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المقدمة:
قبل   400 سنة  قبل  القديمة  )اليونان  تقريباً  أبوقراط   زمن  منذ  الصناعية  األمراض 
األمراض  عرفوا  قد  المصريين  قدماء  أن  على  دليل  يوجد  أنه  حتى  تقريبا(  الميالد 
واعتالل صحته  الشخص  مهنة  بين  العالقات  إدراك  تزايد  الوقت  المهنية. مع مرور 
بها.  والتحكم  المخاطر  لتقييم  التقنيات  تطورت  هذا،  مع  توازياً  بينهما.  الربط  وتعزز 
بينما يظهر فحص مختصر لتاريخ وتوجهات حفظ الصحة المهنية تحسن عام في كل 
الواجب  األمور  من  العديد  هناك  يزال  ال  بها،  وتحكمنا  العمل  لمخاطر  استيعابنا  من 
البشر  أن هناك مزيد من  يعني  النامية  الدول  في  الصناعية  األنشطة  تزايد  معالجتها. 
الذين يتعرضون ألخطار مهنية حول العالم. كما أن التطور التكنولوجي يعني أن هناك 

أخطار جديدة تظهر في مكان العمل.

أن  والفيزيائية كما  الكيميائية  باألخطار  يتأثر  أن  يمكن  معقد  جهاز  البشري  الجسم 
للجسم طرق عدة ينظم بها نفسه عندما يتعرض لألخطار. للتحكم بالمخاطر التي تهدد 
التي يمكن  لكيفية عمله، وأنواع الضرر  الجسم، من الضروري أن يكون هناك فهماً 
أن تقع كنتيجة للتعرض. األهمية النسبية لحفظ الصحة المهنية يمكن توضيحها بمقارنة 
اإلحصائيات الخاصة بوقوع الحوادث بتلك الخاصة باعتالل الصحة. بالمملكة المتحدة 
يصل عدد حاالت الوفاة بسبب نشاطات مرتبطة بالعمل إلى 250. ويمكن مقارنة هذا 
يقدر عدد  2500. ولكن،  إلى  المرور والتي تصل  الوفاة بسبب حوادث  بعدد حاالت 
بالعمل  والمرتبطة  التنفسي  الجهاز  وأمراض  السرطان  أمراض  بسبب  الوفاة  حاالت 

بحوالي 12,000 سنوياً. ويقدر هذا بمعدل.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

توقع األخطار الصحية في مواقف العمل الجديدة والمفترضة. 	
إدراك األخطار الصحية في أماكن العمل القائمة. 	
تقييم المخاطر الصحية في مكان العمل؛ عبر تقييمات نوعية وأيضاً مسوح كمية  	

لقياس التعرض.
انتقاء إجراءات مراقبة المخاطر الصحية المالئمة؛ ومعرفة عملية متعمقة  	

إلجراءات مثل اإلزالة والتبديل وتهوية العادم المحلي.
تطوير حلول رقابية مفصلة لنشاطات العمل الفريدة؛. 	
تحري مسببات اعتالل الصحة المرتبط بالعمل. 	
المساعدة في النشاطات المهنية المرتبطة بالصحة مثل الرقابة الصحية/ المراقبة  	

البيولوجية.
ااتقان عمليات لتدريب والتعليم؛ مثل إبالغ العاملين باألخطار المقترنة بعملهم  	

وتدريبهم على االستخدام الصحيح إلجراءات الرقابة.
تطبيق نشاطات البحث في طرق متطورة إلدراك وتقييم والتحكم بالتعرض. 	

الفئات المستهدفة:
عمل  فريق  المهنية،  الصحة  واخصائي  والمشرفين  للمدراء  الدورة  هذه  تصميم  تم 
السالمة، الممارسين الطبيين، مديري المشروعات، المهندسين من جميع التخصصات، 
مختصي الصحة الغذائية،  وذلك لمساعدتهم على تقليل التعرض ألخطار صحية في 

مكان العمل والتحكم به.

خماطر العمل طبقا لمعايري األواش OSHA  الصحة والسالمة االمريكية:

مخاطر بيئة العمل واساليب المواجهة للحد من الخسائر�	
مخاطر بيئة العمل�	
مخاطر العنصر البشرى�	
المخاطر الهندسية فى مجال العمل OSHA )معايير السالمة األمريكية (�	
المخاطر الميكانيكية�	
	�           OSHA إجراءات السالمة ضد مخاطر اآلآلت الميكانيكية
	�OSHA قواعد السالمة فى الورش الميكانيكية
	�OSHA إجراءات السالمة من مخاطر األجهزة الكهربية

الفسيولوجية البرشية واألمراض الصناعية:

البشرة�	
الجهاز العظمي العضلي�	
الجهاز العصبي�	
جهاز الغدد الصماء ) الجهاز الدوري (�	
الدم�	
الجهاز التنفسي�	
القناة المعدية المعوية�	
الكبد�	
العين�	

المحتويات األساسية:

الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية ®



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية ®

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

أاسسيات علم السموم:
مفاهيم أساسية:�	

الشكل المادي�	
الجرعة�	
منافذ الدخول/ االمتصاص�	
االستقالب�	
اإلخراج�	
االستجابة للسموم�	
مراحل التقييم السّمي:�	

ما هي اآلثار الضارة التي قد تسببها مادة كيميائية ما؟�	
هل اآلثار التي تظهر على الحيوانات لها صلة باإلنسان؟�	

أمثلة للمواد/ العمليات اخلطرة:
	�Crystalline silica
	� )MMMF( ً ألياف معدنية مصنعة آليا
أدخنة اللحام�	
األيزوسيانات�	
غبار الخشب�	
صناعة األدوية�	
منتجات البترول�	
المناجم – استخالص الثروة المعدنية والمعادن�	
استخدام المعادن والصقل�	

تقييم المخاطر الصحية:
األخطار والمخاطر�	
تقييم المخاطر الصحية:�	

تحديد مدى التقييم�	
جمع المعلومات�	
تقييم مخاطر الصحة�	
تحديد أي إجراء الزم�	
تسجيل تقييم المخاطر�	
تنفيذ اإلجراءات�	
مراجعة تقييم المخاطر�	
األنظمة المتخصصة ونطاقات التحكم�	

قياس الملّوثات المنقولة عرب الهواء:
تقنيات جمع العينات�	
أنواع جمع العينات�	
معدات جمع العينات�	
سجالت العينات�	
جمع عينات الجسيمات المنقولة عبر الهواء�	
جمع عينات الغازات واألبخرة�	
خطط جمع البيانات�	
التعرف على الملوثات المنقولة عبر الهواء�	
التسريبات واالنسكابات�	
تقييم إجراءات التحكم الفعالة�	

معايري حفظ الصحة وحدود التعّرض المهين:
وضع معايير حفظ الصحة وحدود التعرض �	
معايير حفظ الصحة للعوامل الكيميائية:�	

تحديد كميات تركيز العناصر الكيميائية المنقولة عبر الهواء�	

فئات حدود التعرض �	
التنويط ”الجلدي“�	
آثار التعرض المختلط�	
حساب التعرض مع النظر للفترة المرجعية المحددة�	
القيم اإلرشادية للرصد البيولوجي�	

أاسليب عامة للتحكم مبخاطر التعرض عىل الصحة:
أنواع إجراءات التحكم:�	

العزل/ االستبدال�	
العزل�	
الفصل�	
الضوابط الهندسية - التهوية�	
الضوابط اإلدارية�	
المعلومات والتعليمات والتدريب�	
	�)PPE( معدات الحماية الشخصية

الهتوية:
أنواع التحكم�	
الخواص العامة لنظام تهوية العادم المحلي :�	

اعتبارات عامة�	
المداخل/ األغطية�	
مجاري الهواء�	
منقيات الهواء�	
محركات الهواء�	
التصريف في الجو�	
صيانة، فحص، واختبار أنظمة التهوية�	

األخطار البيولوجية:
مقدمة للمخاطر البيولوجية�	
األمراض المنقولة عبر الدم�	
األمراض حيوانية المنشأ�	
العفن�	
الجوائح�	
التعديل الوراثي للفيروسات�	

الضوضاء:
الصوت المسموع�	
اآلثار الصحية للضوضاء المفرطة�	
جمع مستويات الصوت�	
تحليل التردد�	
أوزان ديسيبيل�	
	�)Leq( مستوى الصوت المعادل المتواصل
جرعة الضوضاء ) حساب تعرض العمال الشخصي اليومي للضوضاء �	

) )LEP,d(
حدود الضوضاء ) حدود أخرى (�	
الحفاظ على السمع:�	

تقييم ضوضاء مكان العمل�	
التحكم بضوضاء مكان العمل�	
حماية العاملين المعرضين للخطر�	
المعلومات والتعليمات والتدريب�	



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 :........................)الفسيولوجية البشرية واألمراض الصناعية ®( 

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.


