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مقدمة:

نشاهد سنوًيا في األخبار حادثة كبيرة ناتجة عن حادث في منطقة خطرة. وكان من 
الممكن منع هذه األحداث المؤسفة بواسطة قياس كفاءة السالمة، والتخطيط األفضل 
والمعدات الصحيحة. وعلى الرغم من أن الشركات حسنة النية قد ترتكب األخطاء، 

لكن في المناطق الخطرة قد تأتي هذه األخطاء بثمن باهظ . تعد السالمة أمًرا بالغ 
األهمية إذا كنت تعمل في بيئات قابلة لالنفجار. يوفر هذا البرنامج  التدريبي من قبل 
يوروماتيك  افضل ممارسات ومعايير  "الكفاءة لسالمة المنطقة الخطرة" والمعرفة 

الفنية التي تحتاجها لضمان السالمة في هذه المناطق الحساسة

ويشرح البرنامج  "المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة " طريقة 
تجنب المواقف الخطرة في المناطق الخطرةبواسطة المعدات المتوافقة، ويوفر شرًحا 
شاماًل للمعايير واللوائح التنظيمية. كما يشرح الطريقة الصحيحة لتركيب المعدات في 

المناطق الخطرة والمحافظة عليها .

أهداف الدورة:
يهدف البرنامج الى تحديد الخطر وتصنيف المواد الخطرة وفهم طبيعة المخاطر 
وضرورة القضاء على مصادر االشتعال والعالقة بين تصنيف المنطقة ومختلف 
أنواع األجهزة المناسبة والعالقة بين المعدات الكهربائية ونوعية الغاز الموجود 

ودرجات الحرارة وتركيب وصيانة االنواع المختلفة من المعدات ووضع خطة ونهج 
نموذجي للتفتيش المعدات  بصفة دورية وتوثيق وتوضيح المنطقة الخطرة على شكل 
رسومات هندسية وفهم معمق للمناطق الخطرة ودراسات الحالة للحوادث الصناعية، 

من خالل تحديد وتصنيف مخاطر واختيار واستخدام المعدات المسموح بها وإدارة 
المناطق الخطرة من حيث حفظ السجالت والشهادات.

الفئة المستهدفة:
هذا البرنامج التدريبى هو حزمة تدريبية شاملة تنطوي على مزيج من المحاضرات 

والتمارين العملية والكتابية. وهي تهدف في المقام األول إلى السالمة للمهندسين 
والمشرفين أو التقنيين الذين يعملون مع المناطق الخطرة أو األجواء المحتملة 

لالنفجار ويشمل ذلك مسؤولي السالمة والصيانة والعاملين بهذه االدارات.

المحتويات األساسية:

تقسيم المناطق اخلطرة:
	wمفاهيم إدارة الحوادث والكوارث
	wطبيعة وخصائص وانواع  الحوادث الجسيمة
	wتداعيات الحوادث والكوارث
	w موقع مشبع بالغازات واألبخرة CLASS I LOCATION التصنيف األول

القابلة لالشتعال
	w موقع مشبع لغبار وأتربة قابلة CLASS II LOCATIONS التصنيف الثانى

لالشتعال
	w موقع به مواد كاأللياف CLASS III LOCATIONS التصنيف الثالث

واألنسجة الصناعية القابلة لالشتعال

اجراءات السالمة ىف المواقع اخلطرة:
	wاألجواء التى تحتوى على غاز االستيلين
	wاألجواء التى تحتوى على غاز الهيدروجين
	wاألجواء التى تحتوى على اإلثيل إثير
	w).. األجواء التى تحتوى على المواد البترولية )الجازولين
	w) األتربة المعدنية )األلومنيوم – الماغنسيوم
	w)… أتربة الكربون ) الفحم

الوقاية من احلوادث ىف المواقع اخلطرة:
	wادارة عمليات الوقاية من الحوادث فى المواقع الخطرة
	wالقرارات السريعة الحاسمة
	wاجراءات ماقبل الكارثة
	wاجراءات اثناء الكارثة
	wاجراءات االستشفاء بعد الكارثة
	wاستراتيجية اإلعالم فى إدارة الكوارث
	wتسجيل وقائع عمليات الحادثة وكتابة التقارير

االرشاف وتنظيم المنأشت الصناعية الهامة للوقاية من المخاطر:

	wمتطلبات الموقع وإنشاءات المبنى
	wالتمديدات الكهربائية
	wالتهوية -  المخارج والممرات
	wكاشفات التسربات - تصريف التسربات
	wاجهزة الوقاية الشخصية
	wمعدات الحريق واإلنذار
	w )شروط ومتطلبات  التخزين ) األسلوب العام

إدارة الطوارئ وعمليات اإلخالءىف البيئات العالية اخلطورة:

	wالتخطيط لمواجهة طواريء الحوادث الكبرى
	wمستويات وانواع الطوارئ
	wالمهام والمسؤليات
	wأخطار الحرائق الكبرى
	wمخاطر الحريق والتلوث البيئى
	wالعناصر الرئيسية لخطة الحد من انتشار الخطر
	wاالشتراطات الخاصة بتصميم و إنشاء المبانى لمواجهة المخاطر
	wاإلشتراطات الخاصة بالتجهيزات اإلطفائية ومعدات التطهير بالمبنى
	wاإلخالء وقت طوارئ الحريق



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

)المعايير الوقائية للسالمة في أعمال المواقع الخطرة ®( 
منهجيات الكفاءة للسالمة يف املنطقة الخطرة

التــاريــخ :........................

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.


