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مقـدمـة:
الكهرباء مصدر أساسي من مصادرالطاقة وعصب الحياة العصرية وهي الطاقة المحركة في الصناعات المختلفة. إن استخدام الكهرباء ال يخلو من المخاطر علي اإلنسان وعلي 
الممتلكات ، واألخطار الكهربائية أكيدة الوجود في توصيالت وصيانة واستعمال األجهزة الكهربائية. والسيطرة علي معظم مخاطر الكهرباء ليس صعبا أو باهظ التكاليف ولكن 
تجاهل وإهمال إجراءات الحماية من الكهرباء يسبب أضرارا كثيرة لألشخاص والممتلكات. لذا تقدم يوروماتيك للتدريب واالستشارات برنامج السالمة الكهربائية وفقا لمناهج 

.OSHA ومعايير

أهداف الدورة:  
سيتمكن الماشرك من التمزي يف:

	  OSHA االستراتيجيات االساسية لألوشا
تحديد وتقييم المخاطر فى المنشآت الصناعية واستراتيجيات إدارة المخاطر 	
تكنولوجيا  السالمة والصحة المهنية  فى بيئة العمل 	
اسباب حوادث الكهرباء ، واساليب التحكم والسيطرة 	
	 OSHA االساليب العلمية الحديثة للحد من الخسائر  فى المنشآت  نتيجة حوادث الكهرباء معايير
االستراتيجيات التدريجية للتحكم فى المخاطر )هرم هيراركي(... 	
التحكم الهندسي والتحكم االدارى فى بيئة العمل المثالية 	
مستويات الطوارئ فى المنشآت ، والتخطيط للطوارئ وحاالت االخالء واالنقاذ 	
افضل ممارسات االشراف والتحكم الهندسى واالدارى فى مخاطر السالمة والصحة المهنيٍة 	
معايير البيئة الصتاعية المثالية 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول السالمة المهنية 	
مشرفين السالمة 	
مهندس الكهرباء 	
مسؤول البيئة 	
فنى التمديدات الكهربائية 	
العاملين فى مجال التمديدات الكهربائية 	

خماطر الكهرباء:
	 Nature of Electricity طبيعة الكهرباء
التيار الكهربائي - القوة الدافعة الكهربائية 	
أسباب حـوادث الكهرباء 	
	  Burns الحروق -  Electrical Shock الصعقة الكهربائية
	  Fires and الحرائق واإلنفجارات -  Arc – Blast حدوث شرز وفرقعة

 Explosions
الصدمة الكهربائية 	
	  Effects of Electric Current التأثيرات المختلفة للتيار علي جسم اإلنسان

On Human Body
أمثلة لمقاومة الصدمة الكهربائية 	

 OSHA General Industry  برناجم األواش للصناعات العامة
:Standards

متطلبات عامة لالجهزة والمعدات الكهربائية 	
الجودة ومطابقة المواصفات 	
استراطات تعليمات الفك والتركيب 	
الفيوزات والقواطع الكهربائية ولوحة الكهرباء 	
المسافات االمنة للتركيبات الكهربائية 	
اشتراطات الطوارئ الكهربائية 	

:OSHA متطلبات السالمة الكهربائية

االضاءة والوان التمييز 	

السلك الحى –المتعادل –االرضى 	

	 )Outlets( المخارج الكهربائية

	 Ground Fault Circuit Interrupter

	 )UPS( البطاريات التي تستخدم

اشتراطات التهوية 	

معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل بالكهرباء:

	  Head Protection استعمال واقي الرأس

استخدام واقيات العين والوجه  	

استخدام األحذية عازلة للكهرباء. 	

المعدات اليدوية المعزولة.  	

	 .Double Insulated Equipment العزل المزدوج



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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

)® OSHA السالمة الكهربائية وفقا لمناهج ومعايير(
Electrical Safety - OSHA

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


