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 قبل رؼبنً :

هُىا { ًَ ٌَ إنً ٰ َػبنِِى َوقُِم اْػ و ٌَ ۖ َوَسزَُشدُّ ْؤِيُُى ًُ هَُكْى َوَسُسىنُهُ َواْن ًَ ُ َػ فََسََُشي َّللاه

 ٌَ هُى ًَ ب ُكُزُْى رَْؼ ًَ َهبَدِح فََُُُجِّئُُكى ثِ ُِْت َوانشه  }اْنَغ

 (501انزىثخ ) 
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 جدول احملتىيبث
 انًىضىع َ

  سٍبق إٌّظّخ  

  اٌمٍبدح

 اٌتخطٍط

 اٌذعُ

 اٌعٍٍّبد

 تمٍٍُ األداء

 اٌتحسٍٓ

 اٌّشاجع
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 كهًخ انزشحُت ثبنحضىس
 

ٌٚسعذٔب أْ ٔجذأ ِعه ، ٔشحت ثه ِعٕب فى ٘زا اٌجشٔبِج اٌتذسٌجً ،عضٌضي اٌّطبسن

ٔشجٛ أْ تىتست ِٓ خالٌٗ ِٙبساد ٚخجشاد جذٌذح فً زي  اٌتذسٌجً اٌ اٌجشٔبِج ا ٘ز

 :ِجــبي عٍّــه

 فىٓ ِستّعبً جٍذاً الوتسبة اٌّعٍِٛخ اٌتً ٔٛد أْ تصً إٌٍه. 

  ًالوتسبة ِٙبسح اٌتفبعً ِع اٌجشٔبِج .  اب جبدً ٚوٓ ِٕبلط 

 . ٚوٓ ِتذسثبً ٔططبً الوتسبة ِٙبسح اٌّّبسسخ اٌجٍذح 

 :وهى  نهؼًهُبد انزذسَجُخ ُبورنك فٍ ضىء يفهىي

 . انًزًُـزحإكسـبة انًؼشفخ وانًهبساد 
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 التنظين اإلداري للربنبهج التدريبي
 

 االٌتضاَ ثبٌحضٛس فً اٌّٛاعٍذ اٌّحذدح ٌٍجشٔبِج 

  ًٌٍِِٛشحٍخ اٌتسجًٍ ٚاٌحضٛس ا 

  اٌحصٛي عٍى اٌحمٍجخ اٌتذسٌجٍخ 

 اٌتعبسف ثٍٓ اٌجٍّع ٚاٌتشحٍت 

 االٌتضاَ ثّب ٌطٍجٗ اٌّذسة ِٓ اٌحضٛس اٌىشٌُ أثٕبء اٌتذسٌت 

  ِّٕاااااٛد اٌتاااااذخٍٓ داخاااااً لبعاااااذح اٌتاااااذسٌت، ٌفضاااااً  ٍاااااك اٌٙااااابت  ٌطفاااااب

 اٌّحّٛي

  دلٍماااخ لجاااً ثاااذء اٌفتاااشح األٌٚاااً،  52ٌٛجاااذ فتاااشح اساااتمجبي ٚهاااٍبفخ لاااذس٘ب

دلٍمااااخ تجااااذءا ثبٔتٙاااابء اٌفتااااشح األٌٚااااى،  03وّااااب ٌٛجااااذ فتااااشح ساحااااخ لااااذس٘ب 

 ٚتٕتًٙ ثجذء اٌفتشح اٌثبٍٔخ ٌتٕبٚي ٚججخ خفٍفخ.

 سٌت حست سؤٌخ اٌّذسةٌٛجذ ٚسش عًّ خالي ٌَٛ اٌتذ 

 .ٌٛجذ تمٍٍُ ًٌِٛ ِٓ اٌّتذسثٍٓ تجبٖ اٌعٍٍّخ اٌتذسٌجٍخ 

  فااااً أتٙاااابء اٌجشٔاااابِج ٌٛجااااذ تمٍااااٍُ ٌٍّااااذسة تجاااابٖ اٌّتااااذسثٍٓ خااااالي فتااااشح

 اٌتذسٌت ٚاالختجبس إٌٙبئً.

 اٌحصٛي عٍى ضٙبدح اجتٍبص اٌجشٔبِج اٌتذسٌجً  ثٕجبح إْ ضبء هللا 

 ختجاااابس ِااااشح ٚاحااااذٖ فمااااط ثطشٌمااااٗ فااااً حبٌااااخ اٌشسااااٛة أللااااذس هللا ٌعاااابد اال

 أخشي  ٌحذد٘ب اٌّذسة ِع اإلداسح.

  ٗ ساااٍتُ اختٍااابس أحاااذ اٌّتاااذسثٍٓ ِااآ هااآّ اٌحضاااٛس ٚثٕااابءا عٍاااى ٔطاااب

اٌجااااٛسد ٚتٍّااااضٖ ٌٍىااااْٛ اٌّتااااذسة اٌّثاااابًٌ ٌٚااااتُ ِٕحااااٗ ضااااٙبدح تٍّااااض ِاااآ 

 .اٌذًٌٚ اٌخٍٍجً ٌٍجٛدح 
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 اجلدول الزهني اليىهي للربنبهج

 انىقذ انفبػهُبد

 51:00انً  9: 00 انجهسخ األونً

 51:30انً  51:00 غذاء اسزشاحــــخ

 01:30إنً  51:30 انثبَُخانفزشح 

 

 سبػبد رذسَجُخ 8 -يذح انجشَبيج َىيبٌ 
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 احلقيبت هن العبم اهلدف

تٙذف ٘زٖ اٌحمٍجخ اٌتذسٌجٍخ  إٌى اوسبة اٌّطبسوٍٓ اٌّعبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌمٍُ اٌّشتجطخ ثىٍفٍخ 

 اٌّطبثمخ إثجبد عٍى اٌمذسحٚاٌجٍئخ  إداسحٕظبَ ٌ 1352:  51335 األٌضٚ ِٛاصفختطجٍك 

 .ٌّتطٍجبد ٘زٖ اٌّٛاصفخ

 األهداف التفصيليت للحقيبت

 51335ٚفمًب ٌّٛاصفخ األٌضٚ  اٌجٍئخ، إداسح ٔظبَعٍى سٍبق إٌّظّخ اٌزي ٌحمك  اٌتعشف 

 :1352  

ثبٌىفبءح  ٌتعٍك فٍّب ٚاالٌتضاَ اٌمٍبدح ٌٍّٕظّبد فً إظٙبس اٌعٍٍب اإلٌّبَ ثذٚس اإلداسح 

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخوٍفٍخ إداسح ٚاٌجٛدح فً 

 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخ، إداسح فً االٌتضاَ ثسٍبسخ اٌعٍٍب اإلداسح اٌتعشف عٍى دٚس 

51335  :1352  

 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخ، داسحإل اٌتخطٍط فً ٌٍّٕظّبد اٌعٍٍب اإلداسح ثذٚس اإلٌّبَ 

51335  :1352  

 ٚفمًب اٌجٍئخ، إداسح ٔظبَ تحذٌذ أٔٛاد اٌذعُ اٌالصَ اٌتً ٌجت أْ تٛفشٖ إٌّظّخ إلٔطبء 

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ

ٚاٌحفبظ عٍى  ٚاٌتحىُ ٚاٌتٕفٍز فً إتّبَ عٍٍّبد اٌتخطٍط إداسح إٌّظّخ ثذٚس اإلٌّبَ 

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخ، إداسح ٔظبَ

 ٚتمٍٍُ ٌتحًٍٍ ٚاٌمٍبط اٌتعشف عٍى ِب ٌٕجغً أْ تمَٛ ثٗ إٌّظّخ فً عٍٍّبد اٌشصذ 

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب األداء

 إداسح ٔظبَ ِٓ اٌّشجٛح إٌتبئج ٌتحمٍك اٌالصِخ اإلجشاءاد ٚتٕفٍز اٌتحسٍٓ فشظ تحذٌذ 

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب ثٙب اٌخبظ ٚاٌجٍئخ ٚاٌسالِخ اٌصحخ
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 إلدارة 1045:  41004 األيزو هىاصفت حقيبت
  البيئت
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 برنبهج الدورة
 :انُىو األول

 انجهسخ األونً 

 يقذيخ ػٍ انذوسح:  1انًحبضشح 

 ِمذِخ اٌذٚسح 9: 00 – 9: 54

 سُبق انًُظًخ  -:2انًحبضشح 

  انقُبدح -             

 فٍذٌٛ تذسٌجً: 5ٔطب   9: 54 – 51

 دساسخ حبٌخ: 1ٔطب 

 استشاحخ 51 - 51.20

 انثبَُخ انجهسخ

 اٌتخطٍط - :3انًحبضشح 

 اٌذعُ -

 ِٕبلطخ -: 2ٔطب   51.20 – 1.20 

 عص  رًٕ٘ -: 3ٔطب  

 :انُىو انثبٍَ

 األونً انجهسخ

 اٌّشاجعخ :  3 حاٌّحبهش

 ِشاجعخ اٌٍَٛ األٚي 9: 00 – 9: 54

 اٌعٍٍّبد -:5انًحبضشح 

 تمٍٍُ األداء -

 ٚسضخ عًّ -:  4ٔطب   9: 54 – 51

 استشاحخ 51 - 51.20

 اٌتحسٍٓ -: 6انًحبضشح 

 عص  رًٕ٘: 5ٔطب   51.20 – 1.54

 ٚسضخ عًّ: 7ٔطب  

 فبعٍٍبد ختبَ اٌذٚسح 54.1– 20.1
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 ببحلقيبت املتبعت التدريب اسرتاتيجيبث

 املستهدفىن هن الربنبهج

 

 مناقشات دراسات حالة

  ورش العمل



 اٌجٛدحِذساء ِٚٛظفً 

ِٚسئًٌٛ اٌشلبثخ ٚاٌتفتٍص 

 ثبٌّٕطآد ٚإٌّظّبد

 فيديو تدريبي



 دراسات حالة
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 ليىم التدريبي األولا
 

انجهسخ األونً

 

 أهذاف انجهسخ: 

ٚفمًب ٌّٛاصفخ األٌضٚ  اٌجٍئخ، إداسح عٍى سٍبق إٌّظّخ اٌزي ٌحمك ٔظبَ اٌتعشف

51335  :1352  

ثبٌىفبءح  ٌتعٍك فٍّب ٚاالٌتضاَ اٌمٍبدح ٌٍّٕظّبد فً إظٙبس اٌعٍٍب اإلٌّبَ ثذٚس اإلداسح

  1352:  51335 األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخٚاٌجٛدح فً وٍفٍخ إداسح 

األٌضٚ ٌّٛاصفخ ٚفمًب اٌجٍئخ، إداسح فً االٌتضاَ ثسٍبسخ اٌعٍٍب اإلداسح اٌتعشف عٍى دٚس 

51335  :1352  
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 ؟"البيئية اإلدارة نظام" 24222 ما هو األيزو

https://www.youtube.com/watch?v=CukJnP73bHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِمطع ِشئً ِجّٛعبد دلبئك 50

 ثبنُشبط ارجغ إسشبداد يذسثكسجم هُب يب انزٌ اسزفبدره يٍ هزا انًقطغ، ونهًزَذ حىل كُفُخ انقُبو 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=CukJnP73bHA
https://www.youtube.com/watch?v=CukJnP73bHA
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 وسياقها المنظمة فهم      1.5

 على قدرتها على تؤثر والتً الصلة ذات والداخلٌة الخارجٌة القضاٌا المنظمة تحدد 

 .البٌئٌة اإلدارة لنظام المرجوة النتائج تحقٌق

 تتأثر التً البٌئٌة الظروف القضاٌا هذه تشمل أن ٌجب 

 .المنظمة على التأثٌر على قادرة أو

 المعنية األطراف وتوقعات احتياجات فهم .4.0

 :المنظمة تحدد

 . البٌئٌة اإلدارة بنظام الصلة ذات المعنٌة األطراف 

 . المعنٌة األطراف لهذه( المتطلبات أي) الصلة ذات والتوقعات االحتٌاجات 

 .االمتثال التزامات تصبح والتوقعات االحتٌاجات هذه من أي 

 البيئية اإلدارة نظام نطاق تحديد .4.3

 .نطاقه لتحدٌد البٌئٌة اإلدارة نظام تطبٌق وإمكانٌة حدود المنظمة تحدد

 :فً النظر المنظمة على ٌجب ، النطاق هذا تحدٌد عند

 . 1.4 البند فً إلٌها المشار والداخلٌة الخارجٌة القضاٌا ( أ

 . 1.4 فً إلٌها المشار االمتثال التزامات ( ب

 . المادٌة وحدودها ووظائفها التنظٌمٌة وحداتها ( ت

 . وخدماتها ومنتجاتها أنشطتها ( ث

 .والتأثٌر السٌطرة ممارسة على وقدرتها سلطتها ( ج

 نظام فً النطاق هذا ضمن ومنتجاتها المنظمة أنشطة جمٌع إدراج ٌجب ، النطاق تحدٌد بمجرد

 .البٌئٌة اإلدارة

 .المعنٌة لألطراف متاحة وتكون موثقة كمعلومات النطاق على الحفاظ ٌجب

 البيئية اإلدارة نظام .4.4

 البٌئٌة، لإلدارة نظاًما المنظمة تنشئ البٌئً، أدائها تعزٌز ذلك فً بما المرجوة، النتائج ولتحقٌق

 وفقا وتفاعالتها، الالزمة العملٌات ذلك فً بما باستمرار، وتحسنه علٌه وتحافظ وتنفٌذه،

 .الدولً المعٌار هذا لمتطلبات

 .البٌئٌة اإلدارة نظام وصٌانتها إنشائها عند 4-1 و 4-1 فً المكتسبة المعرفة فً المنظمة تنظر

 املنظمة سياق 4
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 :انًشاجغ

 (اٌجٍئخ)ٔظبَ إداسح    20114ISO :5001 أٌضٚ  ِٛاصفخ 

 ISO 14001 is an ( Environmental management systems) of 2015 


