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مقدمة:
الرقابة  إجراءات  تفعيل  يجب  فعال  المهنيةبشكل  والصحة  السالمة  نظام  أجل  من 
المستمرة على العمليات واألنشطة بالمؤسسات طبقا  لمتطلبات أنظمة السالمة والصحة 
آداء  وقياس  ورصد  المستمر.  والتطوير  التحسين  بغرض  توثيقها  تم  والتي  المهنية 
السالمة والصحة المهنية على نحو منتظم، هذه اإلجراءات يجب أن توفر ما يلزم لكال 
يمكن  الذي  المدى  المنظمةورصد  المناسبة الحتياجات  والنوعية  الكمية  القياسات  من 
أهداف  فيه  تتالقى  الذي  )المدى  المهنية  والصحة  للسالمة  بأهدافها  تفي  أن  للمنظمة 
المنظمة( وكذلك رصد فاعلية الضوابط )للصحة وكذلك للسالمة( واتخاذ تدابير قياسات 
والضوابط  المهنية  والصحة  السالمة  برامج  مع  التوافق  ترصد  التي  لآلداء  استباقية 
لتسهيل  الكافية  القياس  و  الرصد  ونتائج  بيانات  تسجيل  ويجب   ، التشغيلية  والمعايير 

تحليل االجراءات الوقائية والتصحيحة و اتخاذ مايلزم من اجراءات.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج "االدارة والتخطيط والمراجعة للوقاية من المخاطر 
المهنية "وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.

االهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w اهداف الصحة والسالمة المهنية
w سياسات واستراتيجيات السالمة

w معايير الصحة والسالمة والبيئة العالمية
w 18001OHSAS مواصفات األيزو
w 45001 المواصفة المعدلة ايزو
w 14000 معايير االيزو
w 9001 تكامل معايير السالمة مع االيزو
w  دور العنصر البشرى فى مخاطر العمل
w مسببات الحوادث فى بيئة العمل
w المعايير الدولية للصحة والسالمة
w NEBOSH- OSHA-HASP-OHSAS
w وثائق جودة عمليات السالمة فى المنشأت
w اساليب تخطيط واجراء التدقيق الداخلى
w مخاطر العنصر البشرى

الفئات المستهدفة:
w مسؤول السالمة
w مشرف السالمة
w مفتش – مدقق السالمة
w مسؤول الجودة
w المهتمين بمجاالت التدقيق وقياس اداء السالمة

الوحدة االولى :

إدارة انظمة الصحة والسالمة المهنية

w نشأة وتطور نظم السالمة والصحة
w االتجاه الحديث الدارة السالمة / مزايا انشاء نظم ادارة السالمة
w  واالجراءات المطابقة  –عدم  –الحوادث  الوشيكة  الحوادث   ( هامة  تعريفات 

التصحيحية (
w اسباب الحوادث / التكلفة عن الحوادث
w تكامل بين نظامي ادارة السالمة وادارة الصحة المهنية
w تكامل معايير البيئة مع معايير الصحة والسالمة والجودة
w  :2007 المواصفة  وظهور  المهنية  والصحة  بالسالمة  الخاصة  المواصفات  نشاة 

OHSAS 18001
w مواصفات نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

الوحدة الثانية :

حوادث وإصابات بيئة العمل وأنواعها

w Causes of Accidents & Injuries | أسباب الحوادث واالصابات
w النقاط السلبية وااليجابية للحوادث
w تصنيف الحوادث. - معدالت الشدة والتكرار
w تحليل الحوادث ونظرية الدومينو
w التعرف على االسباب المباشرة والغير مباشرة للحوادث
w األمراض الصحية المهنية
w كيفية تقدير تكلفة الخسائر
w كيفية إعداد وكتابة التقارير
w وضع االقتراحات واإلجراءات التصحيحة
w متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحة

الوحدة الثالثة :
تخطيط التدقيق الداخلى

w INTERNAL AUDIT | مفهوم التدقيق الداخلى
w أهداف التدقيق-الداخلى
w اإلعداد والتحضير للتدقيق
w المهام والمسؤوليات للقائمين بعمليات التدقيق
w مراجعة بيانات المنشأة -دراسة أنشطة المنشأة
w تنفيذ التدقيق -تقرير التدقيق
w تحليل نتائج التدقيق

الوحدةالرابعة :
الرقابة على الصحة والسالمة المهنية

w االساليب الرقابية فى مجال االمن والسالمة
w الرقابة السابقة ورقابة العمليات
w KPIs الرقابة الالحقة ومؤشرات األداء الرئيسية
w طرق قياس االداء فى االمن والسالمة
w تحديد االنحرافاتالمعيارية
w وضع خطط تطوير االداء

الوحدة الخامسة :
مراجعة خطط الطوارئ وإدارة الكوارث

w األزمات والكوارث الصناعية والطبيعية
w اختبار فاعلية الخطة وإجراء تدريبات عملية
w التأكد من كفاءة الخطة بصفة دورية
w مراجعة مكتب السالمة والصحة المهنية المختص
w مداخل ومخارج الطوارئ
w نقاط التجمع واسلوب ادارتها
w مقاييس ابواب ومخارج الطوارئ
w الطاقات االستيعابية لمخارج الطوارئ
w خطط االخالء واالنقاذ



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 :........................)اإلدارة والتخطيط والمراجعة للوقاية من المخاطر 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.


