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أساسيات سالمة العمليات ومنع الخسائر 

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

مقدمة:
الخسائر ، عناصر  ومنع  العمليات  أساسيات سالمة  العملية  التدريبية  الدورة  هذه  تقدم 
ومزايا أنظمة إدارة سالمة العمليات ، وأدوات لتنفيذ وإدارة النظام. وفي هذه الدورة 
سوف يتعلم المشارك كيفية استخدام األدوات والتقنيات إلدارة سالمة العمليات ومنع 
البشري  السلوك  والحماية  ا،  المخاطر  العمليات ،  ادارة  سالمة  وإدارة  الخسائر،   قيادة 
والخطأ البشري،   سالمة العمليات في صناعة الكيماويات واألدوية والمواد الكيميائية 
الرئيسية  مع  المخاطر  والغاز،  التعامل  النفط  صناعة  في  العمليات  الدقيقة،   سالمة 

والتخطيط للطوارئ.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركني يف هناية الدورة من:

	w المبادئ األساسية لسالمة العمليات وإدارتها 
	w العواقب البشرية والبيئية والتجارية لسوء سالمة العمليات 
	w العوامل الرئيسية التي تؤثر على أساس سالمة العملية 
	wقيادة وإدارة سالمة العمليات
	wمتطلبات سالمة العملية الرئيسية في كل مرحلة من مراحلها 
	wادارة سالمة العمليات في صناعة الكيماويات واألدوية والمواد الكيميائية الدقيقة
	wادارة   سالمة العمليات في صناعة النفط والغاز
	wالتعامل مع  المخاطر الرئيسية والتخطيط للطوارئ 
	w اكتساب مزيد من المعرفة والفهم إلدارة سالمة العمليات  
	wبحث وتطبيق معايير األداء ألنظمة السالمة في العمليات
	w شرح دور جميع التخصصات ومساهمتها في إدارة المخاطر المحتملة على الصحة

والسالمة والبيئة

المنهجية:
الواقعية  الحالة  ودراسات  والمناقشات  المحاضرات  من  مزيج  خالل  من  التعلم   يتم 

بأفضل  متعمقة  بمعرفة  ستزودك  التي  والجلسات   العملية  التشاركية  العمل  وورش 

الممارسات الحالية في الصناعة.  وسيتم استخدام التمارين التي تتمحور. حول سالمة 

العمليات ومنع الخسائر.

الفئات المستهدفة:
 المديرون والمشرفون والمهندسون وموظفو السالمة والصيانة  والفنيين و أي شخص 

يرغب في تحسين معرفته بسالمة العمليات. و أي شخص يعمل على مقربة من العمليات 

في  والمتخصصين  والمهندسين  والمشرفين  والصيانة  التشغيل  موظفي  مثل  الخطرة 

السالمة. 

المحتويات األساسية:

أهمية سالمة العمليات:

	w نموذج لسالمة العمليات 

	w المخاطر ومنع الخسائر 

	w تحديد المخاطر وتقييمها 

	w العواقب – السمية والحرائق 

	w العواقب – االنفجارات 

	w التفاعالت الكيميائية 

	w أجواء قابلة لالشتعال 

 حتديد وحتليل المخاطر: 

	w العمليات 

	w سالمة األصول 

	w نظم اإلدارة  

	w العوامل البشرية 

	w أداء سالمة العمليات  

	w االستجابة لحاالت الطوارئ 

االلزتام بسالمة العمليات :
	w قيادة 
	w مشاركة الموظفين 
	w االمتثال للمعايير 
	w كفاءة القوى العاملة 
	w التواصل مع أصحاب المصلحة وإشراكهم 

إدارة المخاطر :
	w )إجراءات التشغيل )العادية وغير العادية 
	w ممارسات العمل اآلمنة 
	w سالمة األصول وموثوقيتها 
	w إدارة المقاولين 
	w الجاهزية التشغيلية 
	w سير العمليات 
	w إدارة الطوارئ 

التعلم من التجربة :
	w إدارة الحوادث 
	w القياس والمقاييس 
	w التدقيق 
	w مراجعة اإلدارة والتحسين المستمر 



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:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)أساسيات سالمة العمليات ومنع الخسائر (

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


