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مقدمة:
الفعاله  االدوات  اهم  من  واحد  والصحه  السالمه  مجاالت  فى  الوقائى  التفتيش  يعتبر 
المحيطه  الظروف  ان  من  التاكد  وايضا  مكان العمل  فى  الموجوده  االخطار  لمعرفة 
ان  تستطيع  ال  االداره  ان  حيث  ذلك  لها,  المخططه  واالحتياجات  لالتفاقيات  مطابقه 
تتوقع و ترتب لكل االحتماالت الناجمه عن التداخل ما بين االشخاص , المعدات ,المواد 
لمنع  بها  تتقدم  التى  البسيطه  االداره  نشاطات  احد من  الوقائى  العمل والتفتيش  بيئة   ,
بداية الحادث . كما انها تعتبر هدف اولى لتعريف وتصحيح االفعال والظروف الغير 
امنه , الحيود , التعديل , االخطار الغير متوقعه . كما انها يمكن ان تستخدم قبل البدء 
فى النشاطات المختلفه لتعريف المخاطر الكامنه واتخاذ االحتياطات التى تمنع وقوع 
هذه المخاطر وبناءعليه تقدم يوروماتيك برنامج "مهارات التفتيش الوقائي في مجاالت 

السالمة"  وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

األهداف:
w اهمية ودور التفتيش الوقائى ومقاييس السالمه
w مراحل التفتيش الوقائى للسالمه
w اهداف التفتيش الوقائى فى مجاالت السالمه والصحة
w تقييم وتسجيل اداء السالمه واعادة االوضاع لما كانت عليه

w فحص وتصحيح االفعال والظروف الغير امنه
w تعريف االخطار والمخاطر الكامنه
w تعريف القصور فى االشخاص والمعدات
w تعريف القصور فى نظام االداره
w تقييم كفاءة مقاييس التحكم
w تقييم كفاية االداء العالجى
w تعريف االداء الجيد
w اثبات تحقيق اهتمامات االداره
w اعادة تقويم وتثقيف السالمة

الفئات المستهدفة:
w مفتش السالمة والصحة المخنية
w مديرى السالمة
w مسؤول الصحة المهنية
w مسؤول السالمة البيئية
w مشرفين السالمة
w المهتمين بأعمال السالمة والصحة

الوحدة االولى :

التفتيش الوقائى الخاص بمعده محدده

w :انواع التفتيش الوقائى
w تفتيش السالمه الشامل والتفبيش الخاص
w التفتيش الوقائى الخاص بمعده محدده
w )المتطلبات الخاصه بالتشريع ) القانون
w االجزاء الخطره / الصيانه المتخصصة
w تفتيش الصيانه جزء من عمليات الصيانه الكليه
w فحص ما قبل االستخدام او التشغيل االول الخاص بالمعدات الخطره

الوحدة الثانية :

التفتيش الوقائى الشامل

w .التخطيط والتجهيز–الفحص-اجراءات التصحيح
w .وضع جدول االعمال ووزع المسئوليات
w تعريف الهدف ومنطقة التفتيش بالموقع
w تجهيز قائمة الفحص للمعدات واالماكن الخطرة
w .متابعة فعالية تنفيذ اجراءات التصحيح وافعال منع الحوادث السابق اتخاذها
w تجهيز مهمات السالمه الشخصيه الضروريه
w تجهيز معدات الفحص المطلوبة
w امثلة لقوائم الفخص

الوحدة الثالثة :

تنفيذ تقتيش الطوارىء والحمايه من الحرائق

w جاهزية مخارج الطوارىء
w صناديق االسعافات االوليه
w اجهزة اطفاء الحريق

w خراطيم مكافحة الحريق
w نظام رشاشات المياه وحالة صمام الغمر
w اجهزة االنذار , نقاط االتصال , لوحة البيان
w ارقام اتصال الطوارىء
w احواض غسيل العيون وادشاش الطوارىء
w اضاءة الطوارىء
w تخزين المواد القابله لالشتعال

الوحدة الرابعة :

اجراءات التصحيح لنتائج التفنيش

w اتخاذ خطوات تنفيذيه للحد من العواقب الناتجه
w البدء واستكمال اجراءات التصحيح والوقايه
w مراجعة تقرير التفتيش عن طريق مستوى ادارى أعلى
w تطوير وتنفيذ االجراءات التصحيحيه بصوره منفرده
w تسجيل مالحظات التفتيش بناء على تقييم المخاطر
w فترات تحليل تقارير التفتيش

الوحدة الخامسة :

اعداد تقارير التفتيش الوقائى

w مدى وطبيعة العمل
w تعريف المخاطر المصاحبة
w تفاصيل موقع الخطر
w تصنيف الخطر .المستنتج
w مدى تأثير اإلجراءات التصحيحية الالزمة
w مسئوليات التنفيذ .لتعديل نتائج التفتيش
w التأكيد على تسجيل اإلجراءات الغير مؤثره
w إصدار التقارير التهائية



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 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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

التــاريــخ :........................)تحليل وتقييم المخاطر وتدقيق أنظمة االمن والسالمة المهنية ®( 

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.


