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مقدمة:
التي يقوم بها محقق مختص فى  التحقيق فى حوادث العمل هو مجموعة اإلجراءات 
المؤسسه او المنشآة لضبط وتوثيق الحوادث وحصر الخسائر البشرية والمادية الناتجة 
يلزم من  بمن  الحادث مستعيناً  وتحديد سبب وقوع  المتضررين  والتعرف على  عنها 
والدروس  بالتوصيات  والخروج  السالمة  ألنظمة  المخالفين  وبيان  االختصاص  ذوي 
العمل  حوادث  فى  التحقيق  ويستهداف  مماثله،  حوادث  وقوع  تكرار  لمنع  المستفاده 
العمل  موقع  عن  المعلومات  وجمع  به،  المحيطه  والظروف  الحادث  مسببات  معرفة 
واداة االصابه والمصاب والوقت، ثم تحليل الحقائق المحيطة بالحادث، لينتهي بكتابة 

التقرير عن الحادث.

الذي  الدولية،  العمل  لمنظمة  العملي  الدليل  إلى  أساسي  بشكل  البرنامج  هذا  ويستند 
العمل  حوادث  في  التحقيقا  اجراء  في  لمساعدتهم  العمل  لمفتشي  المنظمة  وضعته 
واالمراض المهنية، فضاًل عن قواعد االوشا وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتحقيق 

االستفادة القصوى من البرنامج.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

التعرف على عناصر التحقيق الجيد 	

المهارات المطلوبة لمفتشي العمل  	

مهارات اجراء المقابالت 	

مهارات استجواب الشهود 	

مهارات جمع وتحليل المعلومات 	

المراحل الرئيسية للتحقيق في الحوادث 	

دراسة قائمة التدقيق الخاصة بالتحقيق في الحوادث 	

االلمام بتفاصيل التحقيق ومحضر الوقائع 	

كيفية كتابة تقرير التحقيق 	

التدريب العملي على اجراء التحقيق وكتابة تقريره 	

المحتويات األساسية:

مفاهيم التحقيق يف حوادث العمل:

تعريف التحقيق، وما هي حوادث العمل 	
عناصر التحقيق الجيد 	
المهارات المطلوبة لمفتشي العمل  	
مهارات اجراء المقابالت 	
مهارات استجواب الشهود 	

المراحل الرئيسية للتحقيق يف احلوادث:

التحضيرات قبل بدء التحقيق 	
جمع المعلومات 	
الوصول الى موقع العمل ومغادرته 	
تحليل المعلومات 	
تحديد تدابير السيطرة على المخاطر 	
وضع خطة العمل  	
استكمال المحضر وتوثيق المعلومات 	

حمرض التحقيق:

قائمة التدقيق الخاصة بالتحقيق في الحوادث 	
تفاصيل التحقيق 	
محضر الوقائع 	
هيكلة الرواية 	
تحليل الحادث واالمتثال للمتطلبات القانونية 	

تقرير التحقيق:

عناصر وأجزاء  التقرير 	

خطوات إعداد تقرير جيد  	

المهارات الفنية في إعداد وتصميم التقرير 	

األخطاء الشائعه فى التقارير   	

نموذج التقرير 	

حالة دراسية إصابة عامل عىل مناشر دائري ثابت:

االجراءات الواجب اتخاذها بعد استالم بالغ الحادث 	

جمع المعلومات 	

تحليل المعلومات 	

تحديد التدابير الوقائية 	

وضع خطة العمل موضع التطبيق 	

كتابة محضر التحقيق والتقرير 	



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 :........................)مهارات التحقيق في حوادث العمل وكتابة التقارير ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

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.


