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 خطة الطواريء واإلخالء
خطة الطواريء واإلخالء هي ركن أساسي وضروري في أي برنامج صحة وسالمة، وهي من االمور 

هدفها هو حماية أرواح العاملين والزوار والُممتلكات وُمستقبل . التي ُتفتش عنها الجهات الرقابية
كيفية إعداد وتطبيق خطة طواريء وإخالء في هذا الكورس، وعلى مدى ثالثة أيام، نعرض . المؤسسة

يتميز الكورس بأنه تفاعلي، يزخر بالنقاشات والتمارين الواقعية، كما أنه يشتمل على أفضل  .فّعالة
 .الُممارسات

 رالمحاو 
 الخطوات األساسية لالستعداد لحاالت الطواريء .1
 تشكيل فريق الطواريء والمعنيين .2
 تحديد وتقييم حاالت الطواريء في مؤسستك .3
 إعداد خطة طواريء وإخالء وتطبيقها .4
 تقييم فعالية الخطة وتحسينها .5
 الختام وُمراجعة أبرز ما عرضه الكورس .6

 األهداف
 :قادر علىفي نهاية هذا الكورس، سيكون الُمشارك 

 شرح الخطوات األساسية في خطة الطواريء واإلخالء .1
 تحديد وتقييم حاالت الطواريء في مؤسسته .2
 خالءاإلطواريء و الخطة  العناصر األساسية فيإعداد  .3
 إعداد إجراء للتحسين المستمر لخطة الطواريء واإلخالء .4

 الُمقترح مشاركتهم
 :ُيناسبهذا الكورس 

  في مؤسسته خالءاإلطواريء و المسؤول عن إعداد وتنفيذ وتحسين خطة  شخصكل. 
 المختصون بالسالمة والصحة في المؤسسة. 
 الُمشرفون الُمشاركون في تمارين خطة الطواريء واإلخالء. 
 المدراء والمسؤولون المعنيون باتخاذ القرار حول صيانة وتحسين خطة الطواريء واإلخالء. 
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 تاريخ الدورة

 23 – 25 2112 سبتمبر. 
 2:11  بعد الظهر 1:11 –صباحًا. 

 المكان
 فندق ومنتجع شاطيء النخيل أو غرفة تجارة وصناعة الكويت. 

  (األستاذ الدكتور طارق عبد المحسن الدويسان) الُمحاضر

  قياس األداء والصحة والسالمة المهنيةو في مجاالت الجودة والتميز المؤسسي ُمستشار . 
  في الهندسة الصناعية  1221من جامعة والية أريزونا في عام ( 1221)حاصل على الدكتوراه

 . ، الواليات المتحدة األمريكيةوالنظم اإلدارية
 (2112إلى  1221)جامعة الكويت  ،أستاذ في الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية . 
 2115عام تأسست في  ،مؤسس ومدير عام رواد العالمية لالستشارات الصناعية واإلدارية والتدريب . 
  في الجودة من الجمعية األمريكية للجودةشهادات مهنية مميزه : 

o مدير جودة وتميز مؤسسات ُمحترف 
o محترف ستة سجما حزام أسود 
o مهندس جودة ُمحترف 
o مدقق جودة ُمحترف 
o حترف جودة مورد م 

  مجلس محترفي السالمة المعتمدين األمريكيفي السالمة والصحة المهنية من شهادات مهنية مميزه : 
o  محترف سالمة معتمد 
o  مدرب بيئة وسالمة وصحة معتمد 

  والخامسة ( 2116-2115)ُمحكم في جائزة سمو األمير للمصانع المتميزة في دورتها الرابعة
(2112-2112 .) 

 في مجال العلوم الهندسية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2114ى جائزة اإلنتاج العلمي حائز عل . 
  2112التنمية في الكويت "مؤلف كتاب." 


