
 
 التقرير الختامي ألعمال الدورة التدريبية العملية

 ( تقييم المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل) 

 (  2016/ 2/ 18 – 14القاهرة ) 
  

(، 2016ي للصحة والسالمة المهنية لعام )المعهد العربمنظمة العمل العربية/تنفيذاً لخطة عمل     

والماوافقةةة مةةق والةةق الصةةحة  ة،ألطةةراا اتااةةاث ال ال ةةات الادريبيةةة الفعليةةة ـةةـوتلبيةةة لاليايا 

لة بمةا يوابةا الاطةورات ـوالسالمة المهنية في الدول العربية، وبهدا تطوير المعارا الماصة

 المخيياطر تقييييم) عمليةةة الادريبيةةة الدورة أعمةةال الةة افااحةة ، ة والعمليةةة فةةي اةةذا الم ةةالـالعلميةة

المعهةد العربةي للصةحة والسةالمة منظمةة العمةل العربية/ هاتوالاةي عقةد (العميل بيئة في الفيزيائية

  ،14/2/2016 يوم األيدفي القاارة  المهنية

عشةةر ماةةدرباً مةةا الاةةواةر الفنيةةة  أيةةد العمليةةة شةةارف فةةي أعمةةال اةةذ  الةةدورة الادريبيةةة

 السةةعوةيةةول عربيةةة )اتمةةارات و خمةة الماخصصةةة فةةي م ةةال الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة مةةا 

 وفلسطيا ولطر وموريااايا(.

بةةدأت الةةدورة الادريبيةةة أعمالهةةا بةةم رال تقيةةية أولةةي للسةةاةة المشةةاربيا  يااةةو  مةةا خمسةةيا 

معلوماتهة السةابقة فةي م ةال الصةحة والسةالمة المهنيةة  تمهيةداً للبةدل بالمحا ةرات  سؤاالً؛ لسبر

 العلمية الاخصصية  وباا  ااائج الاقيية األولي بما يلي:

 

 التقييم لمتدربينعدد ا

 ضعيف 0

 متوسط 1

 جيد 7

 جيد جدا   3

 ممتاز -

 

سةاعة تةدريا( موا ةيق مخالفةة مةا خةالل  لسةات  30واولشة  خةالل خمسةة أيةام عمةل )

 تناولةة  المحةةاوروم موعةةات عمةةل وعةةروم تقديميةةة وأفةةالم تو ةةيحية ؛علميةةة ماخصصةةة 

 ) مرفق براامج عمل الدورة ( الاالية: الرئيسـية

 .الفيزيائية المخاطر يول مدخل -

 .االاازاز لياس وتقنيات أ هزة -االاازاز -

 . الفيزيائية للمخاطر الاعرم عا النا مة الصحية الاأ يرات -

 .اتاارة لياس وتقنيات أ هزة -اتاارة -

 .الحرارة لياس وتقنيات أ هزة -الحرارة -

 .الض يج لياس وتقنيات أ هزة -الض يج -

 .االشعاع لياس وتقنيات أ هزة -اتشعاع -

 .والاحاة السيطرة وطرق األرغواومية المخاطر -

 . خطورتها وتقدير ووصفها المخاطر تحليل -

 



 العمل ماا  في األولية االسعافات -

 وتحديةةداا الخطةةورة مصةةاةر علةة  والاعةةرا الافاةةي ، لعمليةةة الاخطةةي  خطةةوات تعيةةيا -

 ..الفني الاقرير وإعداة

 ؛ ت ةةرال تفاةةي  عملةةي وتقيةةيةرمضةةا العاشةةر مةةا فةةي مدينةةة  مصةةنقزيةةارة ميداايةةة ل -

 بيئة العمل. الفيزيائية في مخاطرال

 الميدااية( ة)تقيية عملي للزيار -

 الصلة ذات الشخصية الولاية ومعدات واتةارية الهندسية والسيطرة الضب  آليات -

 

ما الساةة العديد ما المنالشات والمداخالت العلمية ما لبل بل الادريبية تخلل أعمال الدورة        

بمةا وزعة  يقيبةة الماةدرت الاةي  الخبرال والماةدربيا والاةي سةاام  فةي إ ةرال الةدورة الادريبيةة

 .واسخ ما إصدارات المعهد ذات الصلة بمو وع الدورة و ائق الدورة والماةة الادريبية تاضما

الماةدربيا يةول بافةةة   أ ةةرت تقيةية اهةائي للسةةاةة الةةدورة الادريبيةة العمليةةوفةي خاةام أعمةال      

الموا يق المطروية في الدورة الادريبية؛ للولوا عل  مدى االسافاةة ما الماةة العلمية المقدمة  

 وباا  الناائج بالاالي:

 

 التقييم عدد المتدربين

 ضعيف -

 متوسط -

 جيد 2

 جيد جدا   5

 ممتاز 4

 

القـدرات الفنيةـة لةدى السةـاةة المةـادربيا، ة وـرفـوية المعـابق ارتفاع سـح ال دول السـويو       

الاعةرا علة  ، وبأساليا علمية يدي ةعل  المخاطر الفيزيائية والاماا ما إتمام عمليات الافاي  

تحقيةةق األاةةداا   ممةةا يؤبةةد أاظمةةة إةارة الصةةحة والسةةالمة المهنيةةة بالمنشةةةت المخالفةةةماطلبةةات 

  واسةةةافاةة الماةةةدربيا مةةةا المعلومةةةات العلميةةةة الاعليميةةةة والادريبيةةةة المر ةةةوة مةةةا اةةةذ  الةةةدورة

 خالل أيام العمل.  وساعات الادريا الميدااي المطروية 

بحضةور ، علة  السةاةة الماةدربيامعامةدة في اهاية ال لسة الخاامية وزع  شةهاةات تةدريا       

 بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية.القائة 
 


