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مقدمه:
يجب أن نعرف أنه يوميا وفي جميع أنحاء العالم، يتم تسجيل إحصاءات مروعة ومفزعة في حوادث السالمة الصحة واآلثار والتكاليف الناتجة عنها. نظام إدارة السالمة والصحة 
المهنية  يمكن المنشآت بمختلف صورها من توفير أماكن عمل صحية وآمنة، ان وضع نظام إلدارة السالمة والصحة المهنية وتنفيذه والحفاظ عليه، من أجل إدارة مخاطر السالمة 
والصحة المهنية لتخفيف شدتها وتأثيرها إلى أدنى درجة معقولة عمليا. وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل، والوقاية من الصحة السيئة. يسلط هذا البرنامج 
الضوء على أهمية تطبيق نظم إدارة السالمة والصحة المهنية في مكان العمل؛ وذلك من أجل تحسين وتقليل مخاطر بيئة العمل وإدارة المخاطر بشكل مناسب. كما أنه يسلط الضوء 

على إدارة السالمة والصحة المهنية في المؤسسات من خالل تطبيقات لتقييم المخاطر وخطة الطوارئ.

اهداف البرنامج:
متكني الماشركني من:

تطوير سياسات  السالمة و الصحة المهنية 	
المهارات الشخصية و المهنية في عالم السالمة و الصحة المهنية 	
أسس تطوير الصحة و السالمة بصورة فعالة 	
تطبيق سياسات الصحة و السالمة بكفاءة 	
تنفيذ منهجيات الصحة والسالمة بصورة فعالة 	
التعامل مع إدارة المخاطر في موقع العمل 	
تصميم أنظمة الصحة والسالمة  	
تقييم أنظمة الصحة والسالمة بفاعلية 	
صياغة االستراتيجية المناسبة للوقاية من االمراض المهنية 	
تحديد المخاطر وتقييم الخطر والسيطرة على الخطر وتحليل السبب الجذري 	
التحقيق في الحوادث وتحليل بيانات الحوادث 	

الفئات المستهدفة:
أخصائيوا السالمة والصحة المهنية 	
مديروا السالمة والصحة المهنية 	
مستشاروا السالمة والصحة المهنية 	
مشرف السالمة 	
مسؤول الصحة البيئية 	
فرق العمليات بالمنشآت 	

المحتويات األساسية:

:Occupational Safety Systems Management | إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية

تعريف المنشأة 	

	   Occupational Safety Systems Dept. Duties | واجبات إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية

	  Occupational Safety Systems Dept. Objectives | أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية

	  Occupational Safety Systems Dept. Framework | منظومة عمل أدارة أنظمة االمن والسالمه

	  And Quality Management Standards | أدارة الجوده والمعايير 
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إطار تطوير سياسة السالمه والصحه المهنيه:

	                           Planning | التخطيط  

	 Implementation and Operation | التطبيق والتشغيل 

	 Review and Corrective Action | المراجعه واالجراء التصحيحى

	 Management Review | مراجعــة االدارة

	 Occupational Safety Management | إدارة السالمة المهنية

	 KAIZEN & PDCA | التطوير المستمر وسياسات الجودة

تطوير أدارة الصحه المهنيه:

	 Occupational Diseases | االمراض المهنيه

	  Results and Impact of Occupational Diseases on work | نتائج وانعكاسات األمراض المهنيه على العمل

	 Occupational Health Objectives | أهداف الصحـة المهنية

	    Occupational Health Dept. Duties | واجبات ادارة الصحيه المهنيه

مكافحة انتشار االوبئة  	

التباعد االجتماعى وتشجيع العمل عن بعد 	

دعم االجراءات الوقائية واالحترازية 	

:Risk Management | أدارة المخاطر

	 HSE Crisis Management | إدارة ازمات االمن والسالمه والصحه والبييئه

	 Guiding Rules of Crisis Management | القواعد اإلرشاديّة فى ادارة االزمه

	 HSE Management Subcommittees | أدارة اللجان الفرعيه الدارة انظمة االمن و السالمه والصحه المهنيه

	 Verification Management | ادارة التدقيق

	 Emergency Management | ادارة الطوارىء

	   Objectives of Work Accidents Investigation | أهداف التحقيق فى حوادث العمل

	   Accidents Investigation Procedure | خطوات التحقيق فى الحوادث

:Training Management | إدارة التدريب

	 Training Types | أنواع التدريب

تدريب االلتحاق بالعمل 	

تدريب تحديد العمل 	

تدريب التحديث 	

تدريب التخصص 	

	 Training Records | سجالت التدريب



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

)® HSM - التــاريــخ :........................)نظم ادارة السالمة والصحة المهنية

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.


