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المحتويات األساسية:

األهداف :
المخاطر االساسية لبيئة العمل � 

إجراءات التحكم والسيطرة على المخاطر المختلفة � 
الحوادث اسبابها وتصنيفها � 

مخاطر العنصر البشرى � 
معرفة أسباب كتابة التقرير ووصفها بدقة . � 

التمييز بين أنواع الحوادث البسيطة والخطيرة وشديدة الخطورة. � 
االجراءات النموذجية لإلستجابة للحوادث. � 

أهم اساليب التحقيق والتحليل في الحوادث . � 
طرق جمع المعلومات واألدلة . � 

كيفية إجراء المقابالت مع الشهود . � 
أبرز النظريات التي تشرح كيفية تحليل أسباب الحوادث. � 

معرفة المقصود باإلجراءات التصحيحة والوقائية � 
االساليب الفنية لمواجهة مخاطر الحريق � 

مقدمة :

التحقيق في الحوادث ، عامل أساسى في تحديد أسباب الحوادث ومنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل , وتحديد األعمال الوقائية , والتحسين المستمر لبيئة العمل ونظام السالمة 
و الوقوف على مناسبة إجراءات النظام , وزيادة اإلنتاج بصورة آمنة , وزيادة الوعى بنظام السالمة والصحة المهنية.

إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بال شك إلى الحد من اإلصابات واألمراض المهنية وحماية العاملين من 
الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو اإلصابة، وكذلك الحد من تكاليف العالج والتأهيل والتعويض عن األمراض واإلصابات المهنية 

مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى اإلنتاج ودفع القوة االقتصادية للدولة

يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه )) إصابة (( أي أن اإلصابة هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل ، وتعرف إصابة العمل بأنها 
اإلصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر اإلصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن 

يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر األمراض المهنية من إصابات العمل.

التحقيق في الحوادث وإصابات العمل
وإعداد التقارير وفق أفضل الممارسات ®

الوحدة األولى :

Risk Management and Appraisal | ادارة وتقييم المخاطر

§ Objectives Risks Management | أهداف أدارة المخاطر

   § Risks Management Responsibilities | مسئوليات أدارة المخاطر

أنواع المخاطر واسس تقيمها § 

عناصر إدارة المخاطر § 

مصفوفة المخاطر. § 

§ Risk Specification | تحديد المخاطر

§ Job Hazard Analysis | تحليل مخاطر العمل

§ Risks Assessment | نموذج تقييم المخاطر

§ Control Procedures | ) خطوات السيطره ) أجراءات الضبط
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الوحدة الثانية :

OSHA مخاطر بيئة العمل وإجراءات الحد من الخسائر

§ Environment | بيئة العمل

 § HAZARDOUS )CLASSIFIED( | تقسيم وتصنيف المناطق الخطرة

LOCATIONS

مخاطر أالماكن المغلقة     § 

المخاطر الطبيعية       § 

مخاطر اإلشعاع       § 

المخاطر الكهربائية § 

المخاطر الكيميائية           § 

مخاطر بيولوجية   § 

المخاطر الميكانيكية   § 

مخاطر الحريق § 

الوحدة الثالثة :

حوادث وإصابات بيئة العمل وأنواعها

§ Causes of Accidents & Injuries | أسباب الحوادث واالصابات

النقاط السلبية وااليجابية للحوادث. § 

تصنيف الحوادث. § 

معدالت الشدة والتكرار. § 

تحليل الحوادث ونظرية الدومينو. § 

التعرف على االسباب المباشرة والغير مباشرة للحوادث. § 

األمراض المهنية § 

كيفية تقدير تكلفة الخسائر. § 

كيفية إعداد وكتابة التقارير. § 

وضع االقتراحات واإلجراءات التصحيحة. § 

متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحة. § 

حاالت للدراسة § 

 الوحدة الرابعة :

Accident Investigation | التحقيق غى الحوادث

الغرض من التحقيق فى الحوادث. § 

من يقوم بتحقيق الحوادث وكيفية تكوين الفريق. § 

األهداف من التحقيق § 

خطوات تحقيق الحوادث. § 

مهارات التحقيق § 

تحديد العوامل الحرجة § 

تحديد األسباب الجذرية § 

كيفية تقدير الخسائر ) مباشرة – غير مباشرة( § 

التوصيات الناتجة عن التحقيق § 

الصيانة الوقائية § 

دور اإلدارة العليا بعد وقوع الحادث § 

نماذج وتقارير الحوادث          § 

الوحدة الخامسة :

إعداد وقيادة فرق اإلطفاء ومكافحة مخاطر الحرائق

المعايير التي يجب مراعاتها عند إختيار رجال اإلطفـــاء § 

إعـداد فرق اإلطــفاء للقـيام بوا جـباتـهم § 

نظريتي اإلشتعال واإلطفاء § 

§ Combustion Definition | نظرية اإلشتعال
 § Comparison between types of | مقارنة بين أنواع المواد القابلة لإلشتعال

materials
§ Modes of Heat Transfer | صور إنتقال الحرارة
§ Extinguishing Theory | نظرية اإلطفاء
§ Types Of Agents | أنواع الوسائط اإلطفائية الحديثة
§ Hand Hose Line System | أنظمة خطوط الخراطيم اليدوية

 § Stand Pipe And Mobile Supply | نظام اإلمداد المتنقـل والمواسير الثابتة
System

 § Halogen Vapor liquids and their | أبخرة السوائل الهالوجينية وبدائلها
substitutes

§ Clean agent | العنصر النظيف
خطة الطوارئ واالخالء واالنقاذ § 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)التحقيق في الحوادث واإ�سابات العمل واإعداد التقارير وفق اأف�سل الممار�سات ® (  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 

الأتجاهات المتقدمة في التعامل مع التحديات والم�سكالت التعاقدية  لأخ�سائي العقود ®


