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مقدمة:

يشهد العالم ازديادًا كبيرًا وسريعًا في عمليات صناعة وإنتاج المواد الكيميائية، باإلضافة 

السبب في ذلك  الكيميائية بشكٍل سنوي، ويعد  المركبات  أنواع جديدة من  إلى تصنيع 

إلى التوسع الهائل في مجال الصناعة عالميًا، وباألخص الصناعات الكيميائية، مثل: 

صناعات البترول، والصناعات الورقية، والصناعات البالستيكية، والسماد والمبيدات. 

تتسبب  أن  عنها  الناتجة  أو  الصناعات  هذه  في  تستخدم  التي  الكيميائية  للمواد  يمكن 

بكوارث بيئية وصحية لمن يتعامل معها ويتعرض لها، وتعرف المخاطر التي تتسبب 

أو على  بيئي،  تلوٍث  تظهر على شكل  أن  يمكن  والتي  الكيميائية،  المخاطر  باسم  بها 

شكل أمراض صحية ومسرطنة، لذلك ال بّد من التوعية بشأنها، والوقاية من أخطارها.

األهداف:
سيتمكن المشارك من التميز  فى المجاالت اآلتية:

w  والهواء التربة  حماية  ومتطلبات  البيئى  التلوث  ومخاطر  البيئية  الهندسة  مفاهيم 
والماء من التلوث

w أساليب تداول وتخزين المواد الخطيرة والنفايات
w تصميم واشتراطات ومواقع مخازن المواد الخطرة
w مخاطر بيئة العمل فى المؤسسات الصناعية
w اساليب اجراء التفتيشات البيئية فى المؤسسات
w تحديد جميع المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة بموقع العمل
w  Material المواد  لهذه  السالمة  وإرشادات  بتعليمات  الخاصة  النشرات  توفير 

)Safety Data Sheets )MSDS
w تثبت على حاويات المواد الكيميائية الخطرة )Labels( ملصقات تحذير
w اساليب تدريب جميع العاملين
w التوعية بالمخاطر المصاحبة لهذه المواد
w التعامل مع الحرائق الناتجة عن المواد الكميائية
w خطط الطوارئ واإلنقاذ واإلخالء

الوحدة االولى :

)Environmental engineering(  الهندسة البيئية
w الهندسة البيئية وواجبات مهندس البيئة
w التلوث البيئى
w مخاطر التلوث البيئى
w إدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها
w Hazardous Waste إدارة المخلفات الخطرة
w مصادر المواد الخطرة
w تأثير المواد الخطرة
w ملوثات اخرى للبيئة
w تطبيقات وورش عملية

الوحدة الثانية :

استراتيجيات نقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة
w .hazmat المادة الخطرة
w النفاية الخطرة
w إمثلة على النفايات الخطرة
w إدارة فصل وتخزين المواد الخطرة
w تعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة
w عمليات معالجة النفايات الخطرة
w متطلبات الطوارئ
w تخزين النفايات والمواد الخطرة
w نقل النفايات والمواد الخطرة
w تقييم وتطوير إدارة المواد والنفايات الخطرة
w األشتراطات الوقائية الحديثة فى التعامل مع المواد الخطرة والمشعة
w تطبيقات وورش عملية
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الوحدة الثالثة :

قواعد السالمة فى المواد الكميائية
w ما هي المادة الكيماوية الخطرة؟
w Chemical Hazards المخاطر الكيميائية
w .المجموعات الكيميائية الشائعة التي تسبب خطرًا على الصحة
w المذيبات -االحماض والقواعد- المبيدات الحشرية
w المخاطر الكيميائية على الصحة
w كيف يمكن لكيماويات موقع العمل أن تدخل أجسامنا
w :كيف تؤثر فينا المواد الكيميائية
w التأثيرات الحادة والتأثيرات المزمنة
w التأثيرات الموضعية - التأثيرات الشاملة
w ردود الفعل التحسسية
w ما هي السميةو طرق التعرض؟
w كيف نقلل الخطورة الناتجة عن الكيماويات
w اإلجراءات الفنية لضبط الخطر
w قائمة التحقق إلدارة األمان
w التخزين في مكان العمل
w معدات الوقاية الفردية
w المواد التي قد تسبب أمراض رئوية ناتجة عن العمل

الوحدة الرابعة :

نقل وتخزين المواد الكميائية الخطرة
w ماذا يحدث أثناء نقل الكيماويات
w ما هي المنتجات الخطيرة
w األوضاع الخطرة للمواد الكميائية
w التسرب الكميائى وخطورة الحوادث
w األخطاء الشائعة عن حمولة الكيماويات
w شروط خاصة يمكن أن تزيد األخطار
w . المواد والسوائل القابلة لالشتعال
w . المواد الصلبة القابلة لالشتعال
w المواد المؤكسدة البيرمكسيدات العضوية اد المتفجرة
w المواد السامة - المواد المشعة - المواد اآلكالة
w المواد ذات األخطار المتنوعة

w نقل وتخزين المنتجات الخطيرة
w محتويات ملفات النقل
w متطلبات ومسؤوليات النقل بالمركبات
w قواعد عامة مطبقة حول نقل المنتجات الخطرة
w التحميل والتنزيل وإعادة النقل

الوحدة الخامسة :

عمليات التفتيش البيئي
w 14001 معايير ايزو
w العالقة بين إجراءات التفتيش والنظام الرقابي
w أنواع أنشطة التفتيش
w تنظيم أنشطة التفتيش
w الكفاءات الواجب توافرها في فريق التفتيش
w بناء القدرات
w إدارة نظام التفتيش
w السياق الذي يعمل نظام التفتيش في إطاره
w   سياسات واستراتيجيات التفتيش
w إعداد خطة التفتيش
w   متطلبات التشغيل
w    مراحل وخطوات التفتيش البيئي
w مرحلة ما قبل التفتيش
w   مرحلة التفتيش الميداني
w مرحلة ما بعد التفتيش الميداني
w التعامل مع حاالت عدم االلتزام
w اإللزام المباشر
w تطبيقات وورش عملية



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)افضل الممارسات في إستخدام وتخزين ونقل المواد الكيميائية ®( 

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.


