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المحتويات األساسية:

المقدمة :
صحة  على  بالمحافظة  يهتم  المنهج  الذي  هي  والبيئية  المهنية  الصحة  و  السالمة 
آمنة  و  بيئة عمل صحية  توفير  وذلك من خالل  العمل  أماكن  في  اإلنسان  و سالمة 
آخر  وبمعنى  اإلصابات،  و  الحوادث  و  األمراض  ، ومسببات  المخاطر  من  وخالية 
هي مجموعة من التدابير و اإلجراءات التي يتم ممارستها في أماكن العمل في إطار 
تشريعي طبقا للمواصفات العالمية بغرض الحفاظ على صحة العاملين من حوادث و 
إصابات العمل وكذلك الحفاظ على الممتلكات من حدوث أي تلف أو ضياع. وذلك عن 
طريق حماية العاملين من اإلصابات الناجمة عن مخاطر العمل والحفاظ على العنصر 
تكفل  التي  المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات  و  إرشادات  كافة  البشري      وإتباع 
لنظم  التكنولوجية  أحدث   بإستخدام  المخاطر. وذلك  من  خالية  آمنة  بيئة عمل  توفير 
السالمة والصحة والبيئة وبناءعليه تقدم يوروماتيك برنامج "األنظمة الدولية الحديثة 
للسالمة والصحة المهنية والبيئة" وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات 

الصلة.

اهداف البرنامج :
خصائص وصفات مشرف السالمة المعاصر و المعايير الحديثة الختيار  �

وتأهيل مشرفى االمن والسالمة.
مفاهيم الكفاءة والفاعلية والتميز فى مجاالت السالمة والصحة المهنية �
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 والبيئية
استراتيجيات السالمة الحديثة بالمنشأت الصناعية �
ادارة حاالت الطوارئ وأزمنة االستجابة القياسية �
نقاط اساسية فى االخالء الكلى والجزئي �
معايير تحقيق بيئة نظيفة خالية من المخاطر �

األنظمة الدولية الحديثة للسالمة
والصحة المهنية والبيئة ®

الوحدة األولى :
المفاهيم االساسية لحماية البيئة

البيئة المعني و المضمون §
البيئة ومظاهر التلوث §
أساليب حماية البيئة من التلوث §
التكنولوجيا والهندسة البيئة §
اآلثار االيجابية للتكنولوجيا على البيئة: §
الجهود التكنولوجية في مسيرة حماية البيئة §
اآلثار السلبية للتكنولوجيا على البيئة §
المعايير العالمية لجودة البيئة §

الوحدة الثانية :

األمن الصناعي-ومخاطر بيئة العمل

مفهوم الصحة والسالمة المهنية §
فوائد االهتمامبالسالمة والصحة المهنية للمنظمات §
حوادث وأمراض العمل "المهنية، مفهومها،أسبابها §
مصادر وأسباب حوادث وأمراض العمل §
أسباب تتعلق ببيئة العمل )ظروف ومناخ العمل المادي( §
المناخ االجتماعي و النفسي السائد §
مخاطر الفرد )المورد البشري(نفسه §

الوحدة الثالثة :
إدارة بيئة العمل

مفهوم إدارة بيئة العمل §
مكونات عملية إدارة بيئة العمل §
خصائص إدارة بيئة العمل §
متطلبات توفير بيئة عمل خالية من المخاطر §
التوجه االستراتيجي في مجال إدارة بيئة العمل §
أبعاد إدارة بيئة العمل §
برامج الخدمات الصحية §

 الوحدة الرابعة :

OSHA السالمة المهنية فى المنشآت

المعايير الحديثة للسالمة والصحة المهنية §

§ OSHA قواعد االمن والسالمة معايير

§ )OHSAS( 18001 معيار األيزو

إدارة المخاطر الصناعية والحوادث §

استراتيجيات السالمة والتحكم فى المخاطر §

تحديد وتقييم وتحليل المخاطر §

§ 450001AISO معيار السالمة الحديث

§       NEBOSH  منهج النيبوش االوروبى

الوحدة الخامسة :

عمليات الرقابة البيئية

العالقة بين إجراءات التفتيش والنظام الرقابي §

أنواع أنشطة التفتيش وطرق تنظيمها                                                             §

الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش §

بناء القدرات وإدارة نظام التفتيش §

السياق الذي يعمل نظام التفتيش في إطاره §

سياسات واستراتيجيات التفتيش   §

إعداد خطة التفتيش ومتطلبات التشغيل §

مراحل وخطوات التفتيش البيئي §
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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 :........................)األنظمة الدولية الحديثة للسالمة والصحة المهنية والبيئة ®( 

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.


