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دورة متقدمة في إدارة و تخزين المواد الكيميائية

المحتويات الرئيسية 

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

مقدمة:
أنفسهم  المشاركين على كيفية حماية  لتدريب  المكثفة  التدريبية  الدورة  تم تصميم هذه 
السامة  المواد  المتضررين من  الكيميائية وكيفية مساعدة  للحوادث  التعرض  في حالة 
المواد  تخزين  و  مع  التعامل  حول  المتقدمة  التدريبية  الدورة  هذه  في  والكيميائية.  
الكيميائية و المواد الخطرة من يوروماتيك ، سيتم التركيز على المحاور التالية: المفاتيح 
تعريف  أهمية  والخطرة،  السامة  الكيميائية  المواد  مع  للتعامل  فَعالة  لخطة  الرئيسية 
المواد السامة والخطرة المخزنة و المستخدمة، كيفية تحديد المخاطر المحتملة للتخزين 
و التعامل مع المواد الكيميائية والخطرة ، كيفية متابعة سير العمل و قياسات السالمة 
العامة للتعامل مع المواد الخطرة بكفاءة و أمان، تهدف هذه لتوفير أفراد حاصلين على 
معها  التعامل  وطرق  والخطرة  الكيميائية  المواد  عن  الالزمة  المعلومات  و  التدريب 

وتخزينها.

اهداف الدورة:
مع هناية هذه الدورة سيكون الماشركني قادرين عىل:

	w التعرف على االشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السالمة للعاملين في
مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة

	wتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة
	w تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العالمات الدولية والرموز الخاصة

بالمواد الخطرة

	wضمان فهم جيد لمخاطر المواد السامة و الخطرة
	wتأسيس إجراءات آمان لتخزين و التعامل مع المواد السامة و الخطرة
	wشرح النظام العالمي للوصف و العالمات للمواد الكيميائية
	wاختيار قياسات محددة للتعامل مع مخاطر المواد الكيميائية و الخطرة
	wتأسيس خطة إدارة طارئة و نظام تعامل مع الحاالت الطارئة بكفاءة
	wتحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة
	wتحديد مهمات الحماية الفردية المناسبة لنوعية حادث المواد الكيميائية
	wالقيادة والتحكم في حوادث المواد الخطرة وسالمة العاملين في مواجهة الحادث
	wوضع األساليب التكتيكية للسيطرة والتحكم في حوادث المواد الخطرة
	w تنفيذ الخطط االستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة من الفئة األولى

إلى الفئة التاسعة
	w إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق

المتأثرة به

الفئات المستهدفة:

للمديرين   : الكيميائية  المواد  وتخزين  إدارة  في  المتقدمة  الدورة  هذه  تصميم  تم 
األفراد   ، الخطرة  المواد  للتعامل مع  المعرفة  النوع من  الى هذا  والفنيين  المحتاجين 
المعنيين بإدارة و تحكم في المواد الخطرة ،  مديري السالمة واالمن المعنيين بإدارة 

السالمة ، واألطراف المعنية بالتعامل و تخزين المواد الكيميائية والسامة و الخطرة.

مقدمة عن المواد الكيميائية واخلطرة:

	wما هي المواد الكيميائية والخطرة؟
	wتصنيف المواد الكيميائية والخطرة
	wبيان مدى خطورة المواد الكيميائية والخطرة
	wتأثير المواد الكيميائية والخطرة على الصحة
	wالتخفيف من التعرض لهذه المواد
	wالتأثير البيئي على الصحة

تصنيف و توصيف المواد الكيميائية واخلطرة:

	wالقياسات العالمية لتصنيف المواد الكيميائية والخطرة
	wطرق التصنيف الكيميائي
	wطبيعة ونوع تصنيف التخزين و نقل الحاويات
	wطبيعة ونوع السمية للمواد الكيميائية والخطرة

قيااست المراقبة التنفيذية:

	wطرق تقييم المخاطر لتحديد المخاطر الكيميائية
	wتحديد نتائج المخاطر و درجة خطورتها
	wقياسات المراقبة لمخاطر الكيماويات
	wقياسات المراقبة للمواد سريعة االشتعال أو سريعة االنفجار
	wقياسات المراقبة لمخاطر التخزين الكيميائي
	wفحص و التخلص من و معالجة المخلفات السامة الكيميائية

التعامل مع المواد الكيميائية واخلطرة بأمان:

	wنظام عمل آمن و أفضل التدريبات
	wاختيار و استخدام مالبس و معدات الحماية للعمل
	wبند التدريب و معلومات عن المخاطر الكيميائية
	w طرق واشتراطات التهوية
	wصيانة قياسات هندسة المراقبة
	wمتابعة سير العمل و طرق القياسات و وتدوين حفظ السجالت

 
إدارة الطوارئ و خطط االستجابة للحوادث:

	w  تحديد الحوادث الطارئة المحتملة للمواد الكيميائية والخطرة
	wإنشاء إجراءات لالستجابة الطوارئ
	wتأسيس خطط طارئة داخل و خارج الموقع
	wتدريب على الحاالت الطارئة وأنظمة الطوارئ
	wاإلسعافات األولية والمراقبة صحية و وتدوين السجالت الطبية
	wالتحقيق في  حوادث المواد الكيميائية والخطرة وكتابة التقارير



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

)دورة متقدمة في إدارة و تخزين المواد الكيميائية(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


