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مقدمة:
من خصائص مسؤول السالمة والصحة المهنية فى المؤسسات   القدرة على استيعاب وفهم الجوانب االنسانية والمهارات السلوكية للتعامل مع المرؤوسين بفاعلية ،  نجد أن النجاح 
يتوقف إلى حد كبير على فاعلية االتصال باآلخرين. فاالتصاالت هي المفتاح إلى فعالية اإلدارة. أو هي المركبة التي تسمح للمدير أن ينجز كل مهامه الوظيفية، فلكي يخطط بنجاح، 
يجب أن تتوافر لديه القدرة على توصيل رؤيته بشكل سليم الى العاملين ولكي ينظم بنجاح يجب أن يشجع انسياب االتصاالت من أعلى إلى أسفل وبالعكس، بجانب االتصاالت على 
نفس المستوى االدارى ، ولكي يقود بنجاح يجب أن يوجه العاملين إلى األهداف المطلوبة،بإسلوب قيادى  ولكي يراقب بنجاح يجب أن يتصل بالمرؤوسين ليتابع التقدم في األداء 

مؤكدًا على تحقيق  األهداف الخاصة بالسالمة المهنية ، ويتدخل بالتصحيح الالزم.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك برنامج "المهارات المتقدمة ألخصائى الصحة والسالمة المهنية"وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

االهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

w التحديات اإلدارية الحديثة التى تواجه العاملين فى مجاالت الصحة والسالمة
w المهارات الحديثة المطلوبة لدعم كفاءة وفعالية العاملين
w االدوار السلوكية واالنسانية لمسؤولى السالمة
w المفاهيم الحديثة للتواصل الفعال
w اتخاذ القرارات الهامة تحت الضغوط
w لغة الجسد ودورها فى سالمة العاملين
w مدونة السلوك الوظيفى
w تنظيم الوقت وترتيب وجدولة االعمال
w اهمية التدريب الجاد فى تحقيق االهداف
w التوجية واالشراف والدور االنسانى للمشرفين
w االلتزام التنظيمى واالنتماء للمؤسسة
w مهارات االشراف الفنى

الفئات المستهدفة:
w مدير السالمة
w مسؤول السالمة
w مشرف السالمة
w ضباط السالمة
w مفتش – مدقق السالمة
w مسؤول الجودة
w المرشحين للوظائف االشرافية
w المهتمين بتنمية المهارات االنسانية والسلوكية فى مجال السالمة والصحة المهنية
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الوحدة االولى :
الفكر االدارى المعاصر وأدوار مسؤول السالمة المعاصر

w )السالمة والصحة المهنية )مفاهيم أساسية
w القكر الجديث قى االدارة ومقومات التفوق
w تأثير التقنية المعاصرة في أداء عناصر السالمة
w العملية اإلدارية ... ووظائف اإلدارة
w العملية اإلدارية ومهارات مسؤول السالمة
w    EMPOWERMENT | التمكين اإلدارى فى المنظمات
w  QUALITY CIRCLES | حلقات الجودة والتطوير المستمر
w   Total Quality Management | إدارة الجودة الشاملة
w الفعالية.. الكفاءة..التميز
w منظومة األداء المتميز
w المرونة والالمركزية

الوحدة الثانية :
مهارات االتصال والتواصل الفعالة

w تعريف االتصال ومكونات االتصال
w عناصر عملية االتصال ووسائل االتصال
w لغة الجسد واالتصال غير اللفظي
w خطوات االتصال الفعال مع المرؤوسين
w معوقات االتصال وتنوع شبكات االتصال
w العوامل التي تؤثر في فعالية االتصال
w المبادئ األساسية لالتصال
w التخطيط لعملية االتصال
w االتصال مع المجموعات وتنظيم االجتماعات

الوحدة الثالثة :
المهارات السلوكية في االتصال الشخصي الفعال

w اتصال فعال بالعين
w وضعية جديدة و إشارات طبيعية
w اللبس المالئم والمظهر
w الصوت والنبرة الصوتية
w استعمال فعال للغة والوقفات
w مشاركة فعالة من طرف المتلقي
w استعمال فعال للدعابة فى بعض األوقات
w كن ذاتك الطبيعية ، واظهر االلتزام

الوحدة الرابعة :
مهارات التميز لمسؤول السالمة

w مهارات وخصائص القائد
w فن بناء وإدارة فريق العمل
w حل المشكالت وأتخاذ القرارات تحت الضغوط
w إدارة الوقت وترتيب االولويات
w مهارات التحفيز واثارة الحماس فى العمل
w إدارة االعمال الخطرة تحت الضغوط
w ادارة الخالفات والنزاعات
w قدرات التأثير واالقناع

الوحدة الخامسة :
السلوكيات السلبية فى بيئة العمل الخطرة

w إدارة الوقت السيئة
w الفشل في تنفيذ الوعود المقطوعة
w غياب روح المسؤولية وااللتزام
w ضعف مهارات اإلتصال الشخصية
w عدم التحلي بروح الفريق
w عدمالتحلى باألخالق المهنية
w السلبية وإنعدام روح المبادرة
w غياب القدرة على تحمل االجهاد
w العزلة و العمل بإنفراد والركود



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 المتقدمة الخصائي السالمة والصحة 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.


