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مقدمة:
بدون شك ، تعد السالمة عاماًل بالغ األهمية في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات 
، وهذا يتطلب قيادة متميزة ، فضاًل عن اعتماد سلوكيات السالمة الصحيحة. تنطبق 
قيادة السالمة على جميع المستويات ، وجميع التخصصات في المؤسسة ، وهي مهمة 
في وضع المعايير وسلوك السالمة المناسب للجميع. تم تصميم هذه الدورة التدريبية من 
قبل يوروماتيك خصيًصا لتزويد المتخصصين في اإلدارة والفنية واإلشرافية في مجال 
الصحة والسالمة في قطاعات النفط والغاز بالمعرفة والمهارات والفهم ليصبحوا قادة 

أمان فعالين في هذه الصناعة الحرجة عالية المخاطر.

ستتعرف في هذه الدورة التدريبية على استخدام تقنيات القيادة واإلدارة القوية للتحكم 
في بيئة عملك ، وكيفية التأثير بشكل استباقي على اآلخرين ؛ تحديد والسيطرة على 
تقنيات  باستخدام  السالمة  لتحسين  وثقافة  مناخ  خلق  وكذلك   ، واألخطار  المخاطر 
السالمة السلوكية الرئيسية. هذه الدورة التدريبية ضرورية ألولئك الذين يعملون  في 

عمليات السالمة عالية المخاطر والحرجة.

أهداف البرنامج:
في نهاية هذه الدورة التدريبية ، سيتمكن المشاركون من:

التعرف على أدوار ومسؤوليات قيادة السالمة وفهمها 	
توظيف تقنيات القيادة والعمل الجماعي إلدارة السالمة بشكل فعال في الموقع 	
تطبيق تقنيات السالمة السلوكية لتحسين ثقافة االتصال والسالمة 	
  تحديد المخاطر الحرجة وتحليل المخاطر لمنع الحوادث 	
استراتيجيات الوقاية من الحوادث ، واإلجراءات الصحيحة للتعامل معها 	
توفير ثقافة سالمة محسنة بشكل مستمر عبر المؤسسة 	
لمن هذه الدورة التدريبية؟ 	
بشكل  	 ولكنها ستفيد  المهنيين  لمجموعة واسعة من  مناسبة  التدريبية   الدورة  هذه 

هذا  في  اإلشرافية  أو  اإلدارية  أو  التقنية  القدرات  في  يعملون  الذين  أولئك  كبير 
القطاع.

المحتويات األساسية:

الوحدة األولى:

كيف تصبح قائد سالمة يف المنظمة

عمليات ومخاطر السالمة الحرجة في صناعة النفط والغاز 	
أهمية ثقافة السالمة اإليجابية في الصناعة 	
قيادة السالمة مقابل إدارة السالمة 	
من قائد فني / مشرف إلى قائد سالمة 	
السالمة السلوكية: المفاهيم وتأثيرها على السالمة 	
فهم سلوكيات "في خطر" )االنتهاكات واألخطاء( 	

الوحدة الثانية:

تأثري السالمة السلوكية المتقدمة

فهم األنماط السلوكية الخاصة بك وغيرها 	
نموذج ABC للتغيير السلوكي 	
مهارات االتصال: األسئلة واالستماع 	
التأثير والتفاوض: المهارات والتقنيات 	
الوعي الظرفي واإلدراك البشري 	
المهارات الشخصية المتقدمة لتحدي السلوكيات أو األفعال غير اآلمنة 	

الوحدة الثالثة:

قيادة أداء السالمة الفعال: العمل اجلماعي والتوجيه

تحديد أداء السالمة 	
تحديد معايير وأهداف أداء السالمة 	
العمل الجماعي: المبادئ والعوامل 	
العوامل التحفيزية للتأثير على أداء السالمة 	
تدريب السالمة في بيئة العملية 	
ردود فعل قوية للحصول على التزام السالمة 	

الوحدة الرابعة:

مراقبة المخاطر والتحقيق يف احلوادث

تحديد المخاطر والمخاطر 	
مخاطر السالمة الحرجة في صناعة النفط والغاز 	
تقييم المخاطر: تكوين المصفوفة 	
التحكم: تصاريح ، أنظمة عمل آمنة 	
إجراءات التحقيق في الحوادث  	
عقد اجتماع لمراجعة الحوادث 	

الوحدة الخامسة:

قيادة السالمة: تطوير ثقافة السالمة

قيادة السالمة: تجسد المنظمة 	
تحديد رؤية وسالمة السالمة 	
الحصول على الدعم والمشاركة من أصحاب المصلحة الرئيسيين 	
خلق مناخ وثقافة سالمة مستدامة 	
االلتزام بتحسين السالمة في مكان العمل 	



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

)قيادة السالمة في صناعة النفط والغاز ®(
بناء والحفاظ على ثقافة السالمة لتجنب الحوادث الكبرى

التــاريــخ :........................

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.


