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 السالمة التشغيلية لصناعة النفط والغاز  ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

السالمة التشغيلية مهمة لكل من يعمل في قطاع النفط والغاز وأصبحت صناعة ذات قيمة أساسية. تشمل أنظمة إدارة السالمة في صناعة النفط والغاز أهداف الصحة والسالمة 

والبيئة للشركات ، وعمليات المصنع ، وتطبيق قواعد السالمة ، وعمليات تفتيش سالمة األصول وأكثر من ذلك. تقدم هذه الدورة المكثفة أساسيات اإلشراف على جوانب الصحة 

والسالمة واألمن والبيئة للعمل الميداني في قطاع صناعة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه.

سيكون لدى المشاركين الذين يحضرون الدورة نظرة عامة على قضايا السالمة والبيئة في صناعة البترول. وفهما مفصال لألساليب والتقنيات الالزمة لحل هذه القضايا الرئيسية 

لجعل إنتاج النفط ومعالجته أكثر نظافة وأمانا. ستقوم هذه الدورة بتثقيف المشاركين لتحديد وتقييم المخاطر في أي مرحلة من مراحل التشغيل ، وتحديدها وإدارتها أيضا. كما ستسلط 

هذه الدورة الضوء على الدروس المستفادة من الحوادث السابقة.

اهداف الدورة:

هتدفهذهالدورةالتدريبيةحولالسالمةالتشغيليةلصناعةالنفطوالغازإىلماسعدةالماشركنيعىلتطويراألهدافاحلاسمةالتالية:

 ضمان السالمة وتقييمها في التصميم والعمليات.  	

 كما سيشرح كيفية إجراء تصنيف المخاطر وتقييمها.  	

 التعامل مع نمذجة الحوادث وتقييم المخاطر وإدارتها  	

 تدابير السالمة المختلفة في عمليات التصميم والمعالجة.  	

مناقشة بعض دراسات الحالة من الصناعة البحرية والبترولية  	

 معالجة مختلف القضايا البيئية واإلدارة التي تنشأ عن الحفر والتنقيب عن النفط 	

المنهجية:

الحاضرين نحو  لجميع  قوية  لتوفير خلفية  أيضا  المطلوبة ولكن  المعرفة األساسية  فقط إلعطاء  ليس  الدورة  تم تصميم  التعليمية.  استخدام أحدث األساليب واالستراتيجيات   يتم 

التطبيقات الصناعية العملية. ستكون الدورة تفاعلية للغاية ، مع فرص لتعزيز آرائك وأفكارك. وتشجع المشاركة في بيئة داعمة. لضمان فهم المفاهيم المقدمة خالل الدورة ، سيتم 

تعزيزها من خالل مزيج من أساليب التعلم ، بما في ذلك عرض أسلوب المحاضرة ، والمناقشة المفتوحة ، ودراسات الحالة ، والمحاكاة ، والعمل الجماعي. 

الفئات المستهدفة :

هذهالدورةالتدريبيةمناسبةلمجموعةواسعةمنالمهنيني،ولكهناستكونمفيدةبشكلخاصلماييل:

 موظفو التشغيل والصيانة - المشرفون والمهندسون وقادة الفرق  	

 موظفو الصحة والسالمة والبيئة  	

 موظفو السالمة في اإلدارات  	

 ممثلو السالمة  	

 مستشارو الصحة والسالمة المعينون حديثا  	

 أي شخص يحتاج إلى فهم أفضل للسالمة التشغيلية  	

المحتويات األساسية:
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المحتويات األساسية:

 السالمة التشغيلية لصناعة النفط والغاز  ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمةونظرةعامة:

 منظور حول األزمات والطوارئ  	
إدارة السالمة التشغيلية ، وفهم المصطلحات.  	
التسلسل الهرمي للتحكم  	
القيادة وااللتزام  	
سياسة الصحة والسالمة والبيئة واألهداف االستراتيجية  	
التشريع والتنظيم  	
التنظيم والمسؤوليات والموارد  	

ضمانالسالمةوتقييمهايفالتصميموالعمليات:

 مقدمة في ضمان السالمة والصحة والسالمة والبيئة  	
السالمة في التصميم والعمليات  	
التنظيم لتصنيف وتقييم مخاطر السالمة  	
	  HAZOP – تقييم المخاطر والسيطرة عليها
إجراء تصنيف وتقييم المخاطر  	

منذجةاحلوادثوتقييمالمخاطروإدارهتا:

 تقييم  لوائح السالمة  	
اإلطالقات السمية - النماذج واألساليب  	
	  )CEI( تحليل المخاطر الكيميائية – مؤشر التعرض للمواد الكيميائية
دراسات حالة في الصناعات النفطية  	
التقييم الكمي للمخاطر  	
نماذج الحريق واالنفجار - مخططات القابلية لالشتعال  	
نماذج التعرض – الحريق واالنفجار: طرق الوقاية  	
تحليل شجرة الحدث وشجرة الخطأ  	

القضاياالبيئيةوإدارهتا:

 األثر البيئي واإلدارة  	
تأثير صناعة النفط والغاز في البيئة البحرية  	
الهيدروكربونات النفطية في البيئة البحرية  	
التخلص الكيميائي من الصناعة البحرية واإلدارة البيئية  	
نماذج التشتت وتلوث الغالف الجوي  	
تقييم المخاطر  	

تدابريالسالمةيفالتصميموالتشغيل:

 تدابير السالمة في صناعة النفط والغاز  	
طرق السالمة في التصميم والتشغيل  	
إدارة سالمة العمليات  	
البرامج المستخدمة في الصحة والسالمة والبيئة  	
المراجعة والختام 	



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 :........................) السالمة التشغيلية لصناعة النفط والغاز ®( 

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.


