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الهدف العام للدورة :
تزويد المشاركين باألسس الحديثة والمتقدمة في مجال الجدارة في ادارة ومنع الحوادث 
الخطيرة و الضغط الشديد بهدف تحقيق درجة مهارية عالية داخل ادارة السالمة و في 
العالية  بالكفاءة  المنشأة واالرتقاء  تواجه  التي  الحوادث  المخاطر ومنع  السيطرة على 
للمتدربين بما يحقق السيطرة على المخاطر و أداء العمل داخل ادارة السالمة بسهولة 

و يسر و بكفاءة عالية لدرجة األحتراف.

اهداف الدورة :
في نهاية هذا البرنامج سوف يكون المشارك قادرا علي:

	wاكتساب المشاركين المهارات و األساليب الحديثة في مجال السالمة العامة
	wتمكين كل متدرب من وضع خطط تنفيذية للسالمة العامة في أي منشأة
	w اطالع المتدربين على األساليب الحديثة في مجال األمن والسالمة واستراتيجيات

حماية المباني و المنشأت
	wأدوات وأساليب والطرق العالمية  لحماية المباني و المنشأت

	wتمكين كل متدرب  من إعداد خطط الطوارئ للمنشأت و المباني
	w تنمية مهارات المشاركين بالمهارات الخاصة في نطاق  التعامل مع األزمات و

الكوارث
	wتمكين المتدربين على كيفية عمل خطط الطوارئ وفقاً للمعايير الدولية الحديثة
	wتحليل وتقييم مخاطر العمل ووضع وتطبيق آليات التحكم فيها
	w هذه مع  الفعال  والتعامل  العمل  ببيئة  الخاصة  المختلفة  المخاطر  علي  التعرف 

المخاطر
	wالتفتيش الفعال علي نظام الصحة والسالمة المهنية في المنشأة
	w تمكين المتدربين بأجراء التحقيق فى الحوادث بطريقة احترافية

الفئات المستهدفة:
	wمشرفي العمل
	wمسئولي السالمة واإلدارة الوسطى
	wمدراء السالمة واالمن
	wمدراء المشاريع

التخطيط إلدارة الكوارث واحلوادث اخلطرية:
	wاإلدارة واألمن مفاهيم اساسية
	wالمخاطر والتهديدات والحوادث األمنية
	wاستراتيجيات السالمة من الحوادث
	wمفهوم الحادث الخطير
	wمفاهيم إدارة الحوادث والكوارث
	wطبيعة وخصائص وانواع الحوادث الجسيمة
	wتداعيات الحوادث االمنية
	wاستراتيجات.إدارة الكوارث األمنية
	wمراكز القيادة والسيطرة إلدارة الكارثة
	wالجاهزية ودرجات اإلستعداد األمني

تنظيم وإدارة االزمات والكوارث االمنية:
	wالمسؤوليات والسلطات االمنية العليا
	wمنظومة المعلومات والدراسات
	wخطة إدارة الحوادث األمنية.والتحليل
	wالمتابعة والتقويم والعناصر المساندة
	wفريق التعامل مع الكارثة
	w.واجبات ومهام فرق إدارة الكوارث
	wالتحقيق فى الحوادث

إدارة عمليات احلوادث اخلطرية:
	wادارة عمليات الوقاية من الحوادث الخطيرة األمنية
	wالقرارات السريعة الحاسمة
	wالتفاوض االمنى فى االزمات
	wاستراتيجيات التفاوض االمنى
	wمهارات فريق التفاوض وعوامل النجاح
	wإرشادات ونصائح للمفاوض األمنى
	w.استراتيجية اإلعالم األمنى فى إدارة الكوارث
	wتسجيل وقائع عمليات الحادثة األمنية

السيناريوهات االمنية ىف مواجهة احلوادث اخلطرية:
	wمفهوم السيناريو االمني
	wاسترتيجيات تفادى الحوادث
	wأهمية وضع السيناريو االمني
	wاساليب نشر التوعية االمنية
	wأنواع السيناريوهات االمنية
	wعناصر الّسيناريو االمني
	wبناء السيناريو األمني
	wطبيعة األفراد المشاركة في تنفيذ السيناريوهات األمنية
	wطبيعة التسليح المتوقع استخدامه في السيناريو محل التنفيذ
	wطبيعة األماكن المتوقعة كمسارح إلدارة الكوارث األمنية

التعامل حتت مستويات عالية من الضغوط:
	wفرق التعامل مع الحوادث الخطيرة
	wالضغوط التى يتعرض لها العنصر االمنى
	wالتدريب الراقى لعناصر االمن
	wالتدريب على مواجهة الضغوط
	wاألساليب واألدوات الحديثة لمواجهة ضغوط الكوارث
	wالضغوط اثناء عمليات االنقاذ
	wمتطلبات ومقومات االستراتيجية لمقاومة االجهاد
	wاتخاذ القرارات تحت الضغوط
	w)حاالت تطبيقية للحوادث األمنية ) التحليل والمناقشة



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)النظم المتقدمة لألمن الصناعي ومعايير السالمة العامة ®( 

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.


