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)افضل ممارسات اإلدارة الحديثة للسالمة الصناعية ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


