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مقدمة:
التحقيق في الحوادث هو عملية رسمية أو منهجية تنطوي على توثيق وتحليل حدث 
مكان العمل الذي أدى إلى خسارة أو احتمال الخسارة، بما في ذلك فحص دقيق للعوامل 
تقضي  أن  توصيات من شأنها  توليد  الحادث هو  في  التحقيق  والهدف من  المساهمة. 
على احتمال الخسارة في المستقبل. يعتبر التحقيق في الحوادث عنصرا هاما في برامج 
الصحة والسالمة المهنية، وجزءا أساسيا من بناء ثقافة السالمة في مكان العمل الناجح.

 سيتم التطرق خالل هذه الدورة لعدد من المواضيع كتحليل األسباب الجذرية للحوادث 
والتحقق منها، وتعريف المشاركين بالهيكل العام لهذه العملية من خالل معرفة كيفية 
الحادثة، ووضع  أسباب  التحقيق في  أو اإلخفاقات من خالل  تحديد نوعية اإلصابات 
قواعد وإجراءات تصحيحية لمنع تكرار هذه الحوادث، وبناء خطط عمل تصحيحية، 

باإلضافة إلى رصد ومراقبة تنفيذ الخطط الموضوعة من أجل ضمان الفاعلية.

االهداف:
مفهوم إصابة العمل �
األمراض المهنية نتيجة مخاطر بيئة العمل �
خسائر حوادث أماكن العمل )بنية غير طبيعية(. �
أسبـاب تعــطيــل العـمل واالنتاج �

تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل �
النتائج المباشرة -النتائج غيرالمباشرة �
معاينة وتحليل حوادث العمل �
ما هي عناصر البحث في الحادث؟ �
تقييم وتحليل المخاطر �
االجراءات الهندسية للحد من المخاطر �
االجراءات االدارية للحد من المخاطر �
استراتيجيات السالمة الصناعية �
تدريب العاملين الجاد للحد من الخسائر �
مهمات الوقاية واسس استخدامها �

الفئات المستهدفة:
العاملين فى مجال النفط والغاز �
مسؤول السالمة �
مسؤول الصحة �
مشرف السالمة �
القائمين بالتحقيق فى الحوادث �
المهتمين بمجاالت السالمة وحوادث وامراض العمل �

الوحدة االولى :
السالمة والصحة المهنية ومعايير بيئة العمل

أهداف السالمة والصحة المهنية �
مفهـوم السالمـة العــامـــة �
مسؤولية االدارة في السالمــة المهنيـــة �
مسؤولية العمـــالعن سالمتهم �
االحتياطات الواجب إتباعها للوقاية من الحوادث الصناعية �

الوحدة الثانية :
مفهوم إصابة العمل

األمراض المهنية التى تصيب العاملين �
بيئة العمل الغير آمنة �
تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل �
مسببات ظهور األمراض المهنية �
أسبـاب تعــطيــل العـمل �
النتائج المباشرة لظروف العمل الخطرة �
الخسائر االقتصادية والنتائج الغير مباشرة لمخاطر العمل �

الوحدة الثالثة :
مفهوم وتصنيف حوادث العمل

معاينة وتحليل الحوادث �
ما هي عناصر البحث في الحادث؟ �
المخـاطر التي تهدد صحة العامــل: �
العوامل التي تــؤدي إلى الزيادة في اإلصابة أو في حدة اإلصابة �

مسؤولية الحوادث تتوزع على جميع عناصر العمل �
مسؤولية المشرفين على العمــل �
أنواع حـوادث وإصـابات العمـل واألمراض المهنية �

الوحدة الرابعة :
طرق الوقاية من مخاطر العمل

الوقاية من المخاطر الفيزيائية �
الوقاية من المخاطر الميكانيكية �
الوقاية من المخاطر الكيميائية �
الوقاية من المخاطلر الكهربائية �
الوقاية من مخاطر الحريق واالنجارات الغازية �

الوحدة الخامسة :
Accident Investigation التحقيق غى الحوادث

الغرض من التحقيق فى حوادث.العمل �
من يقوم بتحقيق الحوادث وكيفية تكوين الفريق. �
األهداف من التحقيق فى حوادث العمل �
خطوات تحقيق الحوادث.ومهارات التحقيق �
تحديد العوامل الحرجةواألسباب الجذرية �
كيفية تقدير الخسائر ) مباشرة –غير مباشرة( �
التوصيات الناتجة عن التحقيق �
دور اإلدارة العليا بعد وقوع الحادث �
نماذج وتقارير الحوادث �



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

)التحقيق في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية ®(
Accident Investigation & Root Cause Analysis

التــاريــخ :........................

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.


