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المحتويات األساسية:

األهداف :
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

السالمة المهنية � 
أهداف السالمة المهنية � 

نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهنية. � 
أهم األمراض المهنية � 

المواد المسببة للسرطان المهني � 
إصابات العمل والمرض المهني. � 

اآلثار الناتجة عن اإلصابة أو المرض المهني � 
المخاطر البيولوجية � 

مخاطر العنصر البشري � 
المخاطر الكيميائية � 
المخاطر الطبيعية � 
المخاطر الهندسية � 

مقدمة :
الصحة المهنية هى العلم الذى يتعلق بالتعرف – التقييم والسيطرة على ظروف العمل 

المختلفة التى قد تؤدى إلى إصابة العاملين وتعرض صحتهم للخطر.

ويستخدم أخصائى الصحة المهنية القياسات البيئية والطرق التحليلية لتحديد ألى مدى 
يتعرض العاملون لمخاطر العمل ومن ثم يقوموا بإستخدام طرق السيطرة المختلفة 

للسيطرة على هذه المخاطر ومنع تعرض العاملين لمخاطرها.

وسنوضح هنا طبيعة المخاطر الحيوية من وجهة نظر السالمة المهنية بشكل مبسط 
ولن نتوسع بها من باب التخصص الطبي، حيث قد يعتقد البعض أن الملوث الحيوي 
األساسي صادر عن العمل الطبي فقط ولكن بالحقيقة أنه هناك مصادر أخرى للتلوث. 
فالفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل من خالل العدوى من المرضى واألدوات 

الملوثة والطعام الملوث والمكان الملوث.

وازدياد  الكيميائية  المواد  من  هائلة  كميات  إنتاج  في  التوسع  فإن  اخرى  جهة  ومن 
عدد هذه المركبات الكيميائية سنوياً هو ناتج عن التوسع الصناعي في العالم وخاصة 
الصناعات الكيميائية كالبتروكيماويات وصناعة الورق والدهان والمواد البالستيكية 

والمبيدات واألسمدة.ولها بالغ الخطورة على صحة االنسات

ورشة العمل التخصصية حول
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الوحدة األولى :

برنامج السالمة والصحة المهنية

بيان السالمة والصحة المهنية. § 

التنظيم وتوزيع المسئوليات. § 

لجنة السالمة بالمنشأة. § 

التدريب ونشر الوعي  § 

اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ  § 

المختلفة.
التحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد  § 

التقارير واإلحصائيات الخاصة بها.
فحص مواقع العمل المختلفة بإستعمال نماذج  § 

الفحص الخاصة بنواحي السالمة والصحة المهنية 
)التفتيش(.

قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية والطرق  § 

الصحيحة واآلمنة للعمل.
معدات الوقاية الشخصية – اإلختيار – الفحص  § 

والتخزين
معدات مكافحة الحرائق – طرق فحصها وصيانتها  § 

– الوقاية من الحريق نماذج الفحص ………
الصحة المهنية وإجراء القياسات الخاصة بأماكن  § 

العمل.
اإلسعافات األولية والخدمات الطبية. § 

برنامج توصيل المعلومات عن المواد الخطرة. § 

حماية البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية. § 

الوحدة الثانية :

مقدمة للسالمة في استخدام المواد الكيميائية

المخاطر الكيميائية على الصحة § 

كيف يمكن لكيماويات موقع العمل أن تدخل  § 

أجسامنا
ردود الفعل التحسسية § 

ما هي السمية- السمية الحادة § 

طرق التعرض والقيم الحدية: § 

المجموعات الكيميائية الشائعة التي تسبب خطراً  § 

على الصحة.
كيف نقلل الخطورة الناتجة عن الكيماويات § 

الوحدة الثالثة :
إجراءات العمل اآلمن من المخاطر الكميائية

إجراءات العمل اآلمن   § 

تخفيض التعرض § 

معدات الوقاية الفردية § 

المراقبة § 

طرق اإلعالم بالخطورة § 

التدريب § 

تعليمات العمل في أرض المستودع § 

معدات الوقاية الفردية § 

المواد التي قد تسبب أمراض رئوية ناتجة عن  § 

العمل

 الوحدة الرابعة :

 RADIATION السالمة من اإلشعاعات
SAFETY

كيف تنشأ اإلشعاعات § 

المخاطر الصحية لإلشعاعات § 

            § TYPES OF RADIATION أنواع  اإلشعاع
وسائل الوقاية من اإلشعاعات: § 

وحدات قياس اإلشعاع: § 

إجراءات السالمة في المعامل: § 

§ Exposure Limitations : الجرعات اآلمنة
إجراءات السالمة في المعامل          § 

الوحدة الخامسة :
 Physical | المخاطر الطبيعية والبيولوجية

&Biological Hazards

الحرارة وارتباطها بالرطوبة وسرعة الهواء |  § 

  Heat
§ Light | الضوء
§ Noise | الضوضاء

  § Radiation | اإلشعاع
§ Atmospheric Pressure | الضغط الجوي

          § Vibration | اإلهتزازات
المخاطر البيولوجية § 

السالمة البيولوجية § 
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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

..........................)ور�شة العمل التخ�ش�شية حول ال�شالمة والأمن الكيماوي والبيولوجي والإ�شعاع النووي ® (  : 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: 

الأتجاهات المتقدمة في التعامل مع التحديات والم�شكالت التعاقدية  لأخ�شائي العقود ®

ورشة العمل التخصصية حول
السالمة واألمن الكيماوي والبيولوجي واإلشعاع النووي ®


