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مقدمة:
الصحة  و  السالمة  نظم  تحسين  أو   ، على  الحفاظ  في  للمساعدة  األساسية  المهام  من 
المهنية من خالل إجراء عمليات التفتيش لمواقع العمل ان هذا اإلجراء يعطي الفرصة 
لتحديد المخاطر والمخاطر المحتملة في بيئة العمل والفرصة لتصحيح أي قصور قبل 
وقوع حادثة و تالفى األخطاء يتمثل الغرض من قوائم مراجعة تفتيش السالمة والصحة 
المهنية، في ضبط ومنهجة زيارات التفتيش من ناحية، وشفافية العملية التفتيشية من 
ناحية  أخرى حيث توضح لمسئول المنشأة األساس، الذي تستند إليه، كما تتيح للمنشأة 
الفرصة لتصويب أوضاعها  الداخلية بما يتوافق مع القانون.    وتتضمن المحاور األساسية 
لقائمة تفتيش السالمة والصحة  المهنية بالمنشآت، استعراض البيانات األساسية للمنشأة، 
تقدم  العمل. وبناء عليه  بيئة  للمنشأة ومخاطر  الرئيسية  المنشأة، و األقسام  ومستندات 
الصحة  وتحليل  والتفتيش  الفحص   " برنامج  واالستشارات  للتدريب  يوروماتيك 

والسالمة المهنية"وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

أهداف الدورة:
المفاهيم االساسية للفحص والتفتيش 	
 اسباب الحوادث واساليب تقييم وتحليل الحوادث المهنية 	
تحديداالسلوب العلمى الحديث لفحص بيئة العمل 	
مفاهيم وأهداف ومسؤوليات التفتيش على السالمة فى المرافق الصناعية 	
تخطيط الفحص والتفتيش 	
تحليل اسباب  الحوادث 	
األسباب الشخصية الحوادث 	
إستراتيجيات التحكم فى المخاطر 	
قوائم التفتيش المتخصصة 	
تحليل مخاطر العمل طبقا لمعايير األوشا ) الصحة والسالمة االمريكية ( 	

الفئات المستهدفة:
مسؤول السالمة 	
مفتش السالمة 	
مدقق الجودة 	
المهتمين بفحص وتدقيق وتفتيش السالمة 	

تفتيش السالمة عىل المؤساست:
الهدف من تفتيش السالمة 	
إعداد جهاز متخصص للتفتيش  	
المؤهالت العلمية والخبرة الالزمة لمفتش السالمة. 	
مراقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل  	
فترات التفتيش الدورية  . 	
 تدريب ورفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش  	
معدات ومستلزمات جهاز التفتيش 	

فحوصات السالمة والصحة المهنية:
برنامج فحوصات السالمة  	
إجراءفحص ألماكن العمل بهدف تحديد المخاطر. 	
 مراقبة ورصد المواد الخام والمنتجات والمواد المساعدة 	
  استشارة خبراء السالمة والصحة المهنية 	
الفحص بطريقة عابرة. 	
عمل اجراءات التفتيش والفحص 	
برامج الفحص الفعالة 	
متطلبات برامج الفحص الفعالة للمكان 	
تقارير الفحص 	

خطوات حتليل خماطر العمل:
 كيفية تحليل مخاطر العمل  	
التعرف على المخاطر الموجودة في العمل  	
تقييم هذه المخاطر وتحديد مدى درجة خطورتها على صحة العاملين نتيجة  	

التعرض لها.
تقييم وسائل السالمة الموجودة فعليا وهل هى كافية أم ال. 	
يتم أخذ العينات وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية. 	
إجراءات  السيطرة  	
التقيد بقوانين السالمة و الصحة المهنية. 	
 إستخدام معدات الوقاية الشخصية 	

مناذج تطبيقية  لقوائم الفحص والتفتيش:

نماذج التفتيش المختلفة 	
عناصر نظم التفتيش الداخلى 	
مستويات ومسؤليات التفتيش 	
نماذج تفتيش السالمة 	
إضاءة الطوارئ وعالمات المخارج                                            	
أنظمة الحريق الكشف واإلنذار المبكر للحريق            	
لوحات السالمة اإلرشادية والتحذيرية                                                                    	
نموذج تفتيش متكامل لموقع 	

مراجعة انظمة السالمة:

رصد وقياس األداء                                               	
تقييم التطابق                                                                                 	
التحقيق في الحوادث ؛ عدم المطابقة ؛ اإلجراء التصحيح و اإلجراء الوقائي 	
عدم التطابق ؛ اإلجراء التصحيحي و اإلجراء الوقائي        	
ضبط )مراقبة( السجالت                                                                              	
المراجعة الداخلية                                                                                               	
مراجعة اإلدارة 	



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

التــاريــخ :........................)الفحص والتفتيش وتحليل الصحة 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.


