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مقدمة :
ثم يقدم البرنامج أساسيات تنظيم وإدارة عمليات المخازن. تقدم الدورة التدريبية جميع العمليات التي يتم تنفيذها داخل المخازن والمستودعات مع أفضل ممارساتها )االستالم و 

المناولة و التخزين والتحضير والتحميل(. باإلضافة إلى ذلك، تتم مناقشة البنية التحتية للمخزن والعمالة والمعدات ودورة المستندات وتنسيق العمل. وتركز أيضاً الدورة التدريبية 

على أحدث تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم في المخازن، مثل الباركود و الترددات الراديوية. وتغطي الدورة أفضل ممارسات الجودة والبيئة والصحة والسالمة في المخزن. 

أخيًرا، تتم مناقشة بعض أساليب التحكم والرقابة للحفاظ على مخزن رفيع المستوى.

أهداف البرنامج:

يف هناية الربناجم، يتوقع أن يكون الماشرك قادًرا عىل:

	wتحديد اشتراطات األمن والسالمة عند تخطيط وتصميم المخازن

	wتقدير احتياجات المنشأة/ المؤسسة من تطوير لنظم األمن والسالمة في المخازن/ المستودعات

	wالتعرف على األساليب العلمية لألمن والسالمة في المستودعات وفقا لنوعية المخزون

	wالتحديد الدقيق ألسباب الحوادث في المخازن

	wالتحديد الدقيق للتدابير الواجب توافرها للوقاية من الحوادث في المخازن، والوقاية الشخصية

	wوضع خطة الطوارئ واإلخالء بالمخازن بكفاءة وفاعلية

	wالتحديد الدقيق لمسئوليات العاملين في المخازن باختالف مستوياتهم اإلدارية

	wتطويرأنظمة األمن والسالمة في المخازن والمستودعات بكافة أنواعها

محاور البرنامج :
	wاالشتراطات الواجب مراعاتها عند التخطيط والتصميم الداخلي للمخزن.- تقدير احتياجات المنشأة/ المؤسسة لتطوير نظم األمن والسالمة في المخازن/ المستودعات

	wواجبات واختصاصات مدير إدارة تخطيط ومتابعة المخازن/ مسئول المخازن/ رئيس أمناء المخازن

	wاألسباب الرئيسية للحوادث في المخازن/ مخاطر تخزين المواد المسببة لألخطار/ تقسيم وتصنيف المواد الخطرة

	wأنواع الحرائق/ أجهزة ومعدات وأنظمة مكافحة الحريق وأعمال التفتيش والصيانة لها

	wمهمات الوقاية الشخصية ومعدات التأمين

	wالتجهيزات الالزمة للوقاية من الحرائق بالمخازن والتدابير التي يجب توافرها لهذا الغرض

	wالوقاية من خطر االحتراق الذاتي عند التخزين

	wخطة الطوارئ واألخالء بالمخازن

	wاختصاصات وواجبات أفراد السالمة واإلطفاء خالل تنفيذ الخطة

الفئات المستهدفة :
	w اإلدارات في  للعاملين  جًدا  جيدة  مقدمة  أيًضا  الدورة  هذه  تكون  أن  يمكن  واللوجستيات.  والعمليات  والتخطيط  والمشتريات  المخازن  في  العاملون  والمديرون  الموظفون 

األخرى لمعرفة المزيد عن عمليات المخازن.
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الوحدة االولى :
أمن وسالمة المستودعات

	wمفاهيم اساسية فى السالمة المهنية
	wاستراتيجيات التحكم فى المخاطر
	wمخاطر العنصر البشرى
	wالحوادث العامة بالمستودعات
	wاالسباب العامة للحوادث بالمستودعات
	wنتائج الحوادث العامة م اساسية فى السالمة المهنية
	wالحريق، أسبابه، الحد منه
	wطرق إطفاء الحريق
	wالحد من الحرائق
	wتلف وإتالف المواد المخزونية والعمل على وقايتها
	wوقاية المواد والمهمات وصيانتها

الوحدة الثانية :
برنامج األمن والسالمة فى المخازن

	wتحديد إجراءات العمل واإلمكانات البشرية والمادية المطلوبة
	wتدبير احتياجات المستودع
	wاستخدام أجهزة التحذير والوقاية
	wوضع مستويات األمن والسالمة
	wبرنامج مراقبة األخطار والكوارث
	wاستخدام عالمات األمن والسالمة
	wتطبيق سبل اتصاالت األمن الفعالة

الوحدة الثالثة :
التخزين وطرق المناولة والمخاطر السلبية

	wالعوامل التى تؤخذ فى االعتبار عند القيام بعملية الرص والترتيب
	wالنقل اليدوى
	wالوسائل أو المعدات واألجهزة التى تستخدم فى المناولة اآللية
	wالعوامل الواجب دراستها قبل اقرار استعمال وسائل آلية فى مناولة المواد
	wالجرارات والناقالت الميكانيكية والكهربائية
	wاآلالت الرافعة – الناقالت- الزالقات
	wالطرق السليمة للتخزين ومناولة المهمات داخل المخازن
	wإرشادات لمنع الحوادث داخل المخازن

الوحدة الرابعة :
اشترطات السالمة فى مخازن المواد الكيميائية

	wمتطلبات الموقع
	wإنشاءات المبنى
	wالتمديدات الكهربائية
	wالتهوية
	wتصريف التسربات
	wاإلضاءة
	wالمخارج والممرات
	wاجهزة الوقاية الشخصية
	wكاشفات التسربات
	wمعدات الحريق واإلنذار
	w) شروط التخزين ) األسلوب العام

الوحدة الخامسة :
متطلبات تخزين المواد الخطرة

	wفئة الخطورة )1( : المتفجرات
	wفئة الخطورة )2( : الغازات
	w) فئة الخطورة )3( : المذيبات ) السوائل القابلة لإلشتعال
	wفئة الخطورة )4( : المواد الصلبة القابلة لإلحتراق
	wفئة الخطورة )5( : المواد المؤكسدة والبيروكسيدات العضوية
	wفئة الخطورة )6( : المواد السامة
	wفئة الخطورة )7( : المواد المشعة
	wفئة الخطورة )8( : المواد األكالة
	wفئة الخطورة )9( : مواد متنوعة الخطورة
	wالشروط الوقائية
	wشروط مخزن المواد الخطرة



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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 :........................)النظم الحديثة في امن وسالمة المخازن والمستودعات ®( 

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.


