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محتويات األساسية:

المقدمة :

يعد موضوع قياس وتقييم المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل من المواضيع الملحة في خدمات الصحة والسالمة المهنية الوقائية والتي يتم من خاللها استخدام طرائق رصد سليمة 

ومقبولة للتعرف على هذه المخاطر وتحديد مصادرها وتقييم مقدار الخطورة وتحليل النتائج بوسائل منهجية ووضع إجراءات تحكم وسيطرة مالئمة ومن ثم القيام بالمراجعة الدورية 

والتقييم؛ ولذلك يعتبر التدريب على قياس وتقييم المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل أحد المهام األساسية لإلدارة العليا ومشرفي الصحة والسالمة المهنية والفنيين العاملين في المنشأة 

ومفتشو الصحة والسالمة المهنية بهدف وقاية العاملين من مخاطر التعرض المهني والتقليل من الحوادث واإلصابات وبالتالي التقليل من الخسائر.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التدريبية العملية والتي تهدف إلى تطوير خبرات اإلدارة والكوادر الفنية المتخصصة في مجال قياس وتقييم المخاطر الفيزيائية في مكان العمل.

وتسليط الضوء على أسس التقييم البيئي وتحليل المخاطر وتقدير خطورتها وإعداد التقاريروالتعرف على أساليب السيطرة والتحكم والمراجعة والتقييم، واالطالع على التأثيرات 

الصحية للمخاطر الفيزيائية والتدريب على أحدث تقنيات قياس المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل.

األهداف :
التعرف على مفاهيم أساسية حول المخاطر الفيزيائية )الضجة واالهتزاز، اإلشعاع، الحرارة، الضوء( � 

إدراك أسس التقييم البيئي لمخاطر بيئة العمل. � 

تعيين خطوات التخطيط لعملية التفتيش،والتعرف على مصادر الخطورة وتحديدها. � 

التعرف على طرق رصد وقياس المخاطر الفيزيائية المختلفة واألجهزة المستخدمة. � 

تحليل المخاطر ووصفها وتقدير خطورتها وإعداد التقرير الفني. � 

إجراءات التحكم والسيطرة والمراجعة والتقييم. � 

معدات الوقاية الفردية وطرق التعرف على مدى صالحيتها. � 

التأثيرات الصحية الناجمة عن التعرض للمخاطر الفيزيائية. � 

االسعافات األولية في مكان العمل. � 

تدريب عملي على قياس وتقييم المخاطر الفيزيائية في موقع العمل. � 

الوحدة األولى :

تقييم الوطأة الحرارية والبرودة

اإلجهاد الحرارى � 
مظاهر تأثير اإلجهاد الحرارى � 

الطفح الجلدى والجفاف � 
التشنجات العضلية � 
اإلعياء الحرارى � 

ضربة الشمس � 

العوامل التى تؤدى لحدوث إجهاد حرارى: � 
اإلحتياطات الواجب إتخاذها للوقاية من االجهاد الحراري   � 

تأثير البرودة على جسم االنسان � 
االشعاعات المؤثرة على العنصر البشرى � 

طرق قياس وتقييم الحرارة والرطوبة � 
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الوحدة الثانية :

قياس الضوضاء واالهتزازات واالضاءة

أنواع الصوت � 

األذن البشرية � 

قياس وتقدير مستوى الضوضاء � 

مستويات الضوضاء المسموح بها : � 

توافراإلضاءة المناسبة والكافية لنوع العمل: � 

توزيع الضوء توزيعاً منتظماً � 

تجانس اإلضاءة � 

تجنب التفاوت الكبير في توزيع االضاءة � 

الوحدة الثالثة :

قياس وتقييم اإلشعاعات الضارة والخطرة

             � TYPES OF RADIATION | أنواع اإلشعاع

) � Ionizing Radiation( | اإلشعاع المؤين

) � Alpha Particles( | دقائق ألفا

) � Beta Particles( | دقائق بيتا

) � Gamma Rays( | وأشعة جاما

األضرار الصحية لإلشعاع المؤين: � 

) � Non-Ionizing Radiation( | اإلشعاع غير المؤين

طرق القياس والوقاية من االشعاعات                             � 

الوحدة الرابعة :

الكهرباء االستاتيكية والديناميكية

� Hazards of Electricity | مخاطر الكهرباء

� Electrical Shock | الصدمة الكهربائية

                                                       � Burns | الحروق

� Arc – Blast | حدوث شرز وفرقعة

� Fires and Explosions | الحرائق واإلنفجارات

� Falls | مخاطر السقوط

� Electrical Accidents Prevention | الوقاية من حوادث الكهرباء

الوحدة الخامسة :

مخاطر العنصر البشري

األسباب التي تسبب وقوع العامل في المخاطر في بيئة العمل � 

قلة الخبرة � 

اإلهمال وعدم المباالة � 

الحالة الصحية السيئة � 

الحالة النفسية السيئة . � 

التعب واإلجهاد � 

صغر أو كبر السن � 

عيوب الحواس � 

كيفية السيطرة على مخاطر العنصر البشري � 



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

..........................)قيا�س وتقييم المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل ®(  : 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: 


