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مقدمة:

دورة نظم إدارة السالمة والصحة المهنية اآليزو 45001:2018 والتي يتم فيها االخذ بمعايير نظام ادارة الجودة )ايزو 9001( وتوضح كيفية تطبيق بنود المواصفة على أنشطة 

الحوادث  وقوع  وتجنب  المخاطر  من  التقليل  الى  اضافة  بالمنظمة،  االداء  وتحسين  المهنية  والصحة  السالمة  إدارة  لنظام  المستمر  والتطوير  التحسين  في  ومساهمتها  المنظمة 

والمحافظة على سالمة المنشأة و العاملين فيها.

خالل أيام التدريب سوف يتم تقديم شرح نظري وعملي وحاالت عملية من قبل المحاضر حول متطلبات تطبيق عمليات السالمة والصحة المهنية بفاعلية داخل المنظمة ودورها 

في تحسين األداء والجودة لدى المنظمة.

الفئات المستهدفة: 

w .المهتمين بالمواصفة الدولية القياسية آيزو 45001، والراغبين في الحصول على المهارات الالزمة لكفاءة السالمة والصحة المهنية

w 45001 جميع المعنيين بتطبيق المواصفة القياسية الدولية اآليزو

w مدراء ومشرفي أقسام والعاملين في إدارة السالمة والصحة المهنية، وجميع المسئولين عن تطبيق نظام السالمة

أهداف البرنامج:

تمكين المشاركين من:

w 45001 المعرفة والفهم الدقيق لسلسلة مواصفات اآليزو

w معرفة متطلبات مواصفة اآليزو 45001 ودورها في تطوير كفاءة السالمة والصحة المهنية وأداء أنشطة المنظمة

w القدرة على تخطيط وإدارة أعمال المنشأة على شكل عمليات كفاءة السالمة والصحة المهنية وفق قائمة متطلبات نظام إدارة السالمة والصحة المهنية

w فهم متطلبات منهج عمليات إدارة كفاءة السالمة والصحة المهنية وتطبيقها بفاعلية لبلوغ أهداف كفاءة السالمة والصحة المهنية، والتوصل إلى النتائج المرجوة

w تطبيق نظام إدارة كفاءة السالمة والصحة المهنية داخل المنظمة وتحليل النتائج والتحسين المستمر

المحاور العامة للبرنامج:

w مقدمة على نظام ادارة الجودة

w 45001 العناصر األساسية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية ايزو

w 45001 متطلبات مواصفة االيزو

w المهام المناطة بمسئولي السالمة والصحة المهنية

w التوصيات الواجب اتباعها لتحقيق السالمة والصحة المهنية

w تحديد انواع المخاطر والتعرف عليها ثم تقييمها

w تطوير نظام إدارة السالمة والصحة المهنية



 

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:

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

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

w 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

 )® 45001 ISO التــاريــخ :........................)نظام إدارة الجودة للصحة والسالمة المهنية

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.


