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المحتويات األساسية:

أهداف البرنامج التدريبي :
تعريف المشاركين بخصائص وصفات مسئول األمن الصناعي والسالمة المهنية  �

المعاصر، ومفاهيم الكفاءة والفاعلية والتميز في مجاالت الصحة والسالمة المهنية.
إلدارة  � العلمية  األسس  لتطبيق  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد 

عمليات األمن الصناعي بكفاءة وفاعلية.
والخطط  � اإلجراءات  واتخاذ  البيئية  المخاطر  تحليل  مهارات  المشاركين  إكساب 

الوقائية ألمن المنشآت.
اإلخالء  � وعمليات  الطوارئ  إعداد خطط  في  عملية  مهارات  المشاركين  إكساب 

وكيفية إجراء التجارب التدريبية الوهمية للفريق.
على  � القدرة  من  تمكنهم  التي  العملية  والخبرات  بالتجارب  المشاركين  تزويد 

التعامل المسئول والفعال والناجح مع الحوادث  تحديد المخاطر والتنبؤ بها وكذا 
والمخاطر الطارئة في المؤسسات.

� .ISRS تعريف النظام الدولي النظام الدولي لتقييم األمن الصناعي
 تطبيق أدوات الجودة الشاملة في األمن الصناعي. �

إلى من يوجه البرنامج التدريبي؟
البشرية  الموارد  ومدراء  ونوابهم  المهنية  والسالمة  الصناعي  األمن  وقيادات  مدراء 
والتدريب والتطوير الداخلي وجميع المسئولين عن األمن والسالمة المهنية في مختلف 
المؤسسات سواًء الحكومية أو الشركات الخاصة والمصانع وشركات الحفر والبترول 
أو المنظمات األهلية التي لها عالقة بتأهيل كوادر األمن والسالمة المهنية، أو التي لها 

أنشطة صناعية وإنتاجية ذات عالقة، ومن يتم تأهيلهم وإعدادهم لتولي تلك المهام.
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القواعد األساسية في األمن الصناعي والسالمة المهنية
§ Health , safety and Environment خطة الصحة والسالمة المهنية والبيئية
حماية المنشآت والممتلكات أثناء التنفيذ ضد الحرائق واإلنفجارت §
الوقاية  § وسائل  واستخدامات  اآلمنة  العمل  نظام  على  بالمشروع  العاملين  تدريب 

الشخصية
التعامل مع األحداث والمواقف عند الطوارئ )حوادث – حرائق – انفجارات –  §

فيضانات ..(
التشريعات المحلية والقوانين المتعلقة بالسالمة والصحة و البيئة §
مسئوليات السالمة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة للمشروع §
اإلجراءات اإلدارية للسالمة والبيئة §

مخاطر بيئة العمل وأساليب مواجهتها
تحليل مخاطر العمل طبقاً  لمعايير األوشا OSHA )الصحة والسالمة األميركية( §
مخاطر بيئة العمل، ومخاطر العنصر البشري §
المخاطر الهندسية في مجال العمل OSHA )معايير السالمة األميركية( §
§ OSHA المخاطر الميكانيكية وإجراءات السالمة ضد مخاطرها
§ OSHA قواعد السالمة في الورش الميكانيكية
§ OSHA إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربائية

تكنولوجيا العمليات األمنية لمواجهة المخاطر
أسس ومبادئ عمليات تأمين وحماية المنشآت §
§ Monitoring the security concepts مفاهيم الرصد األمني
التوجهات الحديثة لتحديد آليات تنفيذ اإلجراءات األمنية §
رسم صياغة األستراتيجيات األمنية      §

The development of security strategies
§ Sense of security تنمية مهارة الحس األمني
§ Psychological deterrence الردع السيكولوجي

اإلجراءات الوقائية ألمن المنشآت

اإلجراءات الوقائية ألمن المنشآت §
تنظيم الدخول والخروج من وإلى المنشآت الهامة §
التهديدات األمنية األلكترونية وأمن المعلومات §
معايير الجودة العالمية في تأمين مراكز المعلومات أيزو 270001 §
البعد األمني في تنظيم المؤتمرات واإلجتماعات §
تنظيم مناوبة أجهزة األمن بالمنشآت الهامة §
السلطات والصالحيات األمنية §

خطة طوارىء مكافحة الحرائق

مفهوم وأهداف وأغراض خطة الطوارئ §
حاالت الطوارئ وأنواعها §
مستويات حاالت الطوارئ §
المسئول عن تقييم الموقف وتحديد مستوى حالة الطوارئ §
المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ §
فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ §
إجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب الجذرية المؤدية للحادث ومنع تكرارها  §

Accident investigation
تجهيزات غرفة عمليات الطوارئ §
واجبات األفراد في حاالت الطوارئ §
§ Training والتدريب Drills إجراء التجارب الوهمية
ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واإلنقاذ واإلخالء §



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 :........................)الكفاءة والفاعلية في إدارة عمليات األمن الصناعي ®( 

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.


