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ادارة عمليات التفتيش على
االخطار والمخاطر في بيئات العمل ®
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مقدمة:
الفعالة  األدوات  أهم  من  واحد  والصحة  السالمة  مجاالت  فى  الوقائي  التفتيش  يعتبر 
المحيطة  التأكد من أن الظروف  العمل، وأيضا  الموجودة في مكان  لمعرفة األخطار 
مطابقه للمعايير الدولية  واالحتياجات المخططة، يغطي التفتيش على الصحة والسالمة، 
يتضمن  الذي  للصحة والسالمة  العامة  المخاطر  تقييم  مثل  نفسها  الجوانب  العديد من 
عملية تحديد المخاطر وتقييم المخاطر واقتراح طرق للسيطرة على تلك المخاطر أو 
إزالتها أثناء المهام واألنشطة . وهو هدف أولى لتعريف وتصحيح األفعال والظروف 
البدء  قبل  يستخدم  ان  ويمكن  متوقعه  الغير  واالخطار  والتعديل  والحيود  امنه  الغير 
فى النشاطات المختلفة لتعريف المخاطر الكامنة واتخاذ االحتياطات التي تمنع وقوع 
تقدم  عليه  .وبناء   ، الطوارئ  واعداد خطط  العمل  مكان  في  ومرافبتها  المخاطر  هذه 
يوروماتيك دورة "  إدارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل 

"وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

اهداف الدورة:
االبداع والتمزي يف التفتيش عىل أنواع خماطر مكان العمل التالية:

	w ، مخاطرالسالمة مثل تلك الناجمة عن ظروف مكان العمل غير اآلمنة
وممارسات العمل غير اآلمنة.

	w. األخطارالبيولوجية التي تسببها الفيروسات واألوبئة والبكتيريا والفطريات
	w المخاطرالكيميائية التي تسببها مادة صلبة أو سائلة أو بخار أو غاز أو غبار أو

دخان أو ضباب.
	w. المخاطر الناجمة عن المتطلبات الفسيولوجية والنفسية للعامل
	w األخطار المادية الناتجة عن الضوضاء واالهتزاز والطاقة والطقس والحرارة

والبرودة والكهرباء واإلشعاع والضغط.
	w المخاطر النفسية واالجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية أو الرفاهية

مثل اإلرهاق أو اإلجهاد أو التنمر أو العنف

الفئات المستهدفة:
	wمسؤول السالمة
	wمفتش السالمة
	wمدقق الجودة
	wالمهتمين بمراجعات وتدقيق وتفتيش السالمة

متطلبات التفتيش الوقاىئ:

	w  أنواع التفتيش فى مجاالت السالمة
	w   تفتيش السالمه الشامل
	wتفتيش السالمة الخاص
	wتفتيش الصيانة
	wالتخطيط واإلعداد للتفتيش
	w        )اجراءات تنفيذ عمليات الفحص ) اآلداء
	wاجراءات التصحيح  وكتابة التقارير
	wمتابعة االجراءات التصحيحيه والتقارير وقفل الموضوع

ختطيط التدقيق الداخىل:

	wمفهوم التدقيق الداخلى
	w أهداف التدقيق
	wاإلعداد والتحضير للتدقيق
	wالمهام والمسؤوليات
	w مراجعة بيانات المنشأة
	wدراسة أنشطة المنشأة
	w تنفيذ التدقيق
	wتقرير التدقيق
	wتحليل نتائج التدقيق

تنفيذ ) أداء ( عملية المراجعه:

	wاالجتماع المفتوح
	wالشواهد الموضوعيه
	wاختيار عدد العينات التى يتم مراجعتها
	wطريقة توجيه األسئلة وأسلوب التعامل مع أفراد النشاط تحت المراجعه

نتاجئ المراجعه:

	wاالجتماع الخاص بفريق المراجعين لتقييم نتائج المراجعه
	wمقارنة الشواهد الموضوعيه مع المتطلبات
	wتحديد حاالت عدم التطابق
	wتوثيق نتائج المراجعة
	wتصنيف طلبات االجراءات التصحيحيه
	wاالجتماع الختامى

مشتمالت تقرير التفتيش والمراجعة:

	w مدى وطبيعة العمل
	w تعريف المخاطر المصاحبه
	w تفاصيل / موقع الخطر
	wتصنيف الخطر
	w مدى تأثير االجراءات التصحيحيه الالزمه
	w مسئولية التنفيذ
	wالتأكيد على تسجيل االجراءات الغير مؤثره
	wمتابعة االجراءات التصحيحيه وقفل الموضوع



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 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)ادارة عمليات التفتيش على االخطار والمخاطر في بيئات العمل ®( 
مخاطر السالمة، االخطار البيولوجية، املخاطر الكيميائية، املخاطر السلوكية، االخطار املادية

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.


