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اإلدارة التطبيقية للصحة والسالمة والبيئة 

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

مقدمة:

تعتبر الصحة والسالمة والبيئة واالهتمام بها في أي مؤسسة مظهر من مظاهر التطور اإلداري والحضاري والتخطيط االقتصادي ،كما يعتبر انعكاسا للوعي العام بأهمية السالمة 

ودورها الهام في المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية والتي تشمل سالمة العنصر البشري داخل المؤسسة وخارجها وكذلك سالمة المنشآت والمعدات والمواد وأدوات اإلنتاج. 

تم تصميم هذه الدورة احدث ممارسات ومعايير وتطبيقات  إدارة الصحة والسالمة والبيئة ، يتم استخدام مجموعة متنوعة غنية من التمارين والقراءات ومقاطع الفيديو ودراسات 

الحالة لدعم التعلم في المواقف الواقعية. تجتمع هذه معا "لتحدي" المشاركين في سيناريو الحياة الحقيقية لمنشأة خيالية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

إنشاء وتطبيق نظام متكامل للسالمة والصحة المهنية والبيئة§	

 تطوير ومراجعة أنظمة إدارة الجودة ونظم اإلدارة البيئية والصحة والسالمة§	

الكفاءة والجدارة في  بناء أنظمة إدارة السالمة والصحة والبيئة§	

التدرب على مخاطر الصحة والسالمة والبيئة§	

 االستجابة لمختلف حاالت الطوارئ وتقليل الحوادث إلى أدنى مستوى ممكن عمليا§	

وضع وإجراء تقييمات للمخاطر  وعمليات تدقيق السالمة والتفتيش§	

مراقبة وقياس أداء أنظمة إدارة الصحة والسالمة والبيئة§	

تخطيط اإلدارة البيئية  ,وضع إجراءات تشغيلية§	

توثيق الصحة والسالمة والبيئة ومراقبة المعلومات§	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مجموعة من التمارين الفردية والجماعية التفاعلية وتمارين لعب األدوار والمناقشات. باإلضافة إلى مناقشات المجموعة لتبادل خبرات العمل والتي تعد عنصراً 

مهماً من عملية التعلم. ويتم تقديم المهارات الالزمة خالل هذه الدورة على فترات منتظمة لتسهيل ومساعدة المشاركين على تذكرها . وتستخدم أيضاً هذه الدورة العديد من التقييمات 

الذاتية لتحديد نقاط القوة والتحسينات وكذلك خطط العمل لضمان التنفيذ العملي ألهداف التعلم.

الفئات المستهدفة:

محترفو الصحة والسالمة والبيئة والعمليات والمهندسون والمشرفون ومديرو المشاريع وجميع الموظفين الذين يتحملون مسؤولية تصميم أو تنفيذ أو دعم إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة. هذه دورة أساسية لألشخاص الذين يقومون بدور إشرافي في بيئة تشغيلية.



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 :........................)اإلدارة التطبيقية للصحة والسالمة والبيئة ( 

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.


