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المحتويات األساسية:

المقدمة :
يتم  التي  اإلجراءات  مجموعة  إلى  يشير  المدنية  والحماية  والسالمة  االمن  مفهوم 
اتخاذها من أجل توفير الحماية لألفراد وكافة الممتلكات ، إن الحاجة لألمن والسالمة 
تعد من الحاجات البديهية، والفطرية عند كافة الكائنات الحية، من أجل االستمرار على 
قيد الحياة، وحماية النفس من التعرض ألي نوع من أنواع الخطر، لذلك سعى اإلنسان 
منذ القدم لتوفير كافة الوسائل، واألدوات التي تساهم في حماية أمنه، وسالمته في أي 
مكان يوجد فيه، فاعتمد على قدرته على البحث، واالكتشاف من أجل التعرف على 
البيئة المحيطة فيه، والتمييز بين األشياء المفيدة، والضارة والتي تحافظ على سالمته، 

وتوفر له األمن، وتحميه من التعرض ألية مخاطر.

توفير  على  بالمحافظة  المختلفة  العمل  بقطاعات  والشركات  المؤسسات،  كافة  تهتم 
األمن، والسالمة لكل من العاملين، والعمالء الذين يتعاملون معهم، وذلك ألن مفهوم 
األمن، والسالمة لم يعد فكرة فقط، بل صار عنصرًا أساسيًا من العناصر التي تساهم 
اكتشاف الخطر قبل وقوعه، وخصوصًا مع توفير مجموعة من األجهزة الحديثة كالتي 
تهتم بالتعرف على دخان الحرائق، وتسعى إلى إخماده قبل انتشاره، كما أنها تساهم في 

توفير الطرق اآلمنة للهرب من الخطر.

اهداف البرنامج :

وضع اإلجراءات للسالمة لمنع المخاطر �

تعزيز الكفاءة في  تحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر �

تقييم إجراءات السالمة المعمول بها وتطويرها وتجديدها �

تحليل مخاطر الوظيفية ووضع اجراءات السالمه لها �

تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة ووضع اإلجراءات واالرشادات لها فى مجال  �

االمن والسالمة المهنية والصحية

اعداد خطط الطوارئ للمنشأت و المباني �

التعامل مع المخاطر واالخطار في مواقع العمل �

الحماية المدنية من المخاطر الصناعية �

التخطيط إلدارة الكوارث الطبيعية والصناعية �

اإلدارة أثناء األزمات وكيفية اتخاذ القرارات في الحاالت الطارئة �

القواعد الحديثة لألمن
والسالمة والحماية المدنية ®

الوحدة األولى :

مقدمة و مدخل تعريفي لألمن و السالمة العامة نشأته و تطوره

أهمية االمن و السالمة في إنجاح المؤسسات و البلدان §
اثر االمن و السالمة على الجوانب االقتصادية و السياسية و االجتماعية لألفراد و  §

المؤسسات و المجتمعات
عناصر و متطلبات االمن و السالمة العامة §
المكونات الرئيسية لنظام االمن و السالمة §

الوحدة الثانية :

مراحل و خطوات بناء أنظمة االمن و السالمة في المنشأت و المباني

االخطار التي تهدد المنشأت و المباني §
إجراءات حماية امن و سالمة المنشأت و المباني وألخطار التي تهددها §
اعداد خطط الطوارئ للمحافظة على امن و سالمة المباني §
متطلبات خطط الطوارئ واهمها غرف العلميات §
األدوات و الموارد الالزمة لبناء أنظمة االمن و السالمة §
سمات و مواصفات أنظمة االمن و السالمة الناجحة §

الوحدة الثالثة :

كيفية مواجهه األخطار

االستعداد النفسى لمواجهه األخطار §
كيفية إدارة األزمات قبل وأثناء وبعد التعرض للخطر §
االشتراطات المطلوبة لتأمين المكان §
كيفية حماية األرواح والممتلكات §

 الوحدة الرابعة :

خطط اإلخالء

ماهية وأنواع خطط اإلخالء §

مجموعات اإلخالء وعمليات اإلخالء §

سيناريوهات تطبيقية لخطة اإلخالء          §

الوحدة الخامسة :

نظم األمن والسالمة وإدارة الطوارئ

التقنيات المتقدمة فى إعداد خطط الطوارئ §

متطلبات األمن والسالمة عند وضع خطة اإلخالء §

معدات السالمة الواجب توافرها بالمكان والتدريب عليها §

الوحدة السادسة:

قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق الصحيحة واآلمنة للعمل

معدات الوقاية الشخصية – اإلختيار – الفحص والتخزين §

معدات مكافحة الحرائق – طرق فحصها وصيانتها – الوقاية من الحريق نماذج  §

الفحص

الصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن العمل §

الحماية المدنية من المخاطر الصناعية §

اإلسعافات األولية والخدمات الطبية §

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



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 :........................)القواعد الحديثة لألمن والسالمة والحماية المدنية ®( 

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.


