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إدارة الهندسة البيئية 
® Environmental Engineering



المقدمة

للبيئة طاقًة محددًة على استيعاب التغيُّرات التي تطرأ عليها نتيجة النشاط اإلنساني، فإذا تجاوزت حدَّ طاقتها، أدَّى ذلك إلى خلل يصُعُب عالجه أو تعويض خسائره، وتجُدر اإلشارة 

اء نشاط اإلنسان في سبيله إلى التنمية - قد أصاب جميَع العناصر المكونة لبيئته المحيطة من هواء وماء وتربة وغذاء في مختلف األماكن المحلية  هنا إلى أنَّ التلوث من جرَّ

ة أخرى إعادة التصالح بين البيئة واإلنسان، بداًل من الصراع بينهما، وذلك يتطلب  واإلقليمية، حيث ينبغي أن تكون التنمية من أجل البيئة، والبيئة من أجل التنمية .إن هذا يتطلب مرَّ

حماية البيئة من التلوث - أفعال االعتداء على البيئة - باعتباره أكبَر المشكالت البيئية انتشاًرا وخطًرا، وباعتباره أيًضا أكثر أفعال االعتداء على البيئة وعناصرها المختلفة بفعل 

اإلنسان اإلرادي والالإرادي؛ لذا سنقوم بعرٍض لمفهوم كلٍّ من البيئة محل الحماية، وعناصرها المختلفة والمترابطة، واإلشارة لمفهوم التلوث ، وأبعاده المتكاملة حيث إنَّ العالقة 

بين البيئة والتلوث ِمحورية، سواء في حالة الصراع وحالة التَّوافق بين اإلنسان والبيئة وتأثير التقدم التكنولوجي على البيئة سلباً و إيجاباً.

األهداف :
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 البيئية � 

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 " � 
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الوحده األولى :

الوحدة األولى : المفاهيم االساسية لحماية البيئة

البيئة المعني و المضمون � 

البيئة ومظاهر التلوث � 

أساليب حماية البيئة من التلوث � 

التكنولوجيا والبيئة � 

اآلثار االيجابية للتكنولوجيا على البيئة: � 

الجهود التكنولوجية في مسيرة حماية البيئة � 

اآلثار السلبية للتكنولوجيا على البيئة � 



® Environmental Engineering إدارة الهندسة البيئية

الوحده االثانيه :

)Environmental engineering( الهندسة البيئية

إدارة الملوثات � 

التحكم بالمواد السامة � 

التزود بمياه الشرب � 

إدارة مياه العواصف المطرية � 

التخلص اآلمن من الملوثات الصلبة � 

الحفاظ على الصحة العامة � 

إدارة األراضي � 

الحماية من اإلشعاعات � 

السالمة الصناعية � 

التحكم بنوعية الهواء وتلوثه � 

معالجة المياه الملوثة المنزلية والصناعية � 

حماية المصادر المائية )مسطحات – بحيرات – مياه جوفية( �

الوحده الثالثه :

طرق التعامل مع المخلفات والنفايات الصلبة

المادة الخطرة- النفاية الخطرة � 

إمثلة على النفايات الخطرة � 

إدارة فصل وتخزين المواد الخطرة � 

تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة � 

عمليات معالجة النفايات الخطرة � 

متطلبات الطوارئ البيئية � 

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 � 

الوحده الرابعه :

االش���راف وتنظيم المنش���أت الصناعي���ة الهامة للوقاية م���ن المخاطر 
البيئية

متطلبات الموقع االنشائية � 
التمديدات الكهربائية واالضاءة � 

التهوية- المخارج والممرات � 
تصريف التسربات وكاشفات التسربات � 

اجهزة الوقاية الشخصية  � 
معدات الحريق واإلنذار � 

شروط التخزين ) األسلوب العام( � 
متطلبات خاصة للتخزين � 

فئات الخطورة للمواد الخطرة � 
الشروط الوقائية العامة � 

نموذج تخزين المواد الكيميائية   � 
نموذج صرف المواد الكيميائية  � 
المواد الكيميائية الغير متجانسة � 

تصنيف المواد الخطرة. �

الوحده الخامسه :

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 والمفاوضات � 
تطبيقات وورش عملية � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  �  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

)® Environmental Engineering اإدارة الهند�سة البيئية(..........................  : 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: 


