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المقدمة :

السالمة المهنية  في التعامل اآلمن مع المواد الخطيرة " النقل ، التخزين ، السيطرة واالحتواء واالستجابة لحوادثها "، بدأت تأخذ اهتمامًا 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.

الخطرة  مع  المواد  الوقائية للتعامل  السالمة  إدارة  في  المتكامل  وخصائص النظام  ومعايير  ممارسات  اهم  لتعزيز  يوروماتيك،  شركة  قبل  من  التدريبية  الدورة  هده  اعداد  تم 
ومعاييرالوقاية من الحوادث وتشتمل هذه الدورة على منهج علمي متخصص للمواد الخطرة كالكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية والمتفجرات  .  من خالل  طرح المنهجيات 
الحديثة والدراسات العامية وورش 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.

اهداف الدورة التدريبية وورشة العمل :

تهدف هذه الدورة الى تعريف المنتسبين بالمواد الخطرة وتمييز كود الخطر للمواد على حسب تصنيف األمم المتحدة والتعامل معها بكفاءة وفق افضل الممارسات  أثناء عملية 
التفتيش والنقل والحوادث والتعرف على المعايير العالمية والمحلية المتعلقة في طريقة التعامل مع المواد التي تشكل خطورة سواءًا على الكائنات الحية أو البيئة.

HAZMAT - معايير التعامل ونقل المواد الخطرة
HAZCOM - معايير التواصل في وجود المواد الخطرة

األهداف المرحلية ) التفصيلية ( :

التعرف على االشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السالمة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة
تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة

تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العالمات الدولية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة
تحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة

تحديد مهمات الحماية الفردية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة
القيادة والتحكم في حوادث المواد الخطرة وسالمة العاملين في مواجهة الحادث

وضع األساليب التكتيكية للسيطرة والتحكم في حوادث المواد الخطرة
تنفيذ الخطط االستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة من الفئة األولى إلى الفئة التاسعة

إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به

األهداف الرئيسية :

مع نهاية هذا البرنامج يكون المشارك قادرًا على :

التعرف على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة
التعامل اآلمن ) نقل وتخزين واستعمال وتداول ( للمواد الخطرة

تمييز المواد الخطرة من خالل العالمات الدولية
تحديد درجة خطورة )االشتعال – على الصحة العامة – السمية – األكسدة(  للمواد الخطرة

تطبيق اإلجراءات التي يجب أن تتبع عند التعرض للمواد الخطرة
تنفيذ أساليب وطرق الوقاية من مخاطر المواد الخطرة

توضيح مهام المستجيب األول لحوادث المواد الخطرة تجاه الحادث ليقوم بأداء المهام بسالم
القدرة على إدراك وجود المواد الخطرة في حالة الطوارئ

مسح موقع الحادث من موقع آمن لمعرفة االسم والرقم الدولي للمادة الخطرة الموجودة بالحادث عن طريق اللوحات والملصقات
) ERG ( تجميع المعلومات عن مخاطر المادة الخطرة عن طريق استخدام دليل االستجابة للطوارئ

بدء اإلجراءات الوقائية التي يتضمنها دليل االستجابة للطوارئ
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الوحدة األولى : 

تصنيف المـواد الخطرة

� NFPA أواًل : نظام )704 ( الصادر عن

� UN ثانيًا : نظام األمم المتحدة

ثالثًا : النظام الذي أعدته DOT بالواليات المتحدة �

الوحدة الثانية :

التعرف على المـواد الخطرة

الطرق الغير رسمية الشكلية للتعرف على المواد الخطرة . �

الطرق الرسمية للتعرف على المواد الخطرة . �

التعرف على المواد الخطرة في األماكن الثابتة . �

تحديد الحاويات في المصانع وأنواعها . �

التعرف على المواد الخطرة في حوادث النقل . �

اإلبالغ عن المواد الخطرة . �

التعرف على المواد الخطرة عن طريق حاويات المواصالت . �

التعرف على أنظمة عالمات خاصة بالمواد الخطرة . �

الكشف عن المواد الخطرة. �

الوحدة الثالثة :

استراتيجيات نقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة

األخطار المنطوية على تخزين وحفظ هذه المواد على صحة اإلنسان والبيئة  �

الطرق الحديثة والسليمة المستخدمة في تخزين هذه المواد للوقاية من أخطارها ،  �

الطرق اآلمنة للتخلص من النفايات الصناعية والنووية . التجارب العربية والعالمية  �

في تخزين المواد الخطرة والمشعة ،

التوعية اإلعالمية في التعامل مع هذه المواد �

األشتراطات الوقائية الحديثة فى التعامل مع المواد الخطرة والمشعة �

الوحدة الرابعة والخامسة :

ورشة عمل

أخطار اإلرهاب النووي واإلشعاعي �

مكافحة اإلرهاب النووي: أمن وحماية المواد المشعة ، �

)األمن النووي( �

األخطار البيولوجية والنووية �
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المواضيع التي سيغطيها البرنامج:

مفهوم تقييم مخاطر المواد الخطرة.
أنواع المواد الخطرة :المواد البيولوجية ، المواد الكيماوية والمواد المشعة.

نظرة عامة للمواد الخطرة .
طرق اكتشاف تسرب المواد الخطرة .

المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة .
معدات ومالبس الحماية الفردية المناسبة الستجابة حوادث المواد الخطرة .

القيادة والتحكم والسيطرة
أولويات التكتيكات واستراتيجيات التحكم في الحادث .

استراتيجيات التحكم في الحادث
أمثلة للمواد الخطرة

التخلص من تلوث المواد الخطرة بمكان الحادث واألماكن المتأثرة
تخزين المواد الكيميائية الضخمة

تخزين وتوزيع المواد الكيميائية والخطرة
شحن المواد الكيميائية والخطرة عبر البر والجو والبحر

الكوارث والحد من مخاطر المواد الخطرة
استراتيجيات الحد من مخاطر المواد الخطرة واألطر القانونية



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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)المواد الخطرة وكيفية التعامل معها - المستوى المتقدم ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


