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مقدمة:
األمن والسالمة بوجه عام هي العلم الذي يسعى لحماية اإلنسان وتجنيبه المخاطر في أي مجال، ومنع الخسائر في األرواح والممتلكات ما أمكن ذلك والسالمة المهنية هي العلم الذي 
يهتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان من المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب أداء العمل، وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلمراض المهنية  وفى 

هذا السياق تقدم يوروماتيك دورة تدريبية في  إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر وذلك وفق أحدث الممارسات العالمية.

األهداف التفصيلة:
يف هناية دورة من هذا الربناجم يكون المتدرب قادرًا عىل:

التعرف على ضرورة وأهمية السالمة 	
التعرف على ضرورة تاريخ وبداية السالمة 	
إستخدام أفضل األساليب اآلمنة للحماية والوقاية من الحوادث 	
تحديد األخطار المحيطة بالعامل وبيئة العمل 	
االستفادة من نتائج النظافة والترتيب في أماكن العمل 	
استخدام أدوات ومالبس الحماية الفردية 	
تنفيذ نظام تصاريح العمل بالموقع 	
التصرف بأصول السالمة والحماية من الحوادث 	

المحاور الرئيسيـة للبرنامج:
السالمة ضرورة اقتصادية , اجتماعية , إنسانية 	
معلومات أولية عن األخطار التى تحيط بحياتنا اليومية 	
مجابهة المخاطر وتجنب األضرار 	
الحوادث ) تعريفها – أسبابها ( 	
أساليب الوقاية من الحوادث 	
النظافة والترتيب في أماكن العمل 	
استخدام مهمات وأدوات الحماية الفردية 	
إصدار تصاريح العمل 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول االمن والسالمة فى المؤسسة 	
مشرف السالمة 	
المسؤولين عن االطفاء –االنقاذ - االخالء 	
فرق االزمات والكوارث 	
مسؤول التدقيق الداخلى 	
المهتمين بالسيطرة على المخاطر المهنية فى بيئة العمل 	

منهجية الدورة:
سيكون التدريب عبارة عن مزيج تفاعلي من المحاضرات والمناقشات الجماعية واالستبيانات وورش العمل ودراسات الحالة وتوليد األفكار الفردية والجماعية ولعب األدوار 

والمحاكاة.
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محتويات البرنامج:

إدارة أنظمة األمن
والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر ®

المعايري العالمية ىف إدارة السالمة والصحة المهنية:

السياسة العامة للسالمة والصحة المهنية .�	

التنظيم وتوزيع المسئوليات.�	

لجنة السالمة بالمنشأة.�	

التدريب ونشر الوعي )بأمور السالمة والصحة المهنية(.�	

اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ المختلفة.�	

التحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد التقارير واإلحصائيات �	

الخاصة بها.

فحص مواقع العمل المختلفة بإستعمال نماذج الفحص الخاصة بنواحي �	

السالمة والصحة المهنية )التفتيش(.

إجراءات الوقاية واحلد من اخلاسئر:

قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق الصحيحة واآلمنة �	

للعمل.

معدات مكافحة الحرائق –طرق فحصها وصيانتها –الوقاية من الحريق �	

نماذج الفحص ………

الصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن العمل.�	

المعايير الحديثة في السالمة والصحة المهنية�	

اإلسعافات األولية والخدمات الطبية.�	

معدات الوقاية الشخصية –اإلختيار –الفحص والتخزين�	

قواعد وإراشدات السالمة ونظم العمل اآلمنة:

تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمعامل.�	

تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالورش.�	

تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمخازن.�	

تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمكاتب.وفيما يلي بعض �	

اإلرشادات أثناء تطبيق التعليمات:

وضوح تعليمات السالمة واضحة ومكتوبة بلغة بسيطة يفهمها الجميع.�	

المراقبة الحازمة لتنفيذ جميع تعليمات السالمة .�	

مراجعة تعليمات السالمة بصفة دورية وتقييمها وتعديلها .�	

	� Standard Operating( .طرق العمل اآلمنة لجميع األنشطة بالمنشأة

Procedures (JOP’s

معدات مكافحة احلرائق وواسئل منع احلرائق:

أسباب الحرائق –أنواع الحرائق�	

طرق إستخدام طفايات الحريق المختلفة�	

األساليب الوقائية لمنع حدوث الحرائق.�	

طفايات الحريق المختلفة                                         �	

حنفيات وخراطيم الحريق                                                                            �	

خزانات ومضخات مياه الحريق                                      �	

نظام رشاشات الحريق األوتوماتيكي  �	

نظام إنذار الحريق �	

نظام اإلطفاء التلقائي�	

خطط الطوارئ والترصف السليم يف حاالت الطوارئ:

اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ �	

ما هي خطة الطوارئوما هى حاالت الطوارئ؟�	

مشتمالت خطة الطوارئ�	

أماكن طفايات الحريق وصناديق اإلسعافات األولية.�	

مسئوليات الفرد من نواحي السالمة والصحة المهنية�	

اإلبالغ عن إصابات العمل وعن ظروف العمل غير اآلمنة.�	

المخاطر المحتمل وقوعها في مكان العمل الذي يعمل به.�	

االنقاذ واالسعاف واالخالء�	

تطبيق عملى�	
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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:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

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 :........................)إدارة أنظمة األمن والسالمة المتكاملة ومنع الخسائر ®( 

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.


