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المقدمة:
IOSH عبارة عنالحروف األولى من The Institution of Occupational Safety and Health معهد السالمة والصحة المهنية "منظمة غير حكومية" ومقرها المملكة 

بما في ذلك  العمل  السالمة في مكان  الموضوع في مجموعة واسعة من قضايا  اإلدارة األمنه لألنظمة والعمليات ،ويبحث هذا  الحفاظ على  إلى   IOSH المتحدة يهدف منهج 

عمليات التفتيش ، والتصاريح ، ومعدات الحماية ، والالفتات وإجراءات الطوارئ لتوضيح كيف يمكن أن يساعد التحقق من األداء عبر هذه الجوانب على تقليل المخاطر. لذا تقدم 

يوروماتيك للتدريب واالستشارات برنامج إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة – IOSH وفقا ألحدث النظم والمنهجيات العالمية

االهداف:
	w المخاطر االساسية لبيئة العمل

	wإجراءات التحكم والسيطرة على المخاطر المختلفة

	wالحوادث اسبابها وتصنيفها

	wمخاطر العنصر البشرى

	wاالدارة االمنة

	wزيادة االنتاج وتقليل الوقت الضائع بسبب المرض والحوادث

	wتحسين ثقافة الوعي بالسالمة على مستوى قطاعات الشركة واحترام إجراءات السالمة

	wمشاركة الموظفين بفاعلية في تحسين مكان العمل

	wاالرتقاء بالسمعة المؤسسية

	w.التمييز بين أنواع الحوادث البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة

	w.االجراءات النموذجية لإلستجابة للحوادث

	w. أهم اساليب التحقيق والتحليل في الحوادث

	w التفتيش واكتشاف العيوب واألخطاء فى المعدات والمنشآت

الفئات المستهدفة:
	wمسؤول السالمة

	wمفتش السالمة

	wمشرف السالمة

	wمدقق الجودة

	wالعاملين فى المنشأت االنتاجية

	wالمهتمين بمراجعات وتدقيق وقياس السالمة
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المحتويات األساسية:

®  IOSH - إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

:Risk Management and Appraisal ادارة وتقييم المخاطر

	wObjectives Risks Management | أهداف أدارة المخاطر

	w  Risks Management Responsibilities | مسئوليات أدارة المخاطر

	wأنواع المخاطر واسس تقيمها

	wعناصر إدارة المخاطر

	wمصفوفة المخاطر

	wRisk Specification | تحديد المخاطر

	wJob Hazard Analysis | تحليل مخاطر العمل

	wRisks Assessment | نموذج تقييم المخاطر

	wControl Procedures | ) خطوات السيطره ) أجراءات الضبط

التحكم يف المخاطر:

	wالتحكم في المخاطر

	wالتسلسل الهرمي للتحكم في المخاطر

	w القضاء على المخاطر نهائيا، إذا كانت تفوق الفوائد المحتملة، وهذا المستوى هو

األعلى في التسلسل الهرمي

	wاستبدل الخطر بشيء أقل خطورة

	wعزل الخطر عن طريق استخدام الحواجز أو المسافة

	wاإلجراءات االدارية للتحكم

	wمراجعة التحكم في المخاطر

محاية بيئة العمل:

	wالمتطلبات المتعلقة بالصحة المنهجية والبيئة وأعمال السالمة

	wاحتياطات السالمة الخاصة

	wخدمات الصحة المهنية

	wالمتطلبات المتعلقة ببيئة العمل النفسية االجتماعية

	wالمخاطر الصحية الكيميائية والبيولوجية

	wتسجيل اإلصابات واألمراض

	wواجبات ممثلي السالمة

	w.مهام لجنة بيئة العمل

	wطرق حماية بيئة العمل

معايري قياس  أداء السالمة:

	w                              KPIs مؤشرات االداء الرئيسية

	w: معدل تكرار الحادثة

	wمعدل شدة الحادثة

	w مؤشر تكرر الشدة

	wمتوسط تكلفة اإلصابة

	w معامل التكلفة

	wنسبة الفقد

	wتكلفة المعدات و اآلالت و الخسائر المادية

:Accident Investigation | التحقيق غى حوادث

	wالغرض من التحقيق فى الحوادث

	w.من يقوم بتحقيق الحوادث وكيفية تكوين الفريق

	wاألهداف من التحقيق فى الحوادث

	w.خطوات تحقيق الحوادث

	wمهارات التحقيق

	wتحديد العوامل الحرجة

	wتحديد األسباب الجذرية

	w)كيفية تقدير الخسائر ) مباشرة – غير مباشرة

	wالتوصيات الناتجة عن التحقيق

	wالصيانة الوقائية

	wدور اإلدارة العليا بعد وقوع الحادث

	wنماذج وتقارير الحوادث

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER



 

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

 )® IOSH - التــاريــخ :........................)إدارة وتنفيذ أنظمة العمل اآلمنة

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.


