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

مقدمة:
يغطي هذا البرنامج الجوانب األساسية للتهديدات الكيميائية والبيولوجية، وما هي وما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا. يسلط هذا البرنامج الضوء على  التهديد اإلرهابي الكيميائي 
حاالت  بشأن  للتواصل  واالستراتيجيات  المهارات  لتوفير  الطوارئ  لحاالت  التخطيط  أساسيات  البرنامج  هذا  يتجاوز   . االستجابة  واألفراد  للشركات  يمكن  وكيف  والبيولوجي 

الطوارئ ، وإدارة إصابات الحوادث التي تنطوي على مواد  كيميائية وبيولوجية.

أهداف الدورة:
تمكين المشارك من التميز في االتى:

التعريف باإلرهاب الكميائى والبيولوجى واالشعاعى 	
اإلرهاب الكيماوى وعناصره 	
طوارئ الهجوم الكيماوى ومواجهته 	
عوامل اإلرهاب البيولوجى 	
إجراءات التعامل مع الهجمات البيولوجية 	
االرخاب االشعاعى وانواعة 	
التخفيف من أثار الهجوم االشعاعى 	
التطهير من الغازات الكيماوية 	
اإلسعافات األولية من التلوث الكيماوى واالشعاعى والبيولوجى 	

الفئات المستهدفة:
جميع العاملين بالمؤسسات الخاصة والعامة

المحتويات األساسية:

اإلرهاب واألعمال التخريبية 	

تعريف اإلرهاب ودوافعة 	

خطة طوارئ التهديدات الكيماوية والبيولوجية 	

التهديدات بالهجمات الكيماوية 	

	 Sarin غاز السارين

خصائص وأعراض اإلصابة بغاز السارين 	

	 Mustard Gas خردل الكبريت

خصائص وأعراض اإلصابة 	

	 Hydrogen Cyanide سيانيد الهيدروجين

خصائص وأعراض اإلصابة بالسيانيد 	

غاز الفوسوجين وخصائصة 	

العالمات المحتملة للهجوم بعامل كيماوى 	

كيفية التصرف في حالة الهجوم الكيماوى 	

اإلجراءات عند التعرض لعامل كيماوى 	

التهديدات بالهجمات البيولوجية 	

فئات العوامل البيولوجية وأثارها 	

العوامل البكتيرية ) الباسيسلس انثراكيس( 	

العوامل الفريروسية ) السارس، والجدري المائي( 	

السموم البيولوجية ) الراسين ( 	

أنواع أخرى من العوامل البيولوجية 	

العوامل المحتملة للهجوم بعامل بيولوجى 	

كيفية التصرف في حال الهجوم بعامل بيولوجى 	

االنثراكس Anthrax   )الجمرة الخبيثة ( 	

إرشادات التعامل مع المواد التي يشتبه بإحتوائها على مادة االنثراكس 	

إجراءات تطهير األشخاص المصابين بالتلوث 	

الحماية في الموقع والعمل والمنزل 	

خطوات يجب اتخاذها للحماية 	

مخاطر التعرض لهجمات بالقنابل والطرود الملغومة 	

التهديدات بالقنابل القذرة 	

التهديدات االشعاعية 	

أنواع االشعاع )الفا- بيتا – جاما( 	

آثار االشعاع وطرق التخفيف من أعراضه 	

اإلسعافات األولية 	



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 :........................) التهديد الكيميائي والبيولوجي والتأهب للطوارئ ®(

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.


