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تنظمھا عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر
بالتعاون مع كلية الھندسة



 

تعرف السالمة والصحة المھنية بأنھا العلم الذي يھتم بالحفاظ على سالمة وصحة اإلنسان،
وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة
خالية من مسببات الحوادث أو
اإلصابات أو األمراض المھنية،
أو بعبارة أخرى ھي مجموعة
من اإلجراءات والقواعد والنظم
في إطار تشريعي تھدف إلى
الحفاظ على اإلنسان من خطر
والحفاظ على
اإلصابة
الممتلكات من خطر التلف
والضياع ،وتدخل السالمة
والصحة المھنية في كل
مجاالت الحياة ،فعندما نتعامل مع الكھرباء أو األجھزة المنزلية الكھربائية فال غنى عن أتباع
قواعد السالمة وأصولھا ،وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فأننا نحتاج إلى
أتباع قواعد وأصول السالمة ،وبديھي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي
المنشآت التعليمية فأننا نحتاج إلى قواعد السالمة ،بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول األدوية
للعالج أو الطعام لنمو أجسامنا فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد السالمة.

•
•
•
•
•

التوعية العلمية بأھمية إجراءات السالمة العامة في كل مؤسسة،
توضيح أھم الطرق العلمية لكيفية تحليل الحوادث وتقدير كلفتھا البشرية واالقتصادية،
معرفة أنواع الحرائق واألسس العلمية لمواجھتھا والسيطرة عليھا،
معرفة كيفية حدوث االنفجارات ونوعية المواد المسببة لھا ،والطرق العلمية لتجنبھا
وتقليل مخاطرھا،
التوعية العلمية بمخاطر التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة،


• التوعية العلمية بمخاطر المواد الكيميائية اآلكلة والسامة والمسرطنة ،وطرق تخزينھا
والتعامل معھا ،
• حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل،
• الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجھزة
ومعدات من التلف والضياع وتوقف االنتاج نتيجة الحوادث.

•
•
•
•

منسوبو المديرية العامة للدفاع المدني،
مھندسو وضباط السالمة في الوزارات والمؤسسات والبلديات والشركات،
المھندسون والفنيون المختصون في القطاعات الصناعية،
المھندسون والفنيون المتخصصون في السالمة والصحة المھنية في الجامعات.
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•
•
•
•
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•
•
•
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عميد كلية الھندسة ورئيس قسم الھندسة الكيميائية في جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية،
يحمل درجة الدكتوراه في الھندسة الكيميائية وھندسة المواد من جامعة والية أوريغون
األمريكية 1990م ،
ذو خلفية علميه عميقة في الھندسة الكيميائية والھندسة النووية وھندسة المواد،
له خبرات مميزه في أبحاث المواد المشعة وتحلية المياه وتآكل المعادن .تتركز أبحاثه
في نمذجة التآكل في درجات الحرارة العالية وتآكل المعادن في الجو والمواد اإلنشائية
لمحطات التحلية،
ساھم في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية،
نشر أكثر من  50بحثا وتقريراعلميا،
اشرف على عدد من رسائل الدكتوراه والماجستير،
قام بتدريس بعض المقررات لطلبة مرحلتي البكالوريوس والماجستير .
عضو مدى الحياة في الجمعية األميركية النووية ،والجمعية األمريكية لمھندسي التآكل
الدولية ،وجمعية التآكل العالمية.
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يحمل درجة الدكتوراه في الھندسة الكيميائية من جامعة متشغان /آربور في الواليات
•
المتحدة األمريكية عام 1982م
ودرجة الماجستير في الھندسة الكيميائية من جامعة Massachusetts Institute
•
) / of Science and Technology (MITفي الواليات المتحدة األمريكية عام 1979م،
باإلضافة إلى درجة الماجستير في الھندسة الميكانيكية من جامعة متشغان /آن آربور في
الواليات المتحدة األمريكية عام 1984م،
والبكالوريوس في الھندسة الكيميائية من جامعة القاھرة عام ،1973
•
عمل عميدا للبحث العلمي ،ومديرا للمركز االستشاري للعلوم والتكنولوجيا ،ورئيسا
•
لقسم الھندسة الكيميائية ،ورئيسا لقسم الھندسة والتكنولوجيا الزراعية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية،
له خبرة واسعة في التعليم والبحث العلمي واإلدارة الجامعية واإلشراف على طلبة
•
الدراسات العليا،
أشرف على تنفيذ العديد من الورش العلمية والتدريبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا
•
األردنية،
يعمل اآلن عضو ھيئة تدريس في قسم الھندسة الكيميائية ومنسقا لمركز البحوث
•
الھندسية في كلية الھندسة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية /الرياض.
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يحمل درجة الدكتوراه في الھندسة الكيميائية من جامعة والية مكسيكو الجديدة في
الواليات المتحدة األمريكية،
ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في ھندسة تكرير النفط والبتروكيميائيات من معھد
الغاز والبترول في رومانيا،
عمل رئيسا لقسم الھندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،
له خبرة واسعة في التعليم والبحث العلمي واإلدارة الجامعية واإلشراف على طلبة
الدراسات العليا،
قام بتنفيذ العديد من الورش العلمية والتدريبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،
يعمل اآلن عضو ھيئة تدريس في قسم الھندسة الكيميائية في كلية الھندسة في جامعة
االمام محمد بن سعود اإلسالمية /الرياض.
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التسجيل واالفتتاح

9:00 – 8:30

أھمية السالمة الصناعية ومعرفة الطرق العلمية لتحليل الحوادث،
وتقدير كلفتھا البشرية واالقتصادية

10:00 – 9:00

المحاضر :أ .د .عبدالرحمن بن ابراھيم التميمي

10:30 – 10:00
11:30 – 10:30

استراحة شاي وقھوة

مخاطر الكيميائيات السامة واآلكلة والمحرشة وتأثيرھا على الصحة،
وحدود التركيز الخطر ،ومدة التعرض اآلمن لھا ،وطرق الوقاية منھا،

المحاضر :د .ممدوح بن عايد اللوزي

1 :0 0– 11:30
2:00 – 1:00

استراحة وصالة الظھر

أنواع اإلشعاعات ومخاطرھا على أنسجة الجسم وطرق الوقاية
المحاضر :أ .د .عبد ﷲ بن إبراھيم المرشد
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10:00 – 9:00

أنواع الحرائق واألنفجارات ،أسبابھا ومخاطرھا وطرق الوقاية
المحاضر :أ .د .عبدالرحمن بن ابراھيم التميمي

10:30 -10:00
11:30 -10:30

استراحة شاي وقھوة

مخاطر الغبار والضجيج وطرق الوقاية
المحاضر :أ.د .عبدالرحمن بن ابراھيم التميمي

12:30-11:30

مناقشة عامة والتوصيات ،وتوزيع الشھادات تحت رعاية األستاذ
الدكتور عميد كلية الھندسة

7

ا  () 7 +ا ر

يعبأ ھذا النموذج ويرسل الى العنوان االلكتروني التاليcoe@imamu.edu.sa :
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ا   Dا ...................................................................... :) = (+
عنوانھا البريدي.........................................................................................
عنوانھا االلكتروني ....................................................................................
رقم ھاتف المؤسسة ...................................................................................
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أ .د .عبدالرحمن بن ابراھيم التميمي  /قسم الھندسة الكيميائية.
رقم الھاتف )جوال(

0597641274 :

رقم الھاتف )مكتب(

1-25 86376 :

البريد األلكتروني
العنوان البريدي

:

tamimiai@yahoo.com

 :كلية الھندسة  /جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية
ص .ب  ،5701الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
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WORKSHOP
On
Industrial Safety Engineering & Occupational Health

تنظمھا عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون

مع كلية الھندسة



Introduction
Safety in industry is the state of being "safe" and protected against
physical and occupational accidents due to the consequences of damage
damage,
failure, error or any other
event which could be
considered non
non-desirable.
This can take the form of
being protected from the
event or from exposure to
something that causes
health
or
economical
losses. It can include
protection of people or
possessions. Yearly, industr
industries
ies in most countries face several accidents
which cause losses in employees,
employees, materials and production. Thus, safety
measures and precautions are highly recommended to be understood and
applied to avoid such types of losses.
This workshop is of great importance
importance to all employees in the industrial
sector. It will analyze industrial accidents and injuries and their impact on
economy, and present all types of fires and explosions and their
prevention and control. Additionally, it will analyze the effect of du
dust,
noise and radiation on human health, and address adverse
adverse-health effects
of toxic and carcinogenic chemicals.



Objectives
1- To develop awareness among engineers and employees of the
importance of safety precautions in industry, knowledge of
scientific methods to analyze accidents and injuries,
2- To know fire types and the scientific principles of their initiation,
propagation, control, , and extinguishing.
3- To know how explosions occur , how to prevent their occurrence
and reduce their hazards,
4- To develop awareness of the hazards of dust, noise, and radiation on
human health,
5- To develop awareness of the hazards of toxic, corrosive and
carcinogenic chemicals, and their safe storage, handling,
transportation and use,
6- To develop expertise in the applications of engineering principles
and tools to resolve design problems in fire and fire safety
applications.
7- To enable engineers and workers to assess risks and devise
protection strategies as they relate to fire and explosions,

Who should attend?
This workshop is of great importance to engineers, safety officers,
operators, employees, co-workers and fire-fighting staff in the industry
of: Oil and gas, fertilizers, chemicals, plastic, polymers, paints, cement
and quarries.
Location & Hall
College of Engineering at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University/ Riyadh. The lecture hall will be announced later.
Fees: 1000 SR paid in cash prior or upon registration


Instructors
(1)

Prof. Abdullah I. Almarshad

He is the dean of Engineering and Chairman of Chemical Engineering at
Al-Imam
Imam Mohammad bin Saud Islamic University, and holds a PhD in
Chemical and Material Engineering from Oregon State University 1990.
He has a strong background in chemical, material, nuclear and modeling
of corrosion
on engineering in desalination plants and at high temperature.
He is a member in several professional societies as American Nuclear
Society (life-time
time member), Corrosion Society, NACE International and
ASM International.
Prof. Abdullah I. Almarshad participated
ipated in several international
conferences and published 50 technical reports and papers in refereed
indexed journals. He taught and supervised graduate students at both
M.Sc and PhD Levels.
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(2)
2) Prof. Abdulrahman I. Tamimi

He holds a PhD degree in Chemical Engineering from the University of
Michigan/Ann Arbor 1982. Additionally, he holds two M.Sc degrees in
Chemical and Mechanical Engineering from Massachusetts Institute of
Science and Technology (MIT)/USA and The University of Michigan/
Ann Arbor/USA respectively.
He was the Dean of Research , The Director of The Consultative Center
of Science and Technology, Chairman of Chemical Engineering
Department,, and Chairman of Agricultural and Engineering Department
all at Jordan University
iversity of Science and Technology. He has a wide
experience in teaching, research, academic administration, aand faculty
development affairs.
Prof. Abdulrahman Tamimi supervised several graduate students and
carried out many engineering workshops and semin
seminars
ars in universities and
industries. Now, he is a faculty member in the Department of Chemical
Engineering and Co-ordinator
ordinator of Engineering Research Center at Al
AlImam Muhammad Ibn
bn Saud Islamic University.



3) Dr. Mamdouh A. Al
Al-Lawzi

Dr. Mamdouh Al-Lawzi
Lawzi holds Ph.D and M.Sc degrees in petroleum
refining and petrochemical industries from New Mexico State University
1987 and 1992 respectively. His B.Sc was in petroleum refining
engineering from Oil and Gas Institute at Romania. He was the Chairman
of the Department of Chemical Engineering at Jordan University of
Science and Technology. He
Dr. Mamdouh Al-lawzi
lawzi has a wide experience in teaching, research,
supervising several graduate students and handling training workshops at
Jordan University of Scien
Science
ce and Technology. Now, he is a faculty
member in the Department of Chemical Engineering at Al
Al-Imam
Mohammad bin Saud Islamic University.



Workshop Schedule
Day 1
8:00 – 9:00

Registration and Opening

9:00 – 10:00 Importance of safety in industry, accidents analysis,
Lecturer: Prof. Abdulrahman Tamimi
10:00 – 10:30 Break (Coffee & Tea)

10:30 – 11:30 Hazards of Toxic, irritating and carcinogenic chemicals.
Threshold Limit Values, Exposure Time, and preventive measures,
Lecturer: Dr. Mamdouh Al-Lawzi
11:30 – 1:00
1:00 – 2:00

Break ( Noon Prayer)
Radiation Types and their adverse effects on human body,

Lecturer: Prof. Abdullah Al-Marshad

Day 2
9:00 – 10:00

Fires and explosions, their occurrence and control,

Lecturer: Prof. Abdulrahman Tamimi
10:00 : 10:30
10:30 – 11:30

Break (Coffee & Tea)
Hazards of dust, noise and protection means,

Lecturer: Prof. Abdulrahman Tamimi
11:30 – 12: 30 Open discussion, evaluation and certificate distribution
under his Excellency the Dean of Engineering.
Nomination Form


The following form should be filled clearly and sent to the following email address :coe@imamu.edu.sa
Full Name: ………………………………………………………...
Position : …………………………………………………………..
Affiliation: ………………………………………………………...
e-mail

: …………………………………………………………

Mobile

: ………………………………………………………...

Industry or Institution Name : …………………………………..
Address :
……………………........................................................……………
B. O. Box…………………………………………………………..
City & Country: …………………………………………………..
FAX: ………………………………………………………………
Mobile or Tel: ……………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………

For any further information, please contact the workshop co-ordinator
Prof. Abdulrahman Tamimi:
e-mal : tamimiai@yahoo.com
Mobile: +966 59 764 1274
Tel (office): +966 12586376
Address: Department of Chemical Engineering / College of Engineering/
Imam Mohammad bin Saud Islamic University/ Riyadh 11432, P.O.Box
5701
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