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مقدمة:
ينبغي أن تكون عملية تقييم المخاطر مستمرة وأن تتم في أوقات مختلفة، حيث يجب أن يتم تنفيذها عند التخطيط أو حدوث تغيير في إجراءات العمل أو عند إدخال أجهزة أو معدات 
أو مواد جديدة في مكان العمل، وكذلك بعد أي حادث يتعلق بالسالمة والصحة المهنية )بما في ذلك الحوادث وشيكة الوقوع(، وكذلك عند تعيين ُعمال/ موظفين جدد أو تغيير 

التشريعات وما إلى ذلك، ويجب إعداد جدول منتظم لتقييمات المخاطر لجميع األنشطة التي تحدث في مكان العمل ومراجعة هذا الجدول بصفة دورية.

عملية تقييم المخاطر أحد الوسائل األساسية المستخدمة لرصد المخاطر في مكان العمل والسيطرة عليها؛ وتتضمن فحصاً دقيقاً لكل ما قد يُلحق ضرًرا باألشخاص في مكان العمل، 
مما يساعد المؤسسة على تحديد إذا ما كانت قد اتخذت  تدابير وقائية كافية أوتحتاج بذل المزيد من الجهد لمنع وقوع الضرر. هذه الدورة تعرض اسس تقييم المخاطر التي قد 
يتعرض لها العاملون في مواقع العمل ووسائل التحكم فى الخطر واحتياطات السالمة الواجب اتباعها للحد من هذه المخاطر واالسس العلمية التي يجب مراعاتها لضمان سالمة 

وصحة العاملين اثناء العمل

اهداف الدورة:
اعتبارات المخاطر واألخطار�	
تحقيق أهداف إالدارة الفعالة للمخاطر�	
األخطار والمخاطر – التهديد ونموذج الخطأ�	
العناصر األساسية في إدراك الخطر�	
تحديد الهدف من عملية تقييم المخاطر وإعطاء أمثلة لألخطار الشائعة�	
فهم الغرض من إدارة المخاطر وتقييمها�	
فهم المصطلحات الهامة والمفاهيم المتصلة بإدارة المخاطر وتقييمها�	
وصف العناصر الرئيسية لعملية «تقييم المخاطر�	
فهم المخاطر وتحديد التهديدات ومعالجة المخاطر ووضع التدابير�	
االحتياطية وفهم مقاييس الخطر وتحديد األولويات�	
تحديد إجراءات وحدة أعمال المنظمة والزمن المقدر للتعافي لكل وحدة اعمال .�	

الوحدة االولى :

مهام أدارة المخاطر

تهيئة مكان العمل ليكون بيئة عمل آمنه�	
تحسين الظروف الطبيعية من تهويه وأضاءه�	
التفتيش الدوري لمقر العمل والعمال�	
عمل بحوث و احصائيات و دراسات للمخاطر والحوادث�	
عمل برامج تدريبية للعمال واإلدارة�	

الوحدة الثانية :

أهداف إدارة المخاطر

حماية العاملين من مخاطر المهنة.�	
وضع اإلجراءات للسالمة لمنع المخاطر�	
تحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر�	
تقييم إجراءات السالمة المعمول بها وتطويرها وتجديدها�	
تحليل مخاطر الوظيفية ووضع إجراءات السالمة لها�	
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الوحدة الثالثة :

خطوات أدارة المخاطر يف العمل

معرفة المخاطر في بيئة العمل�	

تحديد الخطر�	

معرفة من هو في نطاق الخطر�	

تقييم اجراءات الضبط واالحتياطات المتخذة�	

تدوين النتائج�	

المراجعة الدورية والتقييم�	

الوحدة الرابعة:

حتليل المخاطر

يستلزم  وهذا  معقولة  احتمالية  بنسبة  تحدث  أن  المحتمل  من  لمخاطر  تحليل إلشارات 

الخطر  مصادر  او  للخطر  المتوفرة  للمعلومات  المنتظم  باستخدام  الخطوات  تحديد 

وتحليلها بحيث يمكن معرفة مدى خطورتها وكيفية المواجهة للتقليل من النتائج السلبية 

او التقليل من الخسائر البشرية او المادية بمعنى اخر هي استراتيجية وقائية من المخاطر 

وكيفية التعامل مع الخطر والخروج باقل االضرار.

الوحدة الخامسة :

خطوات حتليل المخاطر

تحديد مصادر المحتملة أو المتوقعة في العمل�	

توضيح من األشخاص اللذين يمكن لهم التعرض ألي نوع من الخطر�	

العمل �	 مجال  في  والمالئمة  المتخذة  واالحتياطات  لإلجراءات  وتقدير  تقييم  عمل 

المحدد

كتابة النتائج التي تم التوصل لها واالحتفاظ بها كمرجع.�	

مراجعه وتقييم على فترات زمنيه محدده ومنظمه والمقارنة�	

الوحدة السادسة :

خطوات التقييم المخاطر

او �	 الخطر  تهديدات  أمام  العمل  او خطوات  الضعف في اإلجراءات  تقييم مواطن 
مصادر يمكن ان تكون للخطر

في �	 او  اإلجراءات  في ضعف  الخطر  حدوث  احتمال  عن  الناشئة  المخاطر  تقييم 
خطوات العمل ونتائج حدوث ذلك على العمل

تقييم اإلجراءات المعمول بها حاليا ومدى فاعليتها�	
وضع التوصيات�	

الوحدة السابعة :

خطوات التقييم للخطر واإلصابة

حتى يمكن تقييم الخطر�	
درجة احتمال حدوث الخطر في ظل الوضع القائم�	
عدد االفراد العاملين الذى من الممكن تعرضهم للخطر�	
شدة اإلصابة التي قد يتعرض لها العاملين في حدوث الخطر�	

الوحدة الثامنة :

خطوات السيطرة ) إجراءات الضبط (

إلزالة Elimination أو االستبعاد لمصدر الخطر كليا عن العمل وموقع العمل�	
االحالل Substitution واالستبدال لمصادر الخطر بشي اكثر امانا�	
العزل Isolation بين العامل ومصدر الخطر�	
التحكم الهندسي Control Engineeringبالسيطرة على مصدر الخطر�	
باألمن �	 المتعلقة  اإلشارات  اإلداري Control Administrationبعمل  التحكم 

والسالمة واالرشادات من عالمات إشارات وتنبيهات
استخدام أدوات الوقاية الشخصية�	
تقليل تعرض العامل لمصدر الخطر المحدد�	
االشراف والمراقبة من خبراء فى العملية او من قبل جهة مختصه�	
التدريب ورفع مستوى العامل وزيادة خبراته�	

الوحدة التاسعة:

حاالت وورش عملية وتطبيقية



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 :........................)اإلحتراف والتميز في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات ®(

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.


