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 التقرير الختامي ألعمال الدورة التدريبية 
 ( أسس تقييم ملوثات بيئة العمل) لمسئولي التفتيش في مجال 

 (  5201 /1/10 -9/ 92)  األردن-عمان
  

ام ـالمعهد العربي للصحة والسالمة المهنيةة لعة  إدارة الحماية االجتماعية وتنفيذًا لخطة عمل  

فةةي دولةةة فلسةةطين مةةن منلمةةة العمةةل العربيةةة تنفيةةذ دورة   طلةةو وريةةر العمةةل  ، وتلبيةةة ل( 2015) 

تةدريو الوةوادر العاملةة فةي     ، بهةد   التفتيش في مجال أسس ملوثات بيئةة العمةل   تدريبية لمسؤولي

وتطةةوير  مةةن مةةدراس ومسةةؤولين فةةي مةةديريات العمةةل فةةي دولةةة فلسةةطين  مجةةال تفتةةيش بيئةةة العمةةل

 عقةةدت منلمةةة العمةةل العربيةةة ،ة والعمليةةة فةةي اةةذا المجةةالـبمةةا يوا ةةو التطةةورات العلميةةقةةدراته  

 الثالثةةاس الموافةة  يةةوم  التةةي بةةدأت أعمالهةةا و (تقيسسيم ملوثسسات بيئسسة العمسسل أسسسس )تدريبيةةة الدورة الةة

عمان /المملوة األردنية الهاشمية وذلك بالتعةاون بةين إدارة الحمايةة    فندق سدين ،في 2015 /29/9

  االجتماعية والمعهد العربي للصحة والسالمة المهنية.

عشر متدربًا من الووادر الفنية المتخصصة في  تسعة شارك في أعمال اذه الدورة التدريبية

)مرفة  قاممةة   -(السةودان -فلسةطين -األردندول عربيةة )  ثةال  مجال الصحة والسالمة المهنيةة مةن   

 .بأسماس السادة المتدربين(

مواضيع مختلفة من خالل جلسات علمية متخصصة  أيام عمل ثالثةخالل  ناقش المشار ون

)مرفة    التاليةة   الرميسةـية  تناولة  المحةاور   ؛ريةارة ميدانيةة  ومجموعات عمل وعروض تقديمية و

 (برنامج عمل الدورة

 .تفتيش العمل في فلسطين والصعوبات التي يواجهها 

 .مصادر ملوثات بيئة العمل 

 . أسس التقيي  البيئي لمخاطر بيئة العمل 

 .تقيي  الحرارة/الضجيج/ اإلضاسة 

 .تقيي  الغارات واألبخرة/ األغبرة 

 .الحيوية المراقبة 

 إلجةراس تفتةيش عملةي    ؛العاصةمة عمةان  فةي   مصنع االتحاد ألبواب األمةان لريارة ميدانية  

 .من خالل إجراس القياسات الالرمة مخاطر بيئة العمل وتقيي 

 الميدانية( ة)تقيي  عملي للزيار 



 

 ل من السادة العديد من المناقشات والمداخالت العلمية من قبل التدريبية تخلل أعمال الدورة        

 مةا ورعة  يقيبةة المتةدرب التةي       الخبراس والمتةدربين والتةي سةاام  فةي إثةراس الةدورة التدريبيةة       

 .وثام  الدورة والمادة التدريبية تتضمن

 

للسةادة المتةدربين يةول  افةة      /اختبةار/ , أجةر  تقيي  الدورة التدريبيةة العمليةة  وفي ختام أعمال      

التدريبية؛ للوقو  على مدى االستفادة من المادة العلمية المقدمة, المواضيع المطروية في الدورة 

 و ان  النتامج  التالي 

 

 التقييم عدد المتدربين

5 55/100 

6 60/100 

2 65/100 

5 70/100 

1 75/100 

 

 لدى السةـادة المةـتدربين  ة ـدرات الفنيـالقة وـرفـالمع نسبة تفاوت فياب  ـح الجدول السـويوض      

ممةا  ،  صةحيحة بأسةاليو  القيةا  الميةداني   مةن إتمةام عمليةات     إال أنهة  جميعةًا تمونةوا    ،في االختبار

, واسةةتفادة المتةةدربين مةةن  تحقيةة  األاةةدا  التعليميةةة والتدريبيةةة المرجةةوة مةةن اةةذه الةةدورة    يؤ ةةد 

 خالل أيام العمل.  وساعات التدريو الميداني المعلومات العلمية المطروية 

مةن قبةل   ، علةى السةادة المتةدربين   معتمةدة  في نهاية الجلسة الختاميةة ورعة  شةهادات تةدريو           

والقام  بأعمةال   ، إدارة الحماية االجتماعية مديرو ، مدير عام التفتيش في ورارة العمل الفلسطينية

 مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية.

وفي الختام أشاد المشاركون بمستوى الدورة التدريبية ومدى الفائسدة التسي تقققسه ل سم     

فلسسيين علسى منةمسة العمسل      بوزارة العمل في، وتمنى مدير عام التفتيش في ا خالل مشاركت م 

العربيسة تنةسيم دورات اخسسرى مسستتمال تققيسئ الفائسسدة وتقسدم بالشستر الجةيسسل للمنةمسة ومعسسالي        

 على تجاوبه في تنفيذ هذا النشاط ال ام .  المدير العام

 


