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مقدمة:

في هذه الدورة التدريبية" الممارسات المعاصرة في إدارة السالمة والمخاطر"سوف تتقن  كيفية وضع خطط الطوارئ واتخاذ اإلجراءات المناسبة والتعرف على كيفية تطوير 

وإدارة أنشطة إدارة مخاطر األمان بما في ذلك: االستراتيجيات والتقييمات وخطط األمان وإدارة األفراد واإلخالء ونقل الموظفين في حاالت الطوارئ  .

صممت هذه الدورة .لضباط األمن والسالمة  والمديرين والموظفين الميدانيين العاملين في االمن والسالمة وإدارة  الكوارث وحاالت الطوارئ واألزمات. تعرض هذه الدورة  افضل 

الممارسات العالمية والمعايير الحديثة في معرفة وفهم أنواع المخاطر المختلفة والطرق الحديثة للوقاية منها فى البيئات المختلفة وتأثير هذه المخاطر على صحة العاملين. ويتم تقسيم 

مخاطر العمل إلى أربعة مجموعات هى: )المخاطر الكيميائية ,المخاطر الطبيعية ,المخاطر البيولوجية , ومخاطر اإلرهاب ( في المنشآت العامة والخاصة.

أهداف الدورة:

تحديد تحديات تقييم المخاطر ومدى اإلقدام على المخاطر في بيئة متعددة الثقافات أو بيئة مرتفعة الخطورة 	

بيان الكيفية التي يؤثر فيها فهم الخطر على اتخاذ القرار وما ينتج عنه 	

معرفة مجاالت العوامل البشرية التي يشكل فيها فهم المخاطر المتوافق أمرا هاما في اإلدارة الفعالة للمخاطر 	

مقارنة التوجهات النظامية والسلوكية بناًء على دليل تجريبي 	

تقييم الكيفية التي يمكن من خالل تطبيق فهم المخاطر بشكل فعال على أنظمة إدارة السالمة والمخاطر 	

القدرة على القيام بتحديد وتقييم مخاطر مواقع العمل وفقا للمعايير الدولية 	

محاور الدورة:

المفهوم العالمي للمخاطر 	

المخاطر المحتملة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة 	

المخاطر الغير محدودة والناشئة 	

اعتبارات المخاطر واألخطار 	

تحقيق أهداف اإلدارة الفعالة للمخاطر 	

األخطار والمخاطر – التهديد ونموذج الخطأ 	

العناصر األساسية في إدراك الخطر 	

دراسات حالة/ التطبيق العملي والمحكاة 	
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الوحدة األولى:

قبل  	 من  الموضوعه  المعايير  إلى  بها  واالرتقاء  والجودة  والسالمة  األمن  أسـس 

المؤسسه او المنشآه.

أهم الطرق الحديثة في عمليات تطبيق الوسائل واإلجراءات السليمة لتأمين المنشأة  	

والعاملين.

التدريب العملي على وضع خطط وإستراتيجيات الطوارئ  والتحكم األمني. 	

التعليمات الفنيه واالرشادات العملية بشأن تنفيذ سياسة األمن والسالمة في العمل. 	

الوحدة الثانية :  

مخاطر بيئة العمل 	

المخاطر الكهربية 	

لمخاطر الميكانيكية 	

المخاطر الفيزيائية 	

المخاطر البيولوجية 	

المخاطر األرجومونية )تفاعل العمل مع بيئة العمل( 	

مخاطر الحريق 	

الوحدة الثالثة  :  

تخزين ومناولة المواد الخطرة 	

العمل علي األماكن المرتفعة 	

	 HAZCOM توصل المعلومات الخاصة بالمواد الخطرة

أنظمة تصاريح العمل 	

السالمة في أعمال اللحام )حالة دراسية : حادث شركة بيئة – الجبيل 2012 	

الوحدة الرابعة  :  

العمل في األماكن المغلقة )حالة دراسية :حادث شركة إديكو – أبو ظبي 	

معدات الوقاية الشخصية )التخطيط – االستخدام –  الصيانة – التخزين( 	

الحماية السمعية 	

الحماية من اآلالت والمعدات 	

السالمة في الرافعات الشوكية )فيديو: حوادث الرافعة الشوكية( 	

أخطار أعمال البناء والتشيد 	

الوحدة الخامسة: 

بناء خطط الطوارئ وإدارة األزمات 	

	 Incident Command system ICS الهيكل التنظيمي إلدارة الطوارئ

أسس التفتيش علي أعمال السالمة والصحة المهنية 	

أسس المراجعة والتدقيق علي أنظمة السالمة والصحة المهنية 	

مبادئ التحقيق في حوادث المنشآت 	

بعض   النماذج   الدولية   القياسية   الناجحة   فى   االمن   و   تكنولوجيا   المراقبة   الذكية .  	

أنواع   الشفرات   و   طرق   اإلعداد .  	



 

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

التــاريــخ :........................)الممارسات المتقدمة في إدارة السالمة والمخاطر ®(

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.


