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مقدمة:
والقياده  والبيئه  والممتلكات  االرواح  حماية  فى  بالغه  أهمية  والسالمه  االمن  إلدارة 
والتوجيه واالرشادووضع القواعد ونشر الوعى الوقائى وبيان التعليمات الفنيه واصبح 
هناك العديد من االستراتيجيات الحديثة لوقاية المبنى أوالمنشأة ومحتوياتها والعاملين 
بها من أخطار الحريق والمخاطر االخري بتجهيز المنشأة بالتكنولوجيا الهندسية التى 
تتيح السيطرة على الحرائق وتقليل آثارها حماية األرواح وعناصر اإلنتاج ومكونات 
المنشأة من األخطار. ، والحد من الحوادث واستراتيجيات تقليل الخسائر. فى المنشآت 
خالل  الحوادث من  علي  والسيطرة  الحرائق  ومكافحة  السالمة  هندسة  فى  واالبداع 
فى  صفر  هدف  الى  للوصول  الجميع  من  عليها  التدريب  يجري  مسبقا  معدة  خطط 
فى  الخسائر  ومنع  الوقائية  السالمة   " برنامج  يوروماتيك  تقدم  عليه  الحوادث وبناء 

المبانى والمنشآت"  وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

األهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w أصول السالمة و الصحة البيئية فى المبانى والمنشأت
w صقل المهارات الشخصية و المهنية في عالم السالمة و الصحة

w أسس الصحة و السالمة بصورة فعالة
w تطبيق سياسات الصحة و السالمة بكفاءة
w تنفيذ منهجيات الصحة والسالمة بصورة فعالة
w التعامل مع المخاطر في موقع المنشأة
w تصميم أنظمة الصحة والسالمة
w تقييم أنظمة الصحة والسالمة بفاعلية
w تطبيق المفاهيم الحديثة في السالمة و الصحة
w صياغة االستراتيجية المناسبة للوقاية من الحرائق و أخطار الكهرباء
w التركيز الفاعل و المكثف على السالمة الجسدية و النفسية لألفراد

الفئات المستهدفة:
w مسؤول االطفاء فى المبانى
w ضباط االطفاء
w اطقم اطفاء الحريق
w مسؤول االنقاذ
w قرق الطوارئ
w المهتمين بمجاالت مكافحة الحرائق واإلنقاذ فى المبانى والمنشآت

المحتويات األساسية:
الوحدة االولى :

إدارة أنظمة األمنوالسالمة فى المبانى
w تعريف المنشأة / المبنى وخصائص وتصنيف المبانى
w واجبات المسؤولين عن أمن وسالمة المبنى
w أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمةفى المبانى
w منظومة عمل أدارة أنظمة االمن والسالمه
w أدارة الجوده والمعايير
w التدريب والتجارب فى جال السالمة والصحة المهنية

الوحدة الثانية :
االشتراطات الخاصة بمحتويات المبنى و مصادر الطاقة المستخدمة به

w مصادر الطاقة المستخدمة بالمبنى
w التوصيالت الكهربائية واشتراطات توزيع االحمال
w الغازات والسوائل القابلة لالشتعال
w   محتويات المبنى والمواد القابلة لإلشتعال
w إساليب واشتراطات التخزين
w التخزين داخل المبانى والتخزين خارج المبانى
w اإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى
w التجهيزات اإلطفائية الثابتة
w نقاط التجمع واشتراطاتها واماكنها

الوحدة الثالثة :
أدارةالمخاطر فى بيئة العمل

w إدارة ازمات االمن والسالمهوالصحه والبييئه
w القواعداإلرشادّية فى ادارة االزمه
w أدارة اللجان الفرعيه الدارة انظمة االمن والسالمه والصحه
w ادارة التدقيق - ادارةالطوارىء
w أهدافالتحقيق فى حوادث العمل
w خطوات التحقيق فى الحوادث
w تحليل اسباب الحوادث وتعديل االجراءات

الوحدة الرابعة :
السيطرة على الخسائر فى المبانى والمنشآت

w مخاطر الكهرباء و الوقاية من حوادث الكهرباء
w الحرائق اسبابها ، وكيفية مكافحتها
w )عملية اإلحتراق )نظرية اإلحتراق
w )أنواع الحرائق طرق إطفاء الحرائق ) نظرية اإلطفاء
w أجهزة ومعدات إطفاء الحرائقوكيفية إستخدام معدات الحريق
w إشتراطات السالمة واألمان الواجب توافرها عند إعداد خطة الوقاية من الحريق
w التوصيات المتعلقة بعناصر تكوين المبنى
w التوصيات المتعلقة بمسالك الهروب وخصائصها واعدادها
w التوصيات المتعلقة باالضاءة والتجهيزات الكهربائية

الوحدة الخامسة :
تقنيات مواجهة الحرائق الكبرى فى المنشآت والتخطيط للطوارئ

w تعريف حالة الطواريء، وأهداف خطة الطوارئ
w حاالت الطواريء وأنواعها ومستويات حاالت الطوارئ
w من يقوم بتقييم الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟
w فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ
w مراحل التخطيط للطوارئ والمتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ
w استعادة الموقف إلي ما كان عليه ، واستئناف العمليات بأسرع ما يمكن
w إجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب الجذرية المؤدية للحادث ومنع تكرارها
w تجهيزات غرفة عمليات الطواريء وواجبات االفراد في حاالت الطوارئ
w Training إجراء التجارب الوهمية والتدريب
w )ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء



 

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 :........................)السالمة الوقائية ومنع الخسائر فى المبانى والمنشآت ®( 

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.


