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مقدمة:
إن توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر  المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى الحد من اإلصابات واإلمراض المهنية وحماية العاملين  و المؤسسة من 
الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو اإلصابة، وكذلك الحد من تكاليف العالج والتأهيل والتعويض عن اإلمراض واإلصابات المهنية 

و الخسائر المادية و العينية  مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج ودفع القوة االقتصادية للدولة.

أهداف الدورة:
	wالتعرف على احدث برامج السالمة والصحة المهنية ومعاييرها

	wتمكين المشاركين من اعداد برامج السالمة والصحة المهنية واإلجراءات واالرشادات الالزمة لالنشطة داخل منشآتهم

	wاعداد المشاركين لوضع خطط اعداد برامج السالمة والخطط لمواجهه مختلف أنواع الطوارئ

	wتقييم المخاطر وغيرها من تقنيات إدارة المخاطر

	wتزويد المشاركين بالمهارات الالزمة إلجراء التحقيقات في الحوادث الصناعية

	wتعزيز كفاءة المشاركين غي  تحديد أسباب الحوادث وتحليلها

	wإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ و إجراءات عمليات اإلخالء

	wالتفتيش في أماكن العمل وتحديد المخاطر والسيطرة عليها

	wاألشراف و القيادة في السالمة

	wالتميز في اعداد برامج السالمة و الصحة المهنية في العمل

	wجدارة الفحص و التفتيش في مواقع العمل

المحتويات األساسية:

هندسة السالمة واسرتاتيجيات احلد من اخلاسئر:

	wOSHA مفاهيم وأهداف ومسؤوليات السالمة فى المرافق الصناعية

	wاإلستراتيجيات الحديثة للسالمة الصناعية

	wإدارة المخاطر الصناعية والبيئية

	wمعدالت الحوادث فى المنشآت الصناعية

	wتصنيف الحوادث

	wاألسباب الشخصية الحوادث

	wإستراتيجيات التحكم فى المخاطر المهنية والصحية

	wالتحكم الهندسى فى المخاطر

	wالتحكم اإلدارى فى المخاطر

	wقواعد عامة فى األمن الصناعى

	wتطبيقات وورش عملية
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االاسليب الفنية والهندسية للتحكم ىف المخاطر بالمنآشت:

	w.طرق مواجهة الخطر
	w                                                    .طريقة تجنب الخطر 
	w.طريقة افتراض الخطر أي قبول الخطر واالحتفاظ به
	w.افتراض الخطر بدون تخطيط سابق
	w                                  .افتراض الخطر مع وجود خطة موضوعة
	w.طريقة نقل الخطر
	w.طرق تخفيض الخطر
	w.طريقة الفرز والتنويع
	w.طريقة تجميع األخطار
	w.طريقة تأمين الخطر
	wطرق الوقاية والمنع أو المنع والتحكم في الخسارة
	w                                                         .تقليل الخسارة
	w.إدارة الخطر

أهداف إدارة المخاطر:

	w.حماية العاملين من مخاطر المهنة
	w.وضع اإلجراءات للسالمة لمنع المخاطر
	wتحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر
	wتقييم إجراءات السالمة المعمول بها وتطويرها وتجديدها
	wتحليل مخاطر الوظيفية ووضع إجراءات السالمة لها
	w تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة ووضع اإلجراءات واالرشادات لها في

مجال االمن والسالمة المهنية والصحية

خطوات أدارة المخاطر يف العمل:

	wمعرفة المخاطر في بيئة العمل
	wتحديد الخطر
	wمعرفة من هو في نطاق الخطر
	wتقييم إجراءات الضبط واالحتياطات المتخذة
	wتدوين النتائج
	wالمراجعة الدورية والتقييم

خطوات حتليل المخاطر:

	wتحديد مصادر المحتملة أو المتوقعة في العمل
	wتوضيح من األشخاص اللذين يمكن لهم التعرض ألي نوع من الخطر
	w عمل تقييم وتقدير لإلجراءات واالحتياطات المتخذة والمالئمة في مجال

العمل المحدد
	w.كتابة النتائج التي تم التوصل لها واالحتفاظ بها كمرجع
	wمراجعه وتقييم على فترات زمنيه محدده ومنظمه والمقارنة

خطوات التقييم المخاطر:

تقييم المخاطر ومواجهتها يتعلق بكيفية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير قبول 
المخاطر ومعايير القرار لذا فإن تقييم المخاطر يوجه الجهود والتقنيات ويحدد المجاالت 
التي يوجد بها ضعف او خلل يمكن للمخاطر ان تحدث ويجب أن يكون تقييم المخاطر 
ومواجهتها جزءا من دورة متصلة ال تقتصر فقط فترة محدودة زمنيا او تشمل مؤسسه 

او حاله معينه بل يجب ان تكون متصلة وموجهه لكل االحتماالت  من حيث:

	w تقييم مواطن الضعف في اإلجراءات او خطوات العمل أمام تهديدات
الخطر او مصادر يمكن ان تكون للخطر

	w تقييم المخاطر الناشئة عن احتمال حدوث الخطر في ضعف اإلجراءات
او في خطوات العمل ونتائج حدوث ذلك على العمل

	wتقييم اإلجراءات المعمول بها حاليا ومدى فاعليتها
	wوضع التوصيات

مراجعة انظمة الصحة والمعايري الوقائية ىف المنأشت عالية المخاطر:

	w.المخاطر الصحية و البيئية
	w.االمراض المهنية وإصابات العمل
	w.تعزيز إجراءات الصحة فى المنشأت
	w.تقييم وتحليل المخاطر الصحية
	w.الفحص الطبى االبتدائى
	w.الفحص الطبى الدورى
	w.الحاالت الطارئة واالسعافات االولية
	w.سالمة الغذاء
	w.التثقيف الصحى
	wتطبيقات وورش عملية

تصميم وبناء خطط الطوارئ واإلنقاذ واالخالء طبقا لمعايري 
OSHA  )السالمة والصحة المهنية االمريكية(:

	w.تعريف حالة الطواريء
	w.أهداف خطة الطوارئ
	w.الغرض من خطة الطوارئ
	w.حاالت الطواريء وأنواعها
	w.مستويات حاالت الطوارئ
	w.من يقوم بتقييم الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟
	w.فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ
	w.مراحل التخطيط للطوارئ
	w.المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ
	w.استعادة الموقف إلي ما كان عليه
	w.استئناف العمليات بأسرع ما يمكن
	w إجراء تحقيق الحوادث لمعرفة األسباب الجذرية المؤدية للحادث ومنع

)Accident Investigation ( تكرارها
	w.تجهيزات غرفة عمليات الطواريء
	w.واجبات االفراد في حاالت الطوارئ
	wDrills | إجراء التجارب الوهمية
	w Training | التدريب
	wورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء
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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 :........................)تكنولوجيا السالمة وتحليل وإدارة المخاطر ®( 

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.


