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مقدمة:
تعرف المادة الخطرة وحسب وكالة السالمة والصحة البيئية األمريكية )OSHA( بأنها أي مادة كيميائية لها خطورة صحية أو فيزيائية. إن التعريف العام من قبل وكالة السالمة 

والصحة المهنية األمريكية ال يتضمن المواد األصلية فحسب، بل يشمل الدهانات والمنظفات واألحبار واألصباغ ومواد أخرى شائعة االستخدام. يجب على مصنعي ومستوردي 

المواد الكيميائية أن يحددوا فيما إذا كانت هذه المواد التي ينتجوها أو يعبئوها ينطبق عليها تعريف المادة الكيميائية الخطرة. تستخدم المواد الخطرة أو تتداول في الشركات خالل 

عملياتها اإلنتاجية، ومعظم هذه المواد عندما تستخدم في التصنيع أو يتم التخلص منها تساهم في انتشار الملوثات. تشكل هذه المواد تهديداً مؤثراً على سالمة وصحة الموظفين، 

ومن اجل ذلك فقد تم استخدام مجموعة من الرموز المختلفة والمعروفة دولياً لتدل وتشير باختصار على المادة الخطرة.

من المعروف أن الموجات الكهرومغناطيسية والدقائق المختلفة المنبعثة من المصادر اإلشعاعية لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على خاليا الكائنات الحية، وبالتالي إحداث 

التغيرات المختلفة فيها في حالة تعرض اإلنسان لإلشعاع يمكن أن يقود التعرض لنتائج سلبية عديدة قد تؤدي بحياته. تنشأ مخاطر اإلشعاع من التعرض الخارجي لإلشعاع المنبعثة 

من مصادره المختلفة كذلك عند التعرض الداخلي نتيجة دخول النظائر المشعة إلى الجسم عن طريق أجهزة الهضم والتنفس. ولتجنب مخاطر اإلشعاع وحماية العاملين في هذا 

المجال من الضروري اإللمام وااللتزام بالتعليمات المتعلقة بالوقاية من اإلشعاع ويستخدم أخصائى الصحة المهنية القياسات البيئية والطرق التحليلية لتحديد ألى مدى يتعرض 

العاملون لمخاطر العمل ومن ثم يقوموا بإستخدام طرق السيطرة المختلفة للسيطرة على هذه المخاطر ومنع تعرض العاملين لمخاطرها. وسنوضح هنا طبيعة المخاطر الحيوية  

هناك مصادر أخرى للتلوث. فالفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل من خالل العدوى من المرضى واألدوات الملوثة والطعام الملوث والمكان الملوث

أهداف الدورة:

متكني الماشرك من التمزي ىف الموضوعات االتية:

السالمة المهنية 	

أهداف السالمة المهنية 	

نتائج العمل بنظام الصحة والسالمة المهنية. 	

أهم األمراض المهنية 	

المواد المسببة للسرطان المهني 	

إصابات العمل والمرض المهني. 	

اآلثار الناتجة عن اإلصابة أو المرض المهني 	

برنامج االوشا للوقاية من المخاطر  	

مخاطر العنصر البشري 	

المخاطر الكيميائية 	

المخاطر الطبيعية 	

المخاطر الهندسية 	

الفئات المستهدفة:
العاملين  بالشركات الصناعية 	

العاملين بالمختبرات الكيميائية 	

مشرفى السالمة الصناعية 	

العاملين بأقسام االشعة 	

العاملين بالمفاعالت 	

المهتمين بالوقاية من الحوادث الكميائية والبيولوجية واالشعاعية 	
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السالمة والصحة المهنية:

السالمة والصحة والبيئة 	

هندسة البيئة 	

التنظيم وتوزيع المسئوليات 	

اهداف السالمة المهنية 	

استراتيجيات السالمة المهنية 	

برنامج االوشا للوقاية من المخاطر الكيميائية والبيولوجية و االشعاعية 	

اإلعداد لحاالت الطوارئ وخطط الطوارئ المختلفة 	

التحقيق في الحوادث وإصابات العمل وإعداد التقارير واإلحصائيات الخاصة بها 	

السالمة  	 بنواحي  الخاصة  الفحص  نماذج  بإستعمال  المختلفة  العمل  فحص مواقع 

والصحة المهنية )التفتيش(

معدات الوقاية الشخصية – اإلختيار – الفحص والتخزين 	

اإلسعافات األولية والخدمات الطبية 	

برنامج توصيل المعلومات عن المواد الخطرة 	

حماية البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية 	

السالمة يف استخدام وتداول المواد الكيميائية:

المخاطر الكيميائية على الصحة 	

كيف يمكن لكيماويات موقع العمل أن تدخل أجسامنا 	

ردود الفعل التحسسية 	

ما هي السمية- السمية الحادة 	

طرق التعرض والقيم الحدية: 	

المجموعات الكيميائية الشائعة التي تسبب خطراً على الصحة. 	

كيف نقلل الخطورة الناتجة عن الكيماويات 	

التخزين االمن وشروط وتصميم المخازن 	

إجراءات العمل اآلمن من احلوادث الكميائية:

مخخاطر العمل في المختبرات الكميائية 	

إجراءات العمل اآلمن   	

تخفيض التعرض 	

معدات الوقاية الفردية 	

الرقابة وطرق اإلعالم بالخطورة 	

التدريب على التعامل مع المواد الكميائية 	

تعليمات العمل في أرض المستودع 	

معدات الوقاية الفردية 	

السالمة من حوادث اإلشعاعات:

كيف تنشأ اإلشعاعات 	

المخاطر الصحية لإلشعاعات 	

أنواع  اإلشعاع  	

وسائل الوقاية من اإلشعاعات 	

وحدات قياس اإلشعاع  	

إجراءات السالمة في المعامل 	

الجرعات اآلمنة 	

إجراءات السالمة من مخاطر االشعاع 	

عمليات التعامل مع المخاطر واحلوادث الفزيائية والبيولوجية:

الحرارة وارتباطها بالرطوبة وسرعة الهواء.                                	

مخاطر الضوء                                                                     	

التعامل مع مخاطر الضوضاء                                         	

الضغط الجوي                                           	

اإلهتزازات                                                                        	

الميكروبات والجراثيم والفيروسات                                                                           	

عمليات التعامل مع المخاطر البيولوجية 	

السالمة البيولوجية 	
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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 :........................)عمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية واإلشعاعية ®(

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.


