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مقدمة:

تصنف النفايات على أنها خطرة عندما تظهر فيها واحدة أو أكثر من الخواص المشعة أو الخطرة، بما في ذلك المتفجرات، واألكسدة، واالشتعال، والمهيجة، والضارة، والسمية، 

والمواد المسرطنة، فضال عن اآلثار الضارة على البيئة وصحة اإلنسان  وإذا لم يتم التعامل واحتواء النفايات الخطرة بشكل صحيح فقد يؤدي ذلك إلى وقوع الحرائق واالنفجارات 

باإلضافة الى ذلك، من المهم التأكد من أن المواد الخطرة جاهزة للنقل للحد من مخاطر التلوث والحوادث الخطرة.

تناقش هذه الدورة التدريبية إدارة النفايات الخطرة ، مع التركيز بشكل خاص على النفايات الصناعية الخطرة والنفايات الطبية والنفايات الخطرة األخرى . وتزود المشاركين 

بالمعرفة والمهارات الالزمة لضمان التعامل والتخلص األمن من المواد والنفايات الخطرة وكذلك مسودات خطط الطوارئ والحوادث غير المتوقعة . ومعرفة كيفية مراقبة وقياس 

تلوث البيئة والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ومع التلوث و تقييم مخاطر التعامل مع المخالفات الخطرة وخطط الطوارئ المرتبطة بها واإلدارة السليمة لمنظومة المخلفات الخطرة 

)نقل- تخزين - تدوال المخلف النهائى(.  تهدف هذه الدورة الى  تعلم كيفية إدارة النفايات الخطرة  وفقا ألحدث األنظمة األنظمة العالمية.

اهداف الدورة:

	w.اتقان إدارة النفايات الخطرة وتقييمات األثر البيئي

	wالمعرفة بالعلوم البيئية وهندسة إدارة النفايات

	w دراسة  آثار تلوث الهواء والمخاطر اإلشعاعية، الكيميائية االنبعاثات

	w تحديد أي من النفايات تصنف على أنها نفايات خطرة 

	wإدارة النفايات الخطرة وفقاً ألنظمة حماية البيئة واألنظمة العالمية 

	w ضمان أن حاويات النفايات الخطرة تفي بمتطلبات حماية البيئة 

	wتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة فى مجال ادارة النفايات السامة والخطرة

	wمعرفة كيفية مراقبة وقياس تلوث البيئة والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ومع التلوث

	wمناقشة حول تلوث المياه، واألسباب، وفئات تلوث المياه، وأنواع تلوث المياه المختلفة، وآثار تلوث المياه وعملية معالجة النفايات السائلة المختلفة

	wمناقشة حول أنواع التلوث الضوضائي ، وأسبابه ، واآلثار و منهجية الحد منه

	wاتقان إدارة النفايات الخطرة، إجراءات تحديد، إجراءات المناولة، إجراءات الفصل بين النفايات الخطرة

	wاتقان  تقييم األثر البيئي،  والتحليل الكامل لخصائص النفايات الخطرة

	w تخزين وإدارة النفايات الشاملة والنفط المستخدم والنفايات الخاصة األخرى 

	wاالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها 

الفئات المستهدفة:

المسؤولين والموظفون المعنيـون بإدارة النفايات ومنع التلوث فـي المنشأت الصناعية والمدراء والمشرفين والموظفين االمن والسالمة في المنشآت الحيوية والحساسـة، وهذه 

الدورة مفيدة لألفراد الذين يعملون في صناعات المواد الخطرة ومسؤولون عن وضع وتطوير خطط الطوارئ واألفراد الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في جهود 

تنظيف المناطق الملوثة من النفايات الخطرة.

إدارة النفايات الخطرة ومكافحة التلوث ®
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المحتويات األساسية:

النفايات اخلطرة والعمليات:

	wتعريف النفايات الخطرة

	wكيفية تصنيف النفايات

	wمتطلبات حفظ السجالت

	wاختيار حاويات النفايات

	wبرامج الصحة والسالمة لعمليات النفايات الخطرة

	wتوصيف الموقع والتحليل

	wالسيطرة على الموقع

	wحاالت عملية

	w)النفايات الخطرة )المصادر واآلثار، األنواع، وأخذ العينات، والتحليل

	wتقييم المخاطر وإدارة النفايات

	wالمعالجة والتخلص منها والتخزين والكشف عن التسرب

	wأنواع ومصادر التلوث البيئي البيئة المعاصرة ومشاكل التلوث

	wالمعايير )معايير جودة الهواء( الغبار واألتربة

	w المصادر والمعالجة تلوث الهواء وكيفية معالجته التخطيط لقياسات تلوث البيئة

	wحاالت عملية

ضوابط المراقبة الطبية والهندسية:

	w:المراقبة الطبية

	wمناوبة الموظفين

	wاالجراء الدوري للفحوصات الطبية

	wمحتوى الفحوصات واالستشارات الطبية

	wالفحص من قبل الطبيب والتكاليف

	wالمعلومات المقدمة إلى الطبيب

	wً رأي الطبيب كتابيا

	wحفظ السجالت

	w:الضوابط الهندسية

	w)PPE( الضوابط الهندسية وممارسات العمل ومعدات الوقاية الشخصية

	wPPE اختيار معدات الوقاية الشخصية

	wالتغليف الكبسولي بطريقة كيميائية وقائية

	wPPE برامج معدات الوقاية الشخصية

إدارة احلاويات والمكبات:

	wفتح الحاويات والمكبات

	wالتعامل مع المعدات

	wالنفايات المشعة

	wالنفايات الحساسة

	wحزم النفايات المخبرية

	wأخذ عينات من محتويات الحاويات والمكبات

	wالشحن والنقل

	wإجراءات الخزان والردم

	wحاالت عملية

إزالة التلوث:

	wإجراءات إزالة التلوث

	wالمعدات والمذيبات

	wالمالبس ومعدات الوقاية الشخصية

	wالحمامات وغرف التغيير

	wحاالت عملية

الوقاية من التلوث والتخطيط للطوارئ يف احلوادث الكربى :

	wخطة االستجابة للطوارئ

	wعناصر خطة االستجابة للطوارئ

	wإجراءات التعامل مع االستجابة للطوارئ

	wموظفي الدعم المحترفين

	wالموظفين المتخصصين

	wالمالبس الواقية للمواد الكيميائية

	wالعمليات الالحقة الستجابة الطوارئ

	wحاالت عملية

الوعى البييئ ودوره يف معاجلة التلوث:

	wتقييم طرق حماية البيئة من التلوث

	wدور األبحاث في التخطيط البيئي

	wالتنظيم واالشراف على الهياكل التنظيمية لإلدارة البيئية

	wحاالت عملية



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

)إدارة النفايات الخطرة ومكافحة التلوث ®(
المفاهيم األساسية للعلوم البيئية، والتلوث وإجراءات معالجة النفايات 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.


