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مقدمة:

إنقاذ األرواح هو االعتبار األول عند وقوع الكوارث الصتاعية والحرائق داخل المباني، ولذا يتطلب األمر إعالم وإنذار األشخاص الموجودين داخل المبنى بمجرد وقوع الحريق 

حتى يستطيعون مغادرته قبل أن تمتد النيران وتنتشر ويتعذر عليهم الهروب.

وفى ظل التقدم العلمي والحضاري في كافة المجاالت ،وخاصة في مجال الصناعة ،وما يتبعه من زيادة في اإلستثمارات المالية وما يتطلبه من ضرورة الزمة لحماية األرواح، 

وجد اإلنسان نفسة أمام متطلبات تحتم علية النظر في أمر سرعة إكتشاف الحريق في بداياته لسرعة التعامل معه دون إحداث خسائر تؤثر على األرواح والمنشآت،خاصة فى 

األماكن التى تغلق عقب إنتهاء ساعات العمل بها.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج "ادارة الطوارئ والسالمة العامة والبحث واالنقاذ " وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

األهداف:

سيتمكن المشاركين من التميز فياالتى:

w التقنيات الحديثة فى التخطيط لمواجهة حاالت الطوارئ فى المنشأت الهامة

w الركائز والمحاور األساسية لدعم ثقافة الوعى األمنى للعاملين بالمنشآت الحساسة

w ..مخاطر العمل المختلفة ، و أساليب تخطيط وإدارة أنظمة السالمة المهنية والبيئية فى المنشآت المختلفة لوقاية عناصر اإلنتاج من المخاطر

w االساليب التقنية فى صياغة استراتيجيات وتكتيكات امن المنشأت

w .الوسائل الحديثة للسالمة وأنظمة االنذار واإلطفاء األلية

w  إلقاء الضوء على خطر الحريق ، والتعرف على األساليب الحديثة فى تأمين المنشآت الحيوية ضد مخاطر الحريق وكيفية إعداد خطط الحراسة والطوارئ بالمنشآت ، وجداول

إرشادية مقترحة لمراجعة أعمال السالمة بالمنشأت.

w بلورة مفاهيم الهندسة األمنية واإلجراءات الواجب إتباعها لتأمين المنشآت لمواجهة المخاطر المعاصرة

w أساليب تحليل المخاطر والتهديدات األمنية فى ضوء المعطيات األمنية الحالية

w أساليب تنمية الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمى لعناصر امن المنشآت

w التميز فى استخدام تقنيات هندسة النظم األمنية والوقائية وكفاءة إدارة الطوارئ

w التدريب العملى على إعداد خطط الطوارئ

الفئات المستهدفة:

w المسؤول عن السالمة  بالمنشآت الحيوية

w                                                                        المتخصصون فى مجال السالمة والصحة المهنيىة والبيئية

w مشرف السالمة

w اطقم االطفاء

w ضباط االطغاء

w اطقم االخالء

w المسعف الطبى

w فرق االنقاذ

w المهتمين بدراسات حاالت الطوارئ واالنقاذ واالخالء
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الوحدة األولى :
معايير بيئة العمل الخالية من المخاطر

w التعقيدات فى البيئة التكنولوجية المعاصرة
w  Safety First   السالمة أوال( كمفهوم حتمى(
w استراتيجيات السالمة  فى االعمال
w إدارة المخاطر  فى بيئة العمل
w )JHA(  تحليل مخاطر العمل
w استراتيجيات التحكم فى المخاطر
w  إجراءات السالمة بورش الصيانة و اإلصالح
w مخاطر بيئة العمل - مخاطر العنصر البشرى
w القواعد العامة لألمن والسالمة المهنية والبيئية

الوحدة  الثانية :
تكنولوجيا مكافحة الحرائق ووسائل منع الحرائق

w أسباب الحرائق –أنواع الحرائق
w طرق إستخدام طفايات الحريق المختلفة
w .األساليب الوقائية لمنع حدوث الحرائق
w                                                                         خراطيم الحريق حنفيات الحريق
w                  خزانات مياه الحريق- مضخات مياه الحريق
w   نظام مرشات الحريق األوتوماتيكي
w   نظام إنذار الحريق - نظام اإلطفاء التلقائي
w فحص وصيانة المعدات والنماذج المختلفة المستخدمة
w انظمة الغازات صديقة البيئة

الوحدة الثالثة :
اولويات االنقاذ ، وادارة خطط الطوارئ

w ما هي خطة الطوارئ؟ وماهى الحاالت الطارئة المتوقع حدوثها؟
w  طوارئ الحرائق واإلنفجارات.- تسرب المواد الكيميائية الخطرة أو الغازات القابلة

لإلشتعال
w  واألعمال قنابل  بوجود  التهديد  والخدمات.-  المباني  إنهيار  الزالزل-  طوارئ 

األرهابية
w مشتمالت خطة الطوارئ ومواردها
w خطة إخالء للمواقع المختلفة والمسؤوليات
w خطة لمكافحة الحرائق التي قد تنشأ و المسئولين لكل موقع
w خطة للتعامل مع تسرب المواد الخطرة مع تحديد الصالحيات
w خطة للتعامل مع اإلصابات الخطيرة
w إجراء التجارب للتأكد من كفاءة خطط الطوارئ الموضوعة
w توفير التجهيزات الالزمة للتعامل مع حاالت الطوارئ أعاله
w وسائل اإلتصاالت الداخلية والخارجية
w اإلسعافات األولية والعالج الطبي

الوحدة الرابعة :
عناصر خطة الطوارئ

w .جميع حاالت الطوارئ المتوقع حدوثها بالمنشأة
w .اإلجراءات المطلوب القيام بها.- الموارد المتاحة
w  منازلهم تليفونات  وأرقام  تليفوناتهم  أرقام  تتضمن  األشخاص  عن  تفصيلية  قائمة 

ومهامهم ومسئولياتهم.
w  خرائط الخدمات.-  –أماكن  التجمع  نقاط  –أماكن  الهروب  مسالك  توضح  خرائط 

للمواقع المختلفة.
w .تعيين أو تحديد شخص معين كمنسق لحاالت الطوارئ.- سلطات األمر باإلخالء
w .االتصاالت الخارجية المختصة وطلب المساعدة
w إتمام عملية اإلخالء-التنسيق بين المجموعات المختلفة بالموقع
w .اإلعالن عن نهاية الحالة الطارئة
w قائمة بالجهات المعنية الخارجية وأرقام تليفوناتهم
w طريقة التبليغ عن الحوادث والحاالت الطارئة

الوحدة الخامسة :
التدريب وزيادة الوعي بأمور السالمة والصحة المهنية لدي العاملين بالمنشأة

w العناصر الهامة التي يجب أن يشملها برنامج التدريب
w خطط الطوارئ والتصرف السليم في حاالت الطوارئ
w أماكن طفايات الحريق وصناديق اإلسعافات األولية
w مسئوليات الفرد من نواحي السالمة والصحة المهنية
w اإلبالغ عن إصابات العمل وعن ظروف العمل غير اآلمنة
w إستعمال طفايات الحريق المختلفة
w إستعمال معدات الوقاية الشخصية
w التدريب علي اإلسعافات األولية
w المخاطر المحتمل وقوعها في مكان العمل الذي يعمل به
w  والصور الملصقات  المهنية-تثبيت  والصحة  السالمة  عن  دورية  نشرات  إعداد 

الخاصة بإرشادات السالمة



 

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

التــاريــخ :........................)إدارة الطوارئ والسالمة العامة والبحث واإلنقاذ ®( 

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.


