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السالمة المهنية
و التعامل اآلمن مع المواد الخطيرة ®

" النقل ، التخزين ، السيطرة واالحتواء واالستجابة لحوادثها "



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

السالمة المهنية
و التعامل اآلمن مع المواد الخطيرة  ®

اهداف الدورة التدريبية وورشة العمل :

سيتمكن المشاركين من التميز في األتي :

الهندسة البيئية ومخاطر التلوث البيئى ومتطلبات حماية التربة والهواء والماء من التلوث � 

تصنيف المواد الخطرة � 

أساليب تداول ونقل المواد الخطرة والنفايات � 

اشتراطات ومعايير التخزين و ابعاد ومقاييس وخصائص مخازن المواد الخطرة � 

مخاطر بيئة العمل فى المؤسسات الصناعية الكبرى � 

االستراتيجيات الهندسية واإلدارية للسالمة الصناعية � 

مواجهة حاالت الكوارث والطوارئ الناجمة عن تداول المواد الخطرة � 

مهام وسلطات فرق التفتيش البيئى � 

أساليب اجراء التفتيشات البيئية فى المؤسسات � 

أساليب دعم الثقافة التنظيمية للعا � 

أفضل الممارسات فى اإلشراف على عمليات المواد الخطرة)" النقل ، التخزين ، السيطرة واالحتواء وكفاءة اإلستجابة لحوادث المواد الخطرة " � 

المقدمة :

تعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة مشكلة بيئية حقيقية ، حيث بدأت تأخذ اهتماماً أكثر فأكثر من قبل المؤسسات الصناعية. وقد صدرت قوانين وتشريعات لإلدارة والسيطرة 

السليمة على المواد الخطرة، حيث حددت القوانين الخطوط الرئيسية إلدارة النفايات الخطرة، غير إن التوجيهات لتنفيذ تلك القوانين والتشريعات في بعض المؤسسات ما زالت 

غير مفعلة بشكل كامل.

تبين أن كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستخدم مواد خطرة وتنتج أنواع مختلفة من النفايات الخطرة، ومن المحتمل أن ال يكون لدى تلك المؤسسات المعرفة الكاملة 

باألساليب االنسب إلدارة مثل هذه المواد والنفايات. وكذلك فإن بعض من هذه المؤسسات ال تمتلك معرفة كاملة عن كميات وأنواع المواد والنفايات الخطرة الموجودة لديها ولكنهم 

مطالبين بااللتزام بالتشريعات ذات العالقة. ويعتبر هذا األمر مهمة صعبة بالنسبة إليهم ولغيرهم ممن يفتقرون إلى المعرفة. يجب ان تكون هناك لوائح ومنهجيات محددة للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من تحديد وإدارة المواد والنفايات الخطرة في وضع بيئي سليم. 

الخطرة  المواد  مع   للتعامل  الوقائية  السالمة  إدارة  في  المتكامل  النظام  ومعايير وخصائص  ممارسات  اهم  لتعزيز  يوروماتيك،  قبل شركة  من  التدريبية  الدورة  هده  اعداد  تم 

ومعاييرالوقاية من الحوادث وتشتمل هذه الدورة على منهج علمي متخصص للمواد الخطرة كالكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية  .  من خالل  طرح المنهجيات الحديثة 

والدراسات العامية ورش عمل تحاكي بعض األحداث الواقعية التي حدثت في الماضي في بعض المدن والبلدان، والتعلم من اإلجراءات التي اتخذت وسرعة االستجابة والتدخل 

السريع، إضافة الى شرح المستجدات الحديثة في أي أزمة طارئة، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة.
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الوحدة األولى :

اإلشراف على عمليات المواد الخطرة

) � Environmental engineering(  الهندسة البيئية
التلوث البيئى � 

مواجهة التلوث البيئى � 
المادة الخطرة � 
النفاية الخطرة � 

إمثلة على النفايات الخطرة � 
إدارة فصل وتخزين المواد الخطرة � 

تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة � 
عمليات معالجة النفايات الخطرة � 

متطلبات الطوارئ � 
تخزين النفايات والمواد الخطرة  � 

نقل النفايات والمواد الخطرة � 
تقييم وتطوير إدارة المواد والنفايات الخطرة � 

األشتراطات الوقائية الحديثة فى التعامل مع المواد الخطرة والمشعة � 
تطبيقات وورش عملية � 

الوحدة الثانية :

االشراف وتنظيم المنشأت الصناعية الهامة للوقاية من المخاطر

متطلبات الموقع                                                                                                        � 
إنشاءات المبنى                                                                                                        � 
التمديدات الكهربائية                                                                                                    � 
التهوية                                                                                                                 � 
تصريف التسربات                                                                                                      � 
اإلضاءة                                                                                                                   � 
المخارج والممرات                                                                                                        � 
اجهزة الوقاية الشخصية                                                                                                  � 
كاشفات التسربات                                                                                                        � 
المرافق المساعدة                                                                                                        � 
معدات الحريق واإلنذار                                                                                                   � 

شروط التخزين ) األسلوب العام(  � 
متطلبات خاصة للتخزين                                                                                                                               � 
(  :  المتفجرات                                                                                                               فئة الخطورة )1 �
(  :  الغازات                                                                                                                           فئة الخطورة )2 �
(  :  المذيبات ) السوائل القابلة لإلشتعال (                                                                               فئة الخطورة )3 �
(  :  المواد الصلبة القابلة لإلحتراق                                                                                       فئة الخطورة )4 �
(  :  المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية                                                                            فئة الخطورة )5 �
( :  المواد السامة                                                                                                             فئة الخطورة )6 �
( : المواد المشعة                                                                                                                  فئة الخطورة )7 �
( : المواد األكالة                                                                                                               فئة الخطورة )8 �
( : مواد متنوعة الخطورة                                                                                                  فئة الخطورة )9 �
الشروط الوقائية                                                                                                                                       � 
نموذج تخزين المواد الكيميائية                                                                                                                                � 
نموذج صرف المواد الكيميائية                                                                                                                                � 
المواد الكيميائية الغير متجانسة                                                                                                                               � 
تصنيف المواد الخطرة                                                                                                                                       � 

الوحدة الثالثة :

مخاطر الحريق وخطط الطوارئ

المعايير التي يجب مراعاتها عند إختيار رجال اإلطفـــاء � 
إعـداد رجـال اإلطــفاء للقـيام بوا جـباتـهم � 

نظريتي اإلشتعال واإلطفاء � 
� Combustion Definition اإلشتعال

 � Combustion Definition  نظرية اإلشتعال
مقارنة بين أنواع المواد القابلة لإلشتعال � 

                    � Comparison between types of materials
� Modes of Heat Transfer  صور إنتقال الحرارة
� Extinguishing Theory نظرية اإلطفاء
� Types Of Agents أنواع الوسائط اإلطفائية
� Hand Hose Line System أنظمة خطوط الخراطيم اليدوية

p � Stand  Pipe  And  Mobile  Su  نظام اإلمداد المتنقـل والمواسير الثابتة
ply  System

 � Halogen Vapor liquids and their        أبخرة السوائل الهالوجينية وبدائلها
substitutes

                                                     � Clean agent  العنصرالنظيف
اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء � 

الوحدة الرابعة :

إدارة عمليات اإلخالء فى الحرائق الكبرى

� Big Fire Definition تعريف الحريق الكبير
حاالت طواريء الحرائق الكبرى � 

أخطار الحرائق الكبرى � 
مخاطر الحريق � 

العناصر الرئيسية لخطة الحد من أخطار الحريق � 
االشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبنى � 

اإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية بالمبنى � 
اإلخالء وقت طوارئ الجريق � 

تطبيقات وورش عملية � 

الوحدة الخامسة :

عمليات التفتيش البيئي

العالقة بين إجراءات التفتيش والنظام الرقابي � 
أنواع أنشطة التفتيش   � 
تنظيم أنشطة التفتيش   � 

الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش � 
بناء القدرات    � 
إدارة نظام التفتيش   � 

السياق الذي يعمل نظام التفتيش في إطاره � 
سياسات واستراتيجيات التفتيش  � 
إعداد خطة التفتيش   � 
متطلبات التشغيل    � 

مراحل وخطوات التفتيش البيئي  � 
مرحلة ما قبل التفتيش  � 

مرحلة التفتيش الميداني   � 
مرحلة ما بعد التفتيش الميداني  � 
التعامل مع حاالت عدم االلتزام  � 
اإللزام المباشر    � 

المفاوضات  � 
تطبيقات وورش عملية � 

محتويات األساسية:
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)ال�سالمة المهنية و التعامل الآمن مع المواد الخطيرة ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 


