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مقدمة:
في هذا البرنامج التدريبي سيتم نقديم احدث المنهجيات والممارسات في  نظم إدارة الصحة والسالمة والبيئة في المشاريع الهندسية . والمقصود بهذه األنظمة وما هي عناصر  التي 

تتضمنها هذا األنظمة. مع الشرح  بالتفصيل كل عنصر من هذه العناصر . ثم الضوء على  أساسيات وفوائد هذا األنظمة. وما هي العناصر التي يجب أن يحتويها نظام الصحة 

والسالمة في بيئة المشاريع الهندسية، حتى يكون نظاما فعاًل ومنه: خطة السالمة، السياسات واإلجراءات والعمليات، التدريب، المراقبة، اإلشراف، إعداد التقارير ثم عرض 

التقنيات والممارسات المهمة  التي سوف تساعد على تحسين الصحة والسالمة والبيئة في المشاريع الهندسية .

اهداف الدورة:
 التعرف على النهج والمنهجيات الجديدة في مبادئ وتقنيات إدارة المخاطر وتحديد المخاطر وتحديدها كميا   	

ضمان الممارسات اآلمنة والحد من األخطاء والحوادث و/ أو الحوادث؛ تحليل الحوادث واألخطاء القريبة   	

تحديد السياسات واإلجراءات التي يمكن أن يكون لها آثار طويلة األجل على ثقافة السالمة للشركة   	

تزويد المشاركين بنهج منظم ومتدرج إلدارة السالمة اإلبداعية   	

تحديد الملوثات الرئيسية وكيفية السيطرة عليها   	

فهم التقنيات الجديدة في مجال حماية البيئة   	

نقدر أهمية وجود بيئة عمل آمنة   	

تعلم وكن على دراية بقوانين وقوانين حماية البيئة  	

المحتويات األساسية:

لترشيعاتوالمعايرياليتتغطيأماكنالعمل:

 إدخال ثقافة السالمة في البيئة الصناعية  	

 مراقبة المخاطر والسالمة  	

 تقييم المخاطر المحتملة للمنشأة  	

 نهج حالة السالمة  	

 عناصر حماية البيئة  	

ثقافةالسالمةيفمكانالعمل:

 التحفيز ومشاركة الموظفين  	

 تطوير ثقافة السالمة الستباقية  	

 كيفية تعزيز ثقافة السالمة  	

 السالمة السلوكية ومشاركة الموظفين  	

أداءالسالمةومراقبةالبيئة:

 قياس السالمة  	

 اإلبالغ عن الحوادث أو التحقيق فيها  	

 صيانة المعدات الحيوية  	

 سالمة األداء والموثوقية – شروط ومفاهيم  	

 مطابقة المخاطر البيئية مع أداء السالمة  	
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أنظمةإدارةالسالمة:

 معايير وتقنيات نظام السالمة  	

 مبادئ اللوائح البيئية  	

 نظم تنفيذ حماية البيئة   	

 اعتماد مبادئ هاساوا  	

 تقييم النتائج بالمعايير  	

 تطوير سياسات وإجراءات الوقاية من الخسائر  	

حتديدالمخاطرومكافحةالتلوث:

 برنامج تحديد المخاطر والتحكم بها  	

 أوضاع وتصنيف المخاطر  	

 مبادئ وتقنيات تحديد المخاطر الكيميائية  	

 المخاطر البيئية  	

 الصحة والسالمة في قواعد العمل  	

تقنياتحتديدالمخاطر:

 استراتيجية تقييم المخاطر  	

 عملية تحديد المخاطر  	

 التقنيات العامة لتحديد المخاطر  	

	  HAZOP استخدام تقنية 

	  HAZOP العوامل البشرية في دراسة 

 استخدام ميزات خاصة في تقنيات HAZOP المحوسبة  	

 تحليل المعلومات من الرسوم البيانية  	

 تكوين واختيار الفريق  	

 إعداد التقارير  	

 اختيار التقنيات  	

تقييمالمخاطريفأماكنالعمل:

 المخاطر في مكان العمل  	

 حل المشاكل والقضاء على المخاطر  	

 أنواع الملوثات والتحكم بها  	

 األثر البيئي للصناعة وكيفية الحد منها  	

 أمثلة ودراسات حالة  	

احلرائقالصناعية/االنفجارات:

 دراسات حالة عن الحرائق والنفجارات الصناعية  	

 اآلثار الرئيسية على البيئة الناجمة عن الحوادث الكيميائية 	

 أمثلة ودراسات حالة  	

: HAZANعواقباحلادثعىلالصحةوالبيئة–استخدامتقنية
 النسكاب والتسريبات المتعلقة بالتلوث البيئي  	
 دراسات حالة لسيناريوهات الحوادث  	
 تقييم العواقب على القضايا البيئية  	
 تحديد المناطق الخطرة  	
 نتائج إجراءات تقدير المخاطر  	
 قائمة قصيرة من األحداث والمتابعة  	

السيطرة التشغيلوفقدان النامجةعنسوء للعواقب تقييماحتمايل
وفشلالمعدات:

 التحكم في العمليات والتحكم في السالمة  	
 بناء شجرة خطأ / شجرة الحدث  	
 تحليل الحتمال  	
 تقييم نتائج HAZOP من خالل تقنيات القياس الكمي  	
 أمثلة ودراسات حالة  	

التحكميفاالشتعالباستخدامتصنيفالمناطقاخلطرة:
 تحديد مصادر الشتعال وتقدير احتمال الشتعال والنفجار 	
 مصادر احتمالت انتشار اإلشعال والحريق   	
 السيطرة على مصادر اإلشعال  	
 مالمح نموذج فعال لحتمال الشتعال  	
 وصف وتعريفات تقسيم المناطق 	
 أمثلة ودراسات حالة  	

اختيارومحايةالمعداتيفالمواقعاخلطرة:
  سالمة المعدات الخطرة  	
 المبادئ األساسية في مختلف أنواع الحماية  	
 طرق الحماية  	
 تصنيف واختيار األجهزة الكهربائية  	
 حماية المعدات الكهربائية/ غير الكهربائية  	
 وضع العالمات واعتماد المعدات 	
 أمثلة ودراسات حالة   	

إدارةالقضاياالبيئية:
 الوقاية من التلوث واألضرار البيئية  	
 تدابير مكافحة التلوث  	
 الكشف عن التسربات لوقف التلوث  	
 خطة الستجابة للطوارئ البيئية  	
 متطلبات الخطة البيئية األساسية  	
 خطة مفصلة لالستجابة لحالت الطوارئ للتلوث  	
 الحفاظ على خطة مكافحة التلوث  	
 التعلم من الحوادث/ اإلخفاقات القريبة 	
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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

التــاريــخ :........................)الصحة والسالمة والبيئة في المشاريع الهندسية  ®( 

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.


