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مقدمة:

خطيرة.  عواقب صحية  لها  تكون  أن  يمكن  الكيميائية  للمواد  التعرض  حاالت  جميع 

اعتمادا على السموم والتركيز، قد تكون آثار التعرض للمواد الكيميائية فورية )الحروق 

الحمضية( أو على المدى الطويل )مرض البريليوم المزمن أو السرطان(. وعلى أية 

حال، فإن التعرض للمواد الكيميائية قد يؤدي إلى نتائج تهدد الحياة. قد تتسبب المواد 

الكيميائية في أضرار مادية مثل االنفجارات أو الحرائق مما يؤدي إلى إصابات خطيرة 

وأضرار في المرافق.  وقد تنشأ قضايا بيئية نتيجة انسكابات أو إطالقات في المخزونات 

الكيميائية  . باإلضافة إلى اآلثار الصحية أو األضرار المادية أو اآلثار البيئية التي قد 

تنجم عن حادث كيميائي.

ستسلط هذه الدورة التدريبية الضوء على ما يلي:  المكونات الرئيسية لبرنامج فعال للعمل 

مع المواد السامة والخطرة،   أهمية تحديد المواد السامة والخطرة المخزنة والمستعملة، 

  كيفية تحديد المخاطر المحتملة لتخزين المواد السامة والخطرة والتعامل معها،   كيفية 

بالتدريب  المشاركين  التخزين اآلمن  تزويد  للرصد والقياس في  فعالة  تنفيذ إجراءات 

والمعلومات األساسية عن تقنيات تخزين والتعامل مع  المواد السامة والخطرة.  

اهداف الدورة:

عنداالنهتاءبنجاحمنهذهالدورة،سيتمكنالماشركمن:

	wتطبيق المعرفة المستفادة بشأن تخزين المواد الكيميائية والسمية والتعامل معها 

	w ضمان فهم جيد لمخاطر المواد السامة والخطرة 

	w وضع إجراءات آمنة في تنفيذ نقل المواد الخطرة  وتخزين المواد السامة والخطرة 

والتعامل معها 

	w شرح النظم الدولية لوضع العالمات الكيميائية ووضع العالمات 

	w اختيار تدابير مراقبة فعالة أربعة مخاطر المواد السامة والخطرة 

	w  وضع خطط فعالة إلدارة الطوارئ وإجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ 

	w التعامل مع المخاطر وتقييمها قبل العمل مع المواد الخطرة 

	w شرح إجراءات التعامل مع االنسكابات وتلوث الممتلكات 

	w  تقدير االحتياجات لخطط االستجابة لحاالت الطوارئ 

	w التعرف على إجراءات التعامل مع حوادث  المواد الخطرة 

	w أداء التخلص اآلمن من النفايات الخطرة والمنتجات 

	w استخدام معدات الحماية الشخصية للعمل مع المواد الخطرة 

	w واالعتبارات التخزين  وتحديد مرافق  الخطرة  المواد  لطلب  الشراء   تنفيذ ضوابط 

األمنية. 

محاور البرنامج: 

	w دور المشرف والمدير في منع الحوادث الكيميائية 

	w أنواع المواد الخطرة 

	w  فهم الخصائص والمبادئ الرئيسية لتصنيف المواد الخطرة 

	w كيف تحدد اللوائح الدولية المواد الخطرة 

	w أوراق وصحائف البيانات الخطرة 

	w المعلومات المطلوبة إلكمال أوراق بيانات المخاطر أو االهتمام بها 

	w haq2zardous مواد التعبئة والتغليف 

	w نقل المواد الخطرة 

	w  اللوائح الدولية الرئيسية لتخزين المواد الخطرة 

	wطرق التغليف المناسبة للحد من المسؤولية واألضرار

	wكيفية شحن حزم المواد الخطرة بشكل صحيح

	w نقل المواد الخطرة 

	w معدات السالمة 

	w تخزين المواد الخطرة 

	w التخزين بالجملة 

	w مستودعات المواد الكيميائية 

	w التصميم والميزات التشغيلية 

	w اختيار واستخدام تقييم معدات الوقاية الشخصية 

	w تقييم المخاطر على النحو المطبق على نقل وتخزين المواد الخطرة 

	w سالمة المناولة والمراقبة والقياس للتعرض للمواد الخطرة 

	w احتواء االنسكاب، واالستجابة لحاالت الطوارئ، وإزالة التلوث/اإلصالح 

	w  المشاكل المرتبطة بالتخلص من النفايات الكيميائية 

	w  اإلجراءات الرئيسية  والمتطلبات الدولية التي تتعلق بأعمال تخزين المواد الخطرة 

 منهجية التدريب: 

والرسوم  الجماعية  والتدريبات  والمناقشات  المحاضرات  بين  التدريب  منهجية  تجمع 

بالموضوعات.  وعملية  نظرية  معرفة  المشاركون  وسيكتسب  والمحاكاة.  التوضيحية 

إلى  المشارك  لذلك سيعود  للمواضيع، ونتيجة  العملي  التطبيق  التركيز على  وينصب 

مكان العمل بقدرة وثقة على حد سواء لتطبيق التقنيات المستفادة على واجباته.
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: )HAZMAT(مقدمةللموادالاسمةواخلطرة

	w ما هي المواد السامة أو الخطرة 

	w تصنيف المواد السامة والخطرة 

	w أوراق بيانات أمان المواد 

	w السمية واآلثار الصحية 

	w مراقبة مصادر التعرض 

	w اآلثار البيئية على الصحة 

التصنيفووضعالعالمات:

	w )HAZMAT( المعيار الدولي لتصنيف المواد السامة والخطرة 

	w المخاطر وعبارات   GHS-المنسق العالمي  )النظام  الكيميائي  التصنيف   أساليب 

والسالمة في االتحاد األوروبي( 

	w طبيعة ونوع وسم حاويات التخزين والنقل 

	w طبيعة ونوع وضع العالمات على المواد السامة والخطرة 

	w توصيل معلومات نظام وضع العالمات ووسم المواد السامة والخطرة 

	w المسؤوليات العامة للموردين 

تدابريالرقابةالتشغيلية:

	w تقنيات تقييم المخاطر لتحديد المخاطر الكيميائية 

	w تحليل نتائج تقييم المخاطر وتقييم مستويات المخاطر 

	w تدابير مكافحة المواد الكيميائية الخطرة على الصحة 

	w المتفجرة أو  الفعل  رد  أو  لالشتعال  القابلة  الكيميائية  المواد  على  الرقابة   تدابير 

بشكل خطير 

	w تدابير الرقابة لتخزين المواد الكيميائية الخطرة 

	w مراجعة النفايات الخطرة والتخلص منها ومعالجتها من النفايات الكيميائية 

التعاملاآلمنمعالموادالاسمةواخلطرة:

	w أنظمة العمل اآلمنة وأفضل الممارسات 

	w )مالبس ومعدات الحماية الشخصية )االختيار واالستخدام 

	w توفير التدريب والمعلومات عن المخاطر الكيميائية 

	wطرق التهوية  في المخازن 

	w صيانة تدابير الرقابة الهندسية 

	w أساليب الرصد والقياس وحفظ السجالت 

خططإدارةالطوارئواالستجابةلها:

	w تحديد الحوادث الطارئة المحتملة للمواد السامة والخطرة 

	w تطوير إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ 

	w وضع خطط طوارئ في الموقع وخارجه 

	w التدريبات والتمارين والتدريبات في حاالت الطوارئ 

	w اإلسعافات األولية الطبية والمراقبة الصحية والسجالت الطبية 

	w التحقيق في الحوادث والدروس المستفادة 



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 :........................) تخزين ومناولة المواد الكيميائية السامة والمواد الخطرة  (

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.


