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المحتويات األساسية:

التحقيق في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية للوقائع

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

مقدمة:

نقدم يوروماتيك هذه الدورة التدريبية المكثفة والعملية المتعلقة بالتحقيق في الحوادث ، بناء على مبادئ العوامل البشرية وتحليل األسباب الجذرية  المدربون لدينا هم محققون ذوو 

خبرة ولديهم خبرة واسعة النطاق في التحقيقات. هذا يعني أنهم يفهمون تماما التعقيدات التي ينطوي عليها إجراء تحقيق ناجح. 

ستقدم هذه الدورة التدريبية المجاالت األساسية للوقاية من الحوادث والتحقيق فيها، سيتم التطرق خالل هذه  الدورة لعدد من المواضيع كتحليل األسباب الجذرية للحوادث والتحقق 

منها، وتعريف المشاركين بالهيكل العام لهذه العملية من خالل معرفة كيفية تحديد نوعية اإلصابات أو اإلخفاقات من خالل التحقيق في أسباب الحادثة، ووضع قواعد وإجراءات 

تصحيحية لمنع تكرار هذه الحوادث، وبناء خطط عمل تصحيحية، باإلضافة إلى رصد ومراقبة تنفيذ الخطط الموضوعة من أجل ضمان الفاعلية.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون ىف هناية الدورة من:

 كيفية تلبية المتطلبات التنظيمية للتحقيقات في الحوادث  	

نظرة عامة على طرق تحديد السبب ونظرة عامة على طرق تحديد السبب الجذري الفعالة  	

 كيفية وضع توصيات مناسبة لمعالجة األسباب الجذرية  	

إجراء خطوات التحقيق والتفتيش 	

وصف مفاهيم وأهداف التحقيق في الحوادث. 	

معرفة أساليب وتقنيات التحقيق في الحوادث. 	

وصف األسباب الرئيسية إلجراء التحقيق بالحوادث 	

جمع المعلومات وإجراء تحليل لحادث مهني وتحديد أسبابه والتدابير الوقائية. 	

استخدام قائمة مرجعية للتحقيق في حادث مهني. 	

كمال تقرير التحقيق بحوادث العمل وامراض المهنة. 	

تعريف التحقيق:

التحقيق االبتدائي األمني والعناية باآلثار 	
الحوادث الصناعية والتحقيقات 	
التحقيق في أسباب الحريق 	

االجراءات األاسسية عند التحقيق يف احلوادث المهنية:

تعريف التحقيق في الحوادث   	
أهداف التحقيق في الحوادث   	
التجهيز للتحقيق في الحوادث   	
فحص مسرح الحادث 	
خطوات التحقيق األولية والتقارير 	
أولوية التحقيق 	
إجراءات التصوير الفوتوغرافي 	
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شخصية وصفات المحقق يف احلوادث المهنية:

التأهيل الخاص بالمحققين 	
محتويات حقيبة التحقيق في الحوادث   	
سجالت تحقيقات الحوادث 	
تصنيفات الحوادث وأنواعها 	
الغرض من التحقيقات في الحوادث 	
التقنيات المتقدمة المستخدمة في التحقيق في الحوادث المهنية 	
العدالة والدقة في العمل 	
ورشة عمل 	

الركائز يف حتقيق حوادث العمل:

الظروف المحيطة مع المحاكاة وعروض مرئية 	
	  – السابقة  المعلومات   – المقابالت   – الحاث  شهود   – الفعلية  الدالئل   – اإلدارة 

توصيات
شروط كتابة التقارير ونماذج مختلفة 	
الحوادث التي يتوقع حدوثها في المنشأة مع المحاكاة 	
ورشة عمل 	

التحقيق يف احلوادث المهنية:

أسباب إصابات مواقع البناء 	
اإلرشادات العامة للتحقيق 	
متى يبدأ التحقيق في الحادث 	
جمع األدلة المادية – المحفوظات والتقارير 	
اإلبالغ عن الوفيات واإلصابات الكارثية 	
تحديد زمن وقوع الحادث 	
إعداد محضر المعاينة 	
إعداد للرسم التخطيطي لموقع الحادث 	
التصوير الجنائي 	
سجل إصابات العمل 	
التمارين والتقييم 	
إجراء أحد التحقيقات االفتراضية 	
التعرف على الطرق الصحيحة للتحقيق في الحوادث المهنية 	
تدريب المتدرب على شخصية المحقق 	

مراحل حتقيق احلوادث:

الشروع في التحقيق: 	

مصادر المعلومات / األدلة 	

توثيق مكان الحادث: 	

جمع المعلومات 	

التصوير الفوتوغرافي 	

رسم سكتشات 	

إجراء لقاءات فعالة: 	

استجواب الشهود 	

األسئلة الرئيسية للتحقيق في الحوادث 	

قائمة التحقق من الحوادث 	

إجراء تحليل الحدث: 	

نموذج تقرير التحقيق في الحوادث 	

العوامل المؤثرة على السلوك البشري 	

تحديد األسباب المباشرة و السطحية والجذرية للحادث: 	

نظريات اسباب الحوادث 	

تطوير التوصيات الفعالة: 	

التسلسل الهرمي لطرق الوقاية من المخاطر 	

تقييم عملية السيطرة على المخاطر المهنية 	

كتابة التقرير: 	

حل مشكالت السالمة المهنية 	

التوصيات الفاعلة 	

تطبيقات عملية بالتحقيق 	

طرق الوقاية من خماطر العمل:

الوقاية من المخاطر الفيزيائية 	

الوقاية من المخاطر الميكانيكية 	

الوقاية من المخاطر الكيميائية 	

الوقاية من المخاطلر الكهربائية 	

الوقاية من مخاطر الحريق واالنجارات الغازية 	



 

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

)التحقيق في الحوادث وتحليل األسباب الجذرية للوقائع(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


