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مقدمة:

 تعد عمليات التفتيش والتدقيق على السالمة جزءا مهما من برنامج شامل للسالمة والصحة يتم فيه تقييم مكان العمل عن كثب على أساس منتظم. عادة ما يتم إجراء كل من عمليات 

التدقيق الكمية والنوعية لتحديد فعالية أنظمة الصحة والسالمة على المستويات التنظيمية ، أو لفروع ومشاريع محددة .

  تقدم دورة عمليات تدقيق السالمة والتفتيش  ، للمشاركين المهارات وافضل الممارسات بطريقة نظرية وعملية لتطوير أنشطة العمل مثل: إدارة وتنفيذ وصيانة وتحسين أنظمة 

الصحة المهنية والسالمة الصناعية . الهدف  األساسي من هذه الدورة هي تدريب المشاركين على أهم المبادئ والممارسات المتعلقة بعمليات التدقيق الموافقة للمعايير العالمية. 

وفهم  شامل وعميق لعمليات تدقيق نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية وتحديد الفجوات واألماكن المقلقة في النظام. هذا باإلضافة إلى القدرة على تحديد األجزاء التي تحتاج إلى 

تطوير بما يساعد على تخفيف المخاطر والمشاكل التي تهدد المؤسسة.

أهداف الدورة:

مع هناية هذه الدورة سيتمكن الماشركون من:

 التعرف على الغرض من عمليات تفتيش السالمة وفوائدها 	

 دراسة كيفية تخطيط وتنفيذ فحص سالمة فعال ومفيد 	

 تدرب على كيفية استخدام قوائم المراجعة لتوفير الوقت وتحسين جودة الفحص 	

 تصنيف وتوثيق المخاطر المحتملة والفعلية المتعلقة بالمرافق والمعدات 	

 الكشف عن أي مخاطر تتطلب النظر الفوري فيها واإلبالغ عنها 	

 تحديد ما إذا كانت ضوابط المخاطر الحالية تعمل بشكل كاف والتوصية باإلجراءات التصحيحية عند الضرورة 	

تقييم نتائج التدقيق وتحديد المطابقة وعدم المطابقة وتحديد الفاعلية 	

 فهم كيفية توصيل النتائج  ووضع التوصيات ومتابعة خطط التنفيذ وصياغة نتائج التقرير 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة مجموعة من التمارين الفردية والجماعية التفاعلية وتمارين لعب األدوار والمناقشات . باإلضافة إلى مناقشات المجموعة لتبادل خبرات العمل والتي تعد عنصراً 

مهماً من عملية التعلم . ويتم تقديم المهارات الالزمة خالل هذه الدورة على فترات منتظمة لتسهيل ومساعدة المشاركين على تذكرها . وتستخدم أيضاً هذه الدورة العديد من التقييمات 

الذاتية لتحديد نقاط القوة والتحسينات وكذلك خطط العمل لضمان التنفيذ العملي ألهداف التعلم.

الفئات المستهدفة:

هذه  الدورة التدريبية " إدارة عمليات تدقيق السالمة والتفتيش  " مفيدة لجميع موظفي االصحة والسالمة والبيئة ، مفتشو السالمة والصحة الصناعية و موظفو الصيانة، بغض النظر 

عما إذا كانوا يجرون عمليات تدقيق أو يواجهونها، فإن أفضل جزء في هذه الدورة هو أنها ال تغطي فقط المواد من وجهة نظر مدققي السالمة ولكن أيضا أولئك الذين قد يواجهون 

مثل هذه التدقيقات. وهذا يمكن كال الطرفين من أن يكونا مستعدين وعلى دراية جيدة بالعناصر التي تنطوي عليها عمليات التفتيش على السالمة.
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 إدارة عمليات تدقيق السالمة والتفتيش 

المحتويات األساسية:

عمليات التدقيق والترشيعات:

 مقدمة في عمليات تدقيق السالمة والتفتيش  	
 الجوانب القانونية المتعلقة بمراقبة األداء  	
 أيزو 45001  	
 اختيار المقاول والتحكم فيه  	

عنارص نظام إدارة السالمة: 

 أنواع أنظمة إدارة السالمة  	
 العناصر األساسية ألنظمة إدارة السالمة  	
 المراقبة االستباقية والتفاعلية لألداء  	
 تقنيات القياس  	
 كفاءات مدققي السالمة 	
 عمليات التدقيق ومكوناتها الحاسمة  	

المكونات اليت يتم فحصها يف نظام إدارة 
السالمة: 

 معدات  	
 المواد  	
 العمليات  	
 وسط  	

عمليات التفتيش: 

 تقنيات المالحظة  	
 التفتيش المادي للموقع  	
 دخول األماكن الضيقة  	
 معدات الرفع وعمليات الرفع  	
 العمل على ارتفاع ووصول آمن  	
 المواد الكيميائيه  	
 تقييم الحرائق  	
 أنظمة تصريح العمل  	

عمليات التدقيق:

 عملية التدقيق  	
 مراجعة الوثائق المتعلقة بالصحة والسالمة  	
 مقابلة الموظفين المختارين  	
 جولة في المرافق  	
 تقرير المالحظات والتوصيات  	
 تحديد المخاطر وإدارتها  	
 خطة العمل  	

ثقافة السالمة: 

 ثقافة السالمة والعوامل البشرية  	
 األبعاد السلبية واإليجابية  	
 تايلور وهيرزبرغ وماكغريغور وماسلو  	
 العقوبات الطبيعية والعواقب  	
	  )ABC( تحليل السوابق والسلوك والعواقب 
 ما الذي يدفع السلوك؟  	
 التدقيق وتحسين ثقافة السالمة  	

دور مستاشر السالمة: 

 فحص سياسات وإجراءات وسجالت الصحة  	
والسالمة 

 تفقد مكان العمل  	
 مقابلة الموظفين واإلدارة  	
 دعم أعضاء الفريق  	
 ضمان االمتثال للتشريعات  	
 تقديم المشورة بشأن ممارسات السالمة من أجل  	

استمرارية األعمال 

التخطيط للطوارئ والطوارئ: 

 خطط الطوارئ الداخلية  	
 خطط الطوارئ الخارجية  	
 تدقيق خطط الطوارئ  	
 تقارير التدقيق  	
 التخطيط للطوارئ  	
 إجراءات من أجل التحسين  	

أرسار برناجم تدقيق السالمة الناجح: 

 خطط لبرنامج تدقيق / فحص السالمة  	
 اتخاذ قرار بشأن التدقيق العام أو المحدد  	
 تحديد من سيقوم بإجراء التدقيق  	
 حدد ما يجب عليك فحصه  	
 تحديد عدد المرات التي يجب عليك فيها الفحص  	
 تحديد األولويات  	
 إعالم اإلدارة  	
 نظام تصنيف أولوية المخاطر  	

تنفيذ ) أداء ( عملية المراجعه:

االجتماع المفتوح 	
الشواهد الموضوعيه 	
اختيار عدد العينات التى يتم مراجعتها 	
طريقة توجيه األسئلة وأسلوب التعامل مع أفراد  	

النشاط تحت المراجعه 

نتاجئ المراجعه:

االجتماع الخاص بفريق المراجعين لتقييم نتائج  	

المراجعه

مقارنة الشواهد الموضوعيه مع المتطلبات 	

تحديد حاالت عدم التطابق 	

توثيق نتائج المراجعة 	

تصنيف طلبات االجراءات التصحيحيه 	

االجتماع الختامى 	

مشتمالت تقرير التدقيق الداخىل:

مدى وطبيعة العمل  	

تعريف المخاطر المصاحبه  	

تفاصيل / موقع الخطر  	

تصنيف الخطر 	

مدى تأثير االجراءات التصحيحيه الالزمه  	

مسئولية التنفيذ  	

التأكيد على تسجيل االجراءات الغير مؤثره 	

متابعة االجراءات التصحيحيه وقفل الموضوع 	

الرصد وقياس االداء:

مؤشرات االداء الرئيسية 	

القياسات الكمية والكيفية المناسبة الحتياجات  	

المنظمة

مراقبة تحقيق أهداف نظام السالمة والصحة  	

المهنية

االلتزام بالمعايير العالمية 	

قياسات رد الفعل لالداء لرصد الحوادث  	

واالمراض الصحية

تحديد االنحرافات المعيارية 	

تسجيل البيانات ونتائج القياس 	

التحفظ على تسجيالت المعايرة والصيانة ونتائجها 	

الغرض من التدقيق الداخلى 	

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER



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 :........................) إدارة عمليات تدقيق السالمة والتفتيش ( 

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


