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عنوان الدورة
تقييم األثر البيئي
وصف الدورة
هذه الدورة تتضمن منهجية تقييم األثر البيئي باعتبارها اداة أساسية في اإلدارة البيئية الشاملة وصنع القرار .هذه
الدورة تقدم نظرة شاملة عن المفاهيم والطرق والقضايا والنماذج العديدة ومراحل عملية تقييم األثر البيئي  ،إن
المراحل المتعددة لعميلة تقييم األثر البيئ ي مثل الفرز وتحديد نطاق العمل  ،تحضير وثائق تقييم األثر البيئي ،
أشراك العامة ( في بعض البلدان)  ،المراجعة والتقييم ،المراقبة والتدقيق  ،حق اإلستئناف ،وصنع القرار  ،كل هذا
يتم إختباره  .وسيكون هناك ورشة عمل متضمنة في فترة انعقاد الدورة*
مخرجات تعليم الدورة:
•

ليكون بارعا في إجراء تقييم األثر البيئي وإدماج كافة المبادئ الرئيسية لتقييم األثر البيئي

•

لفهم الخطوات المختلفة في عملية تقييم األثر البيئي

•

لمناقشة تبعات التحضيرات القضائية والمؤسسية وعالقتها بتقييم االثر البيئي

•

التواصل شفويا ً أو كتابيا ً هي نواحي أساسية في عملية تقييم األثر البيئي

•

فهم كيفية التنسيق مع وأهمية الشركاء االستراتيجيين في تقييم األثر البيئي

•

كتابة تقرير تقييم األثر البيئي

شهادات الدورة
المشاركون في الدورة سيمنحون شهادة مشاركة معتمدة وموثقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
المطلوب حضورهم
•

مدراء القطاع العام والخاص

•

رؤساء الشركات واألدوائر

•

المهندسون

•

ظباط الصحة والسالمة المهنية

•

استشاريو البيئة

-

عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
معترف عليه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

-

عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي.

-

مرخص من قبل دائرة التنمية اإلقتصادية في دبي.

-
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•

مفتشو الصحة والسالمه

•

المشرفون

•

قادة الفريق

•

صانعو السياسة

•

أعضاء الفريق

•

الطالب المتخصصون في مجاالت الهندسة واإلدارة البيئية وعلوم البيئة

•

اي شخص مهتم في موضوع تقييم األثر البيئي من اجل تحسين معرفتة واضافة قيمة لملفة الوظيفي

-

عضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
معترف عليه من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

-

عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي.

-

مرخص من قبل دائرة التنمية اإلقتصادية في دبي.

-

