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مقدمة:
يسّهل نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة بناء وتوفيق عملّيات منّظمة للّتحّسن المستمّر 
البيئة  والمجتمع وحماية  الموّظفين  الصحة وسالمة  والحفاظ على  األعمال  إنجاز  في 
سكان  ذلك  في  بما  االفراد  سالمة  علي  الحرص  خالل  من  بها.وذلك  يعملون  التي 
المناطق المجاوره للنشاط الصناعي حماية البيئة وتطوير واستغالل موارد الطاقة علي 
النحو االمثل لتوفير االنتاج والخدمات.  وادارة شؤون الصحة والسالمة والبيئة ببذل 
جهود حثيثة مماثله لتلك التي ُتبذل في االنشطه المهمة االخري واداء دور ريادي في 
تعزيز استخدام افضل التطبيقات في مجاالتنا الصناعية  وايجاد المناخ المناسب لتشجيع 
االداء محاسبة  دقة  واإلبالغ عن  وتقييم  وقياس  المعايير.  بهذه  االلتزام  العاملين علي 
عليه  وبناء  والبيئة.  والسالمة  الصحة  وكفاءة  اداء  عن  العمل  قطاعات  في  المسؤلين 
تقدم يوروماتيك برنامج " المواصفات الدولية إلدارة البيئية وتقييم األثر البيئى"  وفقا 

ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

w الفئات المستهدفة
w مسؤول االدارة البيئية
w مسؤول الصحة
w مسؤول جودة البيئة
w العاملين فى مجال نقل وتخزين المواد الخطرة
w المهتمين بدراسات سالمة البيئة

الفئات المستهدفة: 
تمكين المشارك من اتميز فى االتى:

w  وضع أهداف وتوقعات وأدوار ومسؤوليات واضحة في مجال الصحة والسالمة
والبيئة

w تقليل التكلفة وتحسين الكفاءة
w تحسين آليات القياس والمالحظات
w تحسين المشاركة و تعبئة القوى العاملة
w تحسين العمل الجماعّي فيما يتعلق بأنشطة الصحة والسالمة والبيئة
w تحسين ظروف العمل والحفاظ على سالمة العاملين والممتلكات والبيئة
w المعايير الحديثة فى مجاالت الصحة البيئية
w تقييم االثر البيئي

الوحدة األولى:
عناصر نظم إدارة السالمة وحماية البيئة ايزو14001

w .البيئة وحماية  المهنية  والصحة  السالمة  تجاه  المؤسسة  او  للشركة  معلنة  سياسة 
HSE Policy

w التنظيم لتحديد المسؤوليات والتدريب على ادائها
w التخطيط ووضع المعايير القياسية لألداء
w Measure Performance .قياس األداء
w المراجعة والتصحيح والتطوير المستمر

الوحدة الثانية :
أفضل الممارسات والمعايير الصناعية الدولية

w نظم اإلدارة البيئية وتقييم اآلثار
w ) 50001 مصادر واستخدام كفاءة الطاقة )ايزو
w السيطرة على التلوث
w التخطيط إلدارة الطوارئ البيئية
w اإلدارة والتحكم في المخاطر البيئية

الوحدة الثالثة :
أسس اإلدارة البيئية

w نظم اإلدارة البيئية
w تقييم األثر البيئي
w السيطرة على االنبعاثات في الهواء
w السيطرة على تلوث الموارد المائية
w السيطرة على النفايات واستخدام األراضي
w مصادر واستخدام كفاءة الطاقة
w السيطرة على الضوضاء البيئية
w التخطيط إلدارة الطوارئ البيئية

الوحدة الرابعة :
التطبيقاتالبيئية العالمية

w إثبات القدرة على تطبيق المعرفة
w استكمال تقرير يرفع إلى اإلدارة يستعرض فيه أبرز التوصيات
w طبيعة وموقع كل قضية بيئية
w درجة المخاطر المرتبطة بالشأن البيئي
w التدابير البيئية الوقائية والحمائية بالفعل في المكان
w اإلجراءات العالجية، عند االقتضاء، مع تحديد األولويات ذات الصلة

الوحدة الخامسة :
قياس األداء  وتفييم األثر البيئي

w مدى مالئمة نظام السالمة وحماية البيئة لالهداف
w قبل حدوث الحدث الضار Active Monitoring | المراقبة الفعالة
w التأكد من ان معايير االداء الموضوعة فعالة ومطبقة بصورة مرضيه
w يعد حدوث الحدث الضار Reactive Monitoring | المراقبة برد الفعل
w التحقيق فى جميع الحوادث
w وضع البرامج التصحيحة لها ومراقبة التنفيذ



 

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 :........................)المواصفات الدولية إلدارة البيئة وتقييم األثر البيئي ®( 

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.


