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المقدمة:
المفاهيم  القيادية واإلشراقية في االمن الصناعي" الى تقديم  يهدف برنامج "المهارات 
الحديثة والمتطلبات األساسية لمهارات القيادة واإلشراف بمجال السالمة المهنية وعمل 
التعامل  إجراءات  ومعرفة  والشركات  الصناعية  المنشآت  في  االمنة  العمل  خطوات 
السريع لخطة الحاالت الطارئة بالمنشأة وتحقيق الداء الفعال في الظروف الطارئة التي 

قد تقع أثناء العمل.

االهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى االتى:

w 180001 ومعايير األيزوOSHA المفاهيم االساسية لألوشا
w التعريف بالمفاهيم الحديثة لألمن والسالمة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل
w التعرف على اسباب الحوادث واساليب تقييم وتحليل الحوادث المهنية
w OSHA تحديد االسلوب العلمى الحديث لمنع للحد من الخسائر فى المنشآتبقا لمعايير
w ...اساليب اعداد وتطوير خطط الطوارئ بالمنشآت

w التعرف على المعايير الحديثة لتميز مشرفى االمن والسالمة
w مفاتيح التميز لمشرفى السالمة
w المهارات التخصصية لمشرفى السالمة
w المهارات االدارية والقيادية لمشرفى السالمة
w      مهارات التفتيش على إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق
w مهارات التخطيط للطوارئ
w مهارات التحقيق فى الحوادث وكتابة التقارير
w التعاريف والمصطلحات الفنية

الفئات المستهدفة:
w مسؤول السالمة
w مشرف السالمة
w مراقب السالمة
w ضابط االمن والسالمة
w المهتمين بمجاالت المهارات االدارية والفنية واالشرافية فى االمن الصناعى

الوحدة األولى :
التعرف على دور وأهداف وتحفيز الفنيين ومشرفى االمن والسالمة

w الفكر الجديث قى االدارة وأهم المتغيرات فى بيئة إدارة األعمال
w تأثير التقنية المعاصرة في أداء الموارد البشرية
w العملية اإلدارية ... ووظائف اإلدارة
w العملية اإلدارية ومهارات المشرف
w الفعالية.. الكفاءة..التميز
w منظومة األداء اإلدارى المتميز
w المرونة والالمركزية
w االستراتيجيات االدارية الحديثة

الوحدة الثانية :
الكفاءات االشرافية األساسية لالمن والسالمة

w دور المشرفين الرئيسي للنجاح التنظيمي والتنمية
w التعرف على األساليب المختلفة لتطوير الكفاءات
w فهم اطار الكفاءة للمشرفين
w الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية
w إستخدام الكفاءات فى إدارة األداء
w )تحمل المسؤولية الشخصية )المصداقية والنزاهة
w التفتيش وكتابة التقارير الفنية واالدارية

الوحدة الثالثة :
استراتيجيات االمن الصناعى واالشراف الفنى على اجراءات السالمة

w OSHA مفاهيم وأهداف ومسؤوليات السالمة فى المرافق الصناعية
w إستراتيجيات السالمة الصناعية
w إدارة المخاطر الصناعية
w معدالت الحوادث فى المنشآت الصناعية
w تصنيف الحوادث ، والحوادث المميته
w األسباب الشخصية للحوادث
w إستراتيجيات التحكم فى المخاطر
w التحكم الهندسى - التحكم اإلدارى
w قواعد األمن الصناعى

الوحدة الرابعة :
مخاطر بيئة العمل واساليب المواجهةللحد من الخسائر

w ) الصحة والسالمة االمريكية ( OSHA تحليل مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا
w مخاطر بيئة العمل
w مخاطر العنصر البشرى
w ) معايير السالمة األمريكية( OSHA المخاطر الهندسية فى مجال العمل
w                                المخاطر الميكانيكية فى بيئة العمل
w             OSHA | إجراءات السالمة ضد مخاطر اآلآلت الميكانيكية
w OSHA | قواعد السالمة فى الورش الميكانيكية
w OSHA | إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربية
w تقارير السالمة والصحة والبيئة

الوحدة الخامسة :
ادارة خطط الطوارئ لمواجهة المخاطر المختلفة فى المنشآت

w فكرة عامه عن الحريق- تصنيف الحرائق
w أسباب حدوث الحرائق
w osha  الوقاية من خطر الحرائق
w معدات اإلطفاء االلية و اليدوية
w وسائل االنذار المستخدمة فى المبانى
w انظمة اإلطفاء المستخدمة  في المبانى
w أنظمة إنذار وكشف الحريق في المنشات الصناعية والبترولية
w  طبقا والبترولية  الصناعية  المواقع  فى  اإلطفاء  ومواد  الحريق  مكافحة  معدات 

OSHA لمعايير
w ورش وتطبيقات عملية إلعداد وإدارةخطط التأمين



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 :........................)المهارات القيادية واإلشراقية في 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.


