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مقدمة:
نعلم جميًعا أن حوادث مكان العمل التي تنطوي على إصابات مكلفة من حيث الخسائر 
الوفيات في  المالية. مع اإلبالغ عن اآلالف من  الناحية  البشرية والمعاناة وكذلك من 
أماكن العمل واإلصابات المنهكة في    كل عام ، تستمر التكاليف في االرتفاع. ومع 
ذلك ، فإن التحقيقات في حوادث مكان العمل والحوادث الوشيكة تكشف غالًبا أن الغالبية 

العظمى منها يمكن توقعها ويمكن تفاديها.

بدًءا من  يستخدم لوصف كل شيء  السلوك هي مصطلح واسع  القائمة على  السالمة 
عمليات تدقيق سلوك الموظفين األساسية والتعليقات إلى نظام إدارة السالمة الشامل،  
على  القائمة  السالمة  دورة  تصميم  تم  لقد  الشركة  في  السالمة  ثقافة  لتغيير  المصمم 
لتغيير  الالزمة  األدوات  وتوفير  للخطر  المعرضة  بالمواقف  الوعي  لزيادة  السلوك 
السلوكيات المعرضة للخطر قبل أن تتسبب في إصابة في مكان العمل. بعد االنتهاء 
من هذه الدورة ، يجب اكتساب فهم للعوامل التي تؤثر على السلوك ، وتأثير األنواع 
المختلفة من العواقب على السلوك ، وكيفية تشكيل العادات وكيفية التخلص من العادات 
السيئة ، وما هي السالمة القائمة على السلوك ، والخطوات األربع للتغيير ما الذي يجعل 

ثقافة السالمة فعالة وطرق تحسين ثقافة السالمة في المؤسسة.

أهداف الدورة:
تعزيز القدرة والجدارة الدارة برنامج الصحة والسالمة بفعالية . 	
تطوير مهارات االشراف على السالمة والقيادة والتقييم . 	
تحسين صحة الموظفين ورفاهيتهم 	
زيادة الرضا الوظيفي 	
خفض أو الوصول إلى صفر حوادث عمل والمطالبات والتعويضات  	
تقليل التكاليف المتعلقة بالحوادث  والتغيب عن العمل 	
قياس فعالية برنامج ثقافة السالمة فور التنفيذ 	

الفئات المستهدفة:
مدير السالمة 	
مسؤول السالمة واألمن الصناعي 	
مشرف السالمة 	
ضباط السالمة 	
مفتش – مدقق السالمة 	
مشرفي التمن الصناعي  	
المرشحين للوظائف االشرافية 	
المهتمين بتنمية المهارات االنسانية والسلوكية فى مجال السالمة والصحة المهنية 	

المحتويات األساسية:

خصائص ثقافة السالمة الفعالة:
هل االلتزام االداري يصنع الفرق؟ 	
التزام اإلدارة العليا ومشاركة الموظفين 	
التواصل الفعال 	
تحليل األحداث والحوادث 	
تعريف نظام القيمة 	
لماذا تفشل ثقافة السالمة؟ 	

احلواجز اإلناسنية للسالمة، والتدخل القائم عىل السلوك:
علم النفس القائم على السلوك 	
تعقيد الشخصيات 	
اإلحساس واإلدراك والمخاطر المتصورة 	
تحديد السلوكيات الحاسمة 	
تحليل السالمة السلوكية 	
التدخل مع المنشطات 	
التدخل مع العواقب 	
التدخل كعامل تغيير السلوك 	

االرشاف عىل السالمة والقيادة:
مسؤوليات السالمة 	
تحديد وتصحيح المخاطر 	
ضمان سالمة المساءلة 	
انشاء ثقافة العواقب 	
القيادة الصعبة 	

مماراست التمزي حنو ثقافة السالمة:
الطريق إلى التميز في السالمة 	
تطوير األهداف والغايات 	
تحديد وتأسيس الغايات 	
اجراء التقييمات الذاتية وقياس األداء 	
تحليل التغيير 	

العناية الفائقة بالسالمة:
فهم العناية الفائقة 	
علم نفس العناية الفائقة 	
منهجية الشخص الذي يركز على العناية الفائقة 	
تحفيز سلوكيات العناية الفائقة 	

قياس ثقافة السالمة:
طبيعة جميع أنظمة السالمة 	
تقنيات التقييم 	
	 The Deming Cycle - دورة ديمنج
ما الذي يجب تقييمه؟ 	
أدوات التقييم 	
تطويروتنفيذ خطة العمل 	
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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

)® )BBS( السالمة القائمة على السلوك(
)Behaviour-Based Safety )BBS

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.


