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مقدمة:
يتفق مفهوم االمن الصناعى مع مضمون السالمة و الصحة المهنية و هي ذلك العلم 
الذي يهتم بالمحافظة على صحة   و سالمة اإلنسان في أماكن العمل وذلك من خالل 
توفير بيئة عمل صحية و آمنة خالية من المخاطر ومسببات األمراض و الحوادث و 
يتم ممارستها  التي  التدابير و اإلجراءات  اإلصابات، وبمعنى آخر هي مجموعة من 
العاملين من حوادث  الحفاظ على صحة  إطار تشريعي بغرض  العمل في  أماكن  في 
 ، ضياع.  أو  تلف  أي  حدوث  من  الممتلكات  على  الحفاظ  وكذلك  العمل  إصابات  و 
وإتباع كافة إرشادات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية التي تكفل منع الخسائر،  و 
المختلفة. وبناءعليه تقدم يوروماتيك برنامج " فن  العمل  بيئات  العاملين في  استقرار 
العالمية  الممارسات والمنهجيات  اإلدارة والتنظيم في األمن الصناعيل “وفقا ألحدث 

ذات الصلة.

األهداف:
	w خصائص وصفات مشرف السالمة المعاصر و المعايير الحديثة الختيار وتأهيل

مشرفى االمن والسالمة.
	wمفاهيم الكفاءة والفاعلية والتميز فى مجاالت السالمة والصحة المهنية

	w)OHSAS(180001 ومعايير األيزو OSHAاالستراتيجيات االساسية لألوشا
	w.المخاطر االمنية فى المنشآت واستراتيجيات فرض السيطرة
	wتكنولوجياالسالمة والصحة المهنية  فى بيئة العمل
	wاسباب الحوادث ، واساليب تحديد وتقييم وتحليل المخاطر المهنية
	wOSHA االساليب العلمية الحديثة للحد من الخسائر فى المنشآت  معايير
	w...)االستراتيجيات التدريجية للتحكم فى المخاطر )هرم هيراركي
	wالتحكم الهندسي والتحكم االدارى فى بيئة العمل المثالية
	wمستويات الطوارئ فى المنشآت ، والتخطيط للطوارئ وحاالت االخالء واالنقاذ
	w السالمة مخاطر  فى  واالدارى  الهندسى  والتحكم  االشراف  ممارسات  افضل 

والصحة المهنيٍة

الفئات المستهدفة:
	wمسؤول السالمة المهنية
	wمشرفين السالمة
	wالمسؤولين بفرق الطوارئ
	wالمهتمين بمجاالت السالمة
	wالعاملين فى مجال الجودة

الوحدة األولى:
األمن الصناعي-ومخاطر بيئة العمل

	wمفهوم الصحة والسالمة المهنية
	wفوائد االهتمامبالسالمة والصحة المهنية للمنظمات
	wحوادث وأمراض العمل "المهنية، مفهومها،أسبابها
	wمصادر وأسباب حوادث وأمراض العمل
	w العمل ومناخ  )ظروف  العمل  ببيئة  تتعلق  أسباب 

المادي(
	wالمناخ االجتماعي و النفسي السائد
	wالفرد )المورد البشري(نفسه
	wالتوجه االستراتيجي في مجال إدارة بيئة العمل
	wأهداف برامج الصحة و السالمة المهنية

الوحدة الثانية:
قواعد وإرشادات السالمة ونظم العمل اآلمنة 
 Safety Regulations & Standard |

Operating Procedures

	wتعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمعامل
	wتعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالورش
	wتعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمخازن
	w تعليمات وإرشادات السالمة الخاصة بالمكاتب.وفيما

يلي بعض اإلرشادات أثناء تطبيق التعليمات
	w بلغة ومكتوبة  واضحة  السالمة  تعليمات  وضوح 

بسيطة يفهمها الجميع.
	wالمراقبة الحازمة لتنفيذ جميع تعليمات السالمة
	w وتقييمها دورية  بصفة  السالمة  تعليمات  مراجعة 

وتعديلها
	w | بالمنشأة  األنشطة  لجميع  اآلمنة  العمل  طرق 

Standard Operating Procedures )JOP’s(

الوحدة الثالثة:
تكنولوجيا اإلطفاء و السالمة من الحرائق

	w                     كمياء الحريق واإلطفاء ،وتصنيف الحرائق
	w          نظرية االشتعال واالحتراق الذاتي
	w             مصادر الطاقة الحرارية وطرق انتقال الحرارة
	w    أنواع المواد القابلة لالشتعال
	w       نظرية اإلطفاء وانواع الوسائط االطفائية
	wنظام استخدام رذاذ المياه إلطفاء الحرائق البترولية
	wانظمة اإلنذار واإلطفاء اآللية الحديثة

          
الوحدة الرابعة:

عناصر خطة الطوارئ واالنقاذ واإلخالء

	wجميع حاالت الطوارئ المتوقع حدوثها بالمنشأة
	wاإلجراءات المطلوب القيام بها
	w ومهامهم المشاركين  األشخاص  تفصيلية عن  قائمة 

ومسئولياتهم
	w نقاط –أماكن  الهروب  مسالك  توضح  خرائط 

التجمع–أماكن الخدمات
	wخرائط للمواقع المختلفة
	w لحاالت كمنسق  معين  شخص  تحديد  أو  تعيين 

الطوارئ
	wسلطات األمر باإلخالء -إتمام عملية اإلخالء
	wاالتصاالت الخارجية المختصة وطلب المساعدة
	wاإلعالن عن نهاية الحالة الطارئة

الوحدة الخامسة:
 Personal Protection | معدات الوقاية الشخصية

Equipment

	wانواع معدات ومهمات الوقاية الشخصية
	wفي المحافظة علي سالمة العاملين PPE أهميتة
	wوالمحافظة عليها  PPE الطريقة السليمة إلستعمال
	w التي المخاطر  نوع  لتناسب  المناسبة  المعدة  إختيار 

يتعرض لها الشخص
	wوحفظها وتخزينها PPE طريقة صيانة
	wنظارات السالمة بجميع أنواعها
	wواقيات األذن ، واقيات األيدي بجميع أنواعها
	w واقيات السالمة،  وحبال  حزام   ، الرأس  واقيات 

الجهاز التنفسي



 

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 :........................)اإلجراءات والمعايير الدولية لألمن والسالمة الصناعية ®( 

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.


