
 (2018 يونيو) الرابعت، اإلصدار اإلرشادات والمعلوما -: التطبيق العملي للصحة والسالمةGC3الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التطبيق العملي للصحة والسالمةGC3 الوحدة
 
 

 NEBOSHالشهادة العامة الوطنية في الصحة والسالمة المهنية الصادرة عن مجلس 
 NEBOSHالشهادة الدولية في الصحة والسالمة المهنية الصادرة عن مجلس 

 
 

 اإلرشادات والمعلومات الخاصة 
 مرشحينجهات تقديم الدورات المعتمدة وال

 
، وهي تشتمل على إرشادات حول هيكل GC3تقدم هذه الوثيقة إرشادات شاملة حول طرق عرض وتقديم التطبيق العملي للوحدة 

 وأسلوب التقرير، وعلى المرشحين دراسة هذه الوثيقة بعناية قبل اإلقدام على التطبيق العملي. 
 

يق العملي المدرج ضمن هذه الوثيقة اإلرشادية للحصول على إرشادات يجب قراءة هذه الوثيقة بعناية بجانب مخطط درجات التطب
 واضحة حول متطلبات التطبيق العملي.
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 مقدمة
 

 يتمثل الهدف من هذه الوحدة في تقييم قدرة المرشح على استكمال النشاطين التاليين بنجاح:

 
  العامة وتحديد ما إذا كان من الممكن السيطرة عليها بشكل القيام بفحص مكان العمل بدون مساعدة مع تحديد المخاطر

 إجراءات التحكم المالئمة والزهيدة التكلفة.  -عند الضرورة-مالئم من عدمه واقتراح 
 
  إعداد تقرير يحث ويقنع اإلدارة بضرورة اتخاذ اإلجراءات المالئمة موضحا أسباب أهمية هذه اإلجراءات )مع اإلشارة

 لمحتملة للمعايير( وتحديد إجراءات السيطرة والتشريعات العملية الواجب تنفيذها. إلى االنتهاكات ا
 

أو الوحدات  GC2و NGC1تقتضي هذه الوحدة من المرشحين تطبيق ما اكتسبوه من معارف وما فهموه من دراستهم لعناصر الوحدات 
IGC1 وGC2 ولكن   غير محدود الوقت المسموح به الستكمال التقييم. بصورة عملية وإجراء تقييم للمعلومات التي جمعت أثناء الفحص

NEBOSH ساعة واحدة للفحص وساعة أخرى لكتابة التقرير(.  بواقع) خالل ساعتين التقييم يسعوا إلى إتمامبأن المرشحين تنصح
 خط المرشح نفسه أو إلكترونيا.ويجوز إجراء التطبيق العملي ب يرجى اإلحاطة بأن األوقات الزمنية المقترحة هي لغرض اإلسترشاد فقط

 
 يجب تقديم التطبيق العملي مشتمال على ما يلي:

 
  أوراق المالحظات مستوفاة متضمنة عددا من المخاطر والممارسات الجيدة؛ والتي تحدد إجراءات السيطرة عليها المالئمة

 واألطر الزمنية.
 

 .مقدمة وملخص تنفيذي 
 

 ه.النتائج الرئيسة للفحص الذي تم إجراؤ 
 

 التي تلخص القضايا الرئيسة المرصودة في مكان عمل المرشح. اإلستنتاجات 
 

 .جدول التوصيات مكتمال 
 

يجب إجراء التطبيق العملي في مكان عمل المرشح، كما ينبغي أن يكون مكان العمل كبيرا؛ بحيث يتسع للقيام بمعالجة عدد كاف من 
يد المستوى بشكل مالئم، وإذا كان مكان العمل متسعا للغاية بما يتيح إدارة التطبيق المخاطر في المجاالت محل الدراسة مما يتيح تحد
 العملي؛ فينبغي على المرشح مراعاة حصر المنطقة.

 
إذا لم يكن لدى المرشح حق الوصول إلى مكان العمل؛ فيجب التشاور مع الجهة المقدمة للدورة للمساعدة في اتخاذ الترتيبات الالزمة 

ى يتسنى له القيام بالتطبيق العملي في مكان مالئم. ويجب على الجهات المقدمة للدورة والساعية إلى تقديم التطبيق العملي بهذا للمرشح حت
 للحصول على النصائح واالعتماد. NEBOSHاألسلوب التواصل مع مجلس 

 
 ون تعرض صحته أو سالمته الخاصة للخطر. ويجب التشاور مع إدارة مرافق تقديم التطبيق العملي لضمان إجراء المرشح للفحص د

 
 متى اقتضت السرية ذلك. NEBOSHيجوز عدم ذكر أسماء ومواقع الشركة في التقرير أو الحصول على اإلرشادات من مجلس 

 
يام بالتطبيق راف على المرشحين عند إجراء التطبيق العملي؛ إال أنه يجب على المرشح التوقيع على إقرار بأن يكون القال يلزم وجود إش

(، علما بأنه إذا لم يقدم هذا اإلقرار؛ فقد يؤدي ذلك إلى استبعاد نتيجة المرشح. ويمكن أن يكون التوقيع 1العملي شغلهم الشاغل )الملحق 
 إلكترونيا أو عبر الفاكس.

 
 طبيقات العملية قبل إرسالها أو تصحيحها.إبداء تعليقاتها على الت ال يمكنهايجب أن ينتبه المرشحون إلى أن جهات تقديم الدورة المعتمدة 

 
ينبغي على المرشحين وأصحاب العمل والمقّيمين الداخليين أن يكونوا على وعي بأن تحديد حالة الفحص المنفذة تحقيقا متطلبات الوحدة 

GC3 ألغراض تعليمية فقط. 
 
 

ألحد األصدقاء أحد أفراد األسرة أو عتمدة أو أحد أحد منتسبي جهة تقديم الدورة الم ما هي اإلجراءات المتبعة في حالة خضوع
 .NEBOSH مجلس إمتحانات أو تقييمات

 



 19من  3 (2018 يونيو) الرابعاإلرشادات والمعلومات، اإلصدار  -: التطبيق العملي للصحة والسالمةGC3الوحدة 

روابط نوع من الو/ أو عمل وجود أي عالقة عن  NEBOSHمجلس خطيا إلى  اإلفصاحيجب على جهة تقديم الدورة المعتمدة 
 .NEBOSHلمجلس  أو تقييم ع ألي إمتحانوخضود اليوثيقة مع أي مرشح الشخصية ال اتعالقنوع من الأي  زوجية أوالأو  ،سريةاأل
 

مجلس إبالغ والخيارات التالية، بين  واحدا من إختيارمعتمدة الالدورة  جهة تقديمعلى يتعين س، وفي مثل هذه الحاالت المفصح عنها
NEBOSH  التكاليف الالزمة: كافةتحمل ، واإلختيار خطيابذلك 

 
 .؛ أوكمرشح )خارجي( معتمدةال اتدورال في مقر جهة أخرى لتقديم NEBOSH الخضوع لتقييمات مجلسيجوز للمرشح  •

 
 معين من قبل مجلس مستقل إمتحانات إلرسال مراقب NEBOSHمجلس مع التنسيق معتمدة الالدورة  قد تود جهة تقديم •

NEBOSH .مع العلم بأن أي تقييم عملي سيخضع للتصحيح من قبل أحد المقيمين المعينين من مجلس NEBOSH. 
 

 مع المجلس الثقافي البريطاني التنسيقالدورة المعتمدة  جهة تقديم فبإمكان، خارج المملكة المتحدةالمرشح متواجدا إذا كان  •
بأن أي تقييم عملي سيخضع للتصحيح من قبل أحد المقيمين المعينين من  علما. لديهم ترتيب الخضوع لإلمتحان أو التقييمل

 .NEBOSH مجلس
 
 

 ييمتاريخ التق
 

)قبل أو بعد( تاريخ األوراق المكتوبة للوحدات  أيام عمل 10خالل ( GC3عادة ما يجب إجراء التقييم الوحدة العملية )الوحدة 
NGC1/IGC1  و/أوGC2 )"تاريخ االختبار"(   . 

 
أيام عمل كحد أقصى؛  10خالل  GC3إذا تغيب المرشح عن االختبار التحريري لمرض موثق بشهادة طبيب، بيد أنه اجتاز الوحدة 

السماح للمرشح  NEBOSHلظروف مماثلة؛ يمكن لمجلس  GC3تظل النتيجة معلقة. إذا لم يتمكن المرشح من اجتياز الوحدة 
 أيام عمل بعد هذا التاريخ كحد أقصى.  10باستكمال الوحدة في موعد الحق خالل 

 
آخر موعد لتقديم التقرير وأوراق المالحظات كامال تحدده جهة تقديم ينبغي على جهات تقديم الدورات المعتمدة أن تعلم المرشح بأن 

 NEBOSH( لمجلس GC3الدورة ليبدأ التصحيح بعدها. تتحمل جهة تقديم الدورات مسؤولية ضمان تقديم نتائج الوحدة العملية )
 .GC2و/أو  NGC1/IGC1يوم عمل من تاريخ اختبار الوحدات  15في موعد أقصاه 

 
حتى يتسنى القيام بالتطبيق العملي  GC2و IGC1أو الوحدتين  GC2و NGC1ل دراسة كل من الوحدتين يوصى باستكما

 .GC3بالوحدة 
 

يجب تذكير المرشحين الذين يخططون إلى تقديم تقاريرهم إلى جهة تقديم الدورة بضرورة تأمين هذه التقرير من الفقدان من خالل 
 ر. وينصح بأن يحتفظ المرشحون بنسخة من أوراق المالحظات والتقارير المستوفاة.إرسال أعمالهم بطريقة تتيح تتبع التقاري

 
 دعم طاقم التدريس

 
طاقم التدريس والمرشحين على إستيعاب المتطلبات المذكورة في الوثيقة اإلرشادية بشكل كامل. تتوفر ساعتين من  أن يحرصيجب 

 عمالالتقييم  يجب أن يكون ،لمرشحين. وعقب ذلكإلى اح متطلبات التقييم الوقت المخصص للتعليم لكي يتمكن طاقم التدريس من شر
 . امسبق اتصحيحوعدم توفير يجب على طاقم التدريس عدم قراءة و/أو تعديل مسودات العمل العملي، وبالمرشح نفسه؛  اخاص

 
 

 التصحيح
 

جهة تقديم الدورات المعتمدة لمجلس أي على يد شخص ترشحه  -يجب تصحيح التطبيقات العملية بمعرفة مقّيم داخلي 
NEBOSH ،في فقرة "دعم طاقم التدريس"(  موضحأن يكون المقيم الداخلي أحد طاقم التدريس. ويرجى اإلحاطة )كما هو  جوزوي

 أنويعتمده المجلس. ويجب  .ين )بما في ذلك المسودات( وعدم تصحيحها بشكل مسبقللمرشح ةالعملي اتالتقييمبأنه يجب عدم قراءة 
يكون المقيمون الداخليون حاصلون على شهادة من معهد الصحة والسالمة المهنية أو أي شهادة معادلة وسبق لهم العمل في عضوية 

 )أو ما يعادلها(. CMIOSHمعتمدة بهذه المعهد 
 

اإلجمالية سبة المئوية الن إدخال، وترفق مع تقرير المرشح، ويتم ( لكل مرشح2الملحق يستكمل المقّيم الداخلي ورقة التصحيح )
يوم عمل من تاريخ اختبار الوحدات  15فترة أقصاها  خاللعلى واجهة التواصل لجهة تقديم الدورة  مرشح لدرجات كل 

NGC1/ICG1  و/أوGC2. 
 

 %( للوفاء بمعايير التأهيل.60يجب على المرشح تحقيق معايير النجاح لهذه الوحدة )باجتياز نسبة 
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 اإلشرافا

 
لمراقبة المعايير الموضوعة، وضبط  NEBOSHالخارجي من قبل مجلس  لإلشرافالمصححة  GC3ييمات الوحدة تخضع تق

ذلك عالمة نهائية أعلى أو  يترتب علىقد تخضع هذه العالمات للتعديل؛ وقد ف وبناًء عليه،  ،الدرجات الممنوحة من المقيم الداخلي
 .من العالمة السابقة اقل
 

إال إذا طلب ذلك، ومع ذلك يجب االحتفاظ بورقة  NEBOSHالمالحظات والتقرير إلى مجلس  يجب عدم إرسال أوراق
المالحظات والتقرير لكل مرشح لمدة ستة أسابيع على األقل من تاريخ إصدار المجلس لنتائج االختبار الخاص بالمرشح. يجوز طلب 

 ع من تاريخ إعالن النتائج.التطبيقات العملية في أي وقت من تاريخ االختبار وحتى ستة أسابي
 

 (.URN( خالل اإلطار الزمني الموصى به في إخطار نتيجة الوحدة )EARيجوز للمرشحين إرسال طلب استفسار عن النتيجة )
 
 

 احتفاظ جهات تقديم الدورات المعتمدة بالنماذج العملية 
 

ورات المعتمدة طوال الوقت بمراقبة اتساق التقييم أن تقوم الجهات المقدمة للد NEBOSHتقتضي المعايير التنظيمية من مجلس 
الداخلي )أي التطبيقات العمليات التي تصححها جهة تقديم الدورات(. وبناء على ذلك، يجب على جهات تقديم الدورات المعتمدة 

ثالث سنوات و مجموعة لمدة االحتفاظ بنماذج التطبيقات العملية للممثلين )أي نجاح بتفوق، نجاح مقبول، إحالة( لكل حالة قياسية أ
 . متوالية

 
نصا سنويا لكل مؤهل، ويجوز لهذه  24يجب أال تزيد نماذج التطبيقات العملية التي تحتفظ بها جهات تقديم الدورات المعتمدة عن 

المحفوظ في الجهات االحتفاظ بأكثر من ذلك ألغراض ضمان الجودة الداخلية. يجب على جهات تقديم الدورات االحتفاظ بالنموذج 
األرشيف لمدة ثالث سنوات بأسلوب يسهل معه استرجاع هذه النماذج. ويمكن أن تطلب الجهات التنظيمية هذه النماذج ألغراض 

(، والغرض من ذلك تمكين فريق تقديم الدورات لمراقبة معايير أداء المرشح في التطبيق العملي طوال SQAضمان الجودة )
التسليمات عند الضرورة. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه النماذج كأمثلة لمقيمي التطبيقات العملية الوقت، وعمل التحسينات على 

 التي تعينهم جهات تقديم الدورات المعتمدة الستخدامها كدليل عند اتخاذ قرارات التقييم. 
 

ضمان استمرار  NEBOSHلمجلس  إن االعتماد على نماذج النصوص المصححة من قبل جهات تقديم الدورات المعتمدة يتيح
توافق درجات التقييم الداخلي طوال الوقت فضال عن االتساق مع جهات تقديم الدورات المعتمدة، والغرض من استخدام المواد 

 المحفوظة في األرشيف بهذا الشكل هو االلتزام بمعايير التصحيح وتعزيز التكافؤ بين الدرجات قبل وبعد الوساطة. 
 

 خذ النصوص األخرى الطابع السري.ينبغي أن تأ
 
 

 استكمال أوراق المالحظات
 

جهات تقديم الدورات للمرشحين عدد كاف من أوراق المالحظات والتي يمكن نسخها لهذا الغرض، ويوجد نموذج لورقة المالحظات تقدم 
لكل خطر فقط بما في ذلك مواطن المخاطر ويلزم تقديم تفاصيل مختصرة  استيفاء أوراق المالحظات أثناء الفحص. ، ويجب3في الملحق 

 الموجودة وتبعات هذه المخاطر، فقولك على سبيل المثال "التدبير المنزلي قد يكون أفضل" ال تعطي معلومات كافية عن المخاطر. 
 
 

 يجب استيفاء أوراق المالحظات بما يلي:
 

  نماذج لممارسات العمل الجيدة المرصودة أثناء الفحص.أية مخاطر أو ممارسات عمل غير آمنة أو  -في العمود األيسر-تحديد 
 

  كتابة التعليقات في العمود التالي حول مدى مالئمة إجراءات السيطرة الحالية وتحديد أية إجراءات عالجية مطلوبة؛ سواء
 متوسطة أو طويلة المدى.

 
  اإلطار الزمني المعقول لتنفيذ اإلجراءات المحددة. -في العمود األيمن-ذكر 

 
ينبغي أن تكون في أوراق المالحظات معلومات كافية لتمكين المرشح من استكمال تقرير بالنتائج وتسليمه لإلدارة. وينصح بأن يدون 
المرشحون مالحظات حول المجاالت التي خضعت للفحص بما في ذلك األنشطة المنفذة للتمكن من استكمال مقدمة التقرير. ورغم أن 
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النحوية ال تصحح وال يعاقب عليها، إال أن المقيم يمكنه في حالة عدم استطاعته قراءة أو فهم مالحظات المرشح األخطاء اإلمالئية أو 
 أثناء الفحص منح درجات أقل عما يمكن منحه في الحاالت األخرى، ويجوز إجراء التطبيق العملي بخط المرشح نفسه أو إلكترونيا.

 
 

 تصحيح أوراق المالحظات
 

 .5وجدول التصحيح المدرج في الملحق  2الملحق لمرشحين إلى ورقة التصحيح المرفقة في ينصح بإحالة ا
 

 درجة( 15نطاق وملخص المخاطر والتبعات )
 

 20خطرا ال يمكن السيطرة عليه للحصول على الدرجات النهائية؛ إال أنه يوصى بشدة بذكر أكثر من  20يجب أن يلخص المرشحون 
ة( في حالة التكرار أو عدم مالئمة المخاطر المذكورة. يجب كذلك على المرشحين إظهار الفهم لآللية التي حال 30خطرا )وال يزيد عن 

قد تتسبب فيها المخاطر المذكورة في إحداث أضرار على سبيل المثال قد تسبب الصناديق المخزنة على األرض في إعاقة الوصول أو 
كل العضلي عند رفعها. ويجب تسجيل هذه المعلومات في عمود "المخاطر سد طرق الخروج أو احتمال حصول إصابات في الهي

والتبعات". ويتوقع من المرشحين ذكر أنواع مختلفة من المخاطر مثل المواد الخطيرة والحرائق والكهرباء ومعدات العمل وبيئة العمل 
صحية، كما ينبغي مراعاة إذا ما كانت هناك أي مشكالت والتدبير المنزلي والضوضاء واالهتزاز والنقل والمعالجة اليدوية والمخاطر ال

أنواع مختلفة من المخاطر للحصول على الدرجات النهائية. إضافة إلى ذلك يتوقع من  خمسةتتعلق بالبيئة والرفاهية. ويجب ذكر 
ة، رغم أن تركيز المرشحين المرشحين التعليق على المواقف التي تنطوي على سيطرة مناسبة على المخاطر مع رصد الممارسات الجيد

 يجب يكون منصبا على المخاطر التي ال يمكن السيطرة عليها، وتحصل كل ممارسة جيدة على درجة واحدة كحد أقصى.
 

يحصل المرشحون الذين يكررون نفس المخاطر على درجة واحدة لهذه الخطر )مثل ملصق غير مالئم لمادة كيميائية غير معروفة(. 
 رشحون تركيزهم إلى الحاالت المادية وليس سوء السياسات واإلجراءات.ويجب أن يولي الم

 
 بوضوح. المذكورةيجدر مالحظة أن االعتماد في هذا القسم يتم الحصول عليه بناء على المخاطر 

 
 درجة( 15تحديد إجراءات التحكم المناسبة واألطر الزمنية )

 
تحديد مدى  وزمة للسيطرة فورا على األخطار الناجمة عن المخاطر المذكورة يتوقع من المرشحين ذكر أفكارهم حول المتطلبات الال

 االحتياج إلى اإلجراءات طويلة األمد للسيطرة على األخطار. 
 

 وهذا يتطلب من المرشحين التمييز بين األعراض واألسباب الجذرية للمخاطر. 
 
 

كاب هو "تنظيف االنسكاب وإعالم المشرف"، في حين تشتمل اإلجراءات على سبيل المثال يكون اإلجراء الفوري المناسب في حالة االنس
طويلة األجل على تدريب المشرفين التدريب المالئم وإجراء فحوصات دورية والتحقيق لمعرفة أسباب التسرب، كما تشتمل اإلجراءات 

راءات السيطرة المقترحة على إزالة المخاطر أو طويلة األجل على تعديل نظام العمل لمعالجة األسباب الجذرية للتسرب. وال تقتصر إج
السيطرة عليها فحسب؛ بل تتضمن أيضا معايشة الواقع وااللتزام باألطر الزمنية، وعلى المرشحين توضيح إجراء الوقت أي يجب أن 

 يكون تدريب المشرفين خالل ثالثة أشهر.
 

 لمرشحين دراسة أية إجراءات الزمة للحفاظ على مستوى السيطرة هذا.إذا كانت وسائل السيطرة الحالية مالئمة ومناسبة؛ ينبغي على ا
 

يجب على المرشحين تجنب استخدام العبارات العامة كثيرا مثل "المراقبة" و "تدريب فريق العمل". مع ضرورة ذكر المرشح 
 للتوضيحات المالئمة من خالل ضرب أمثال على المراقبة المالئمة ونوع التدريب المطلوب.

 
ب أن يدرك المرشح أنه في حالة عدم اقتراح إجراءات سيطرة مناسبة؛ فلن يحصل على الدرجات كاملة، علما بأن اإلجراءات قصيرة يج

 األجل مثل التدبير المنزلي تساعد قليال في تعويض غياب أنظمة وإجراءات إدارة السالمة كترك المعدات والمواد ملقاة في مكان العمل. 
 

المرشحون إلى أنه ال يمكن الحصول على االعتماد كامال في إجراءات السيطرة في حالة عدم ذكر المخاطر بوضوح؛  كما يجب أن ينتبه
 حيث لن يتمكن المقيمون من تحديد مدى مالئمة اإلجراءات المقترحة.

 

 
 

 استكمال التقرير        
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ويوصى أن تكون عدد كلمات عند إعداد هذا التقرير،  4 يتعين على المرشحين استخدام "نموذج تقرير المرشح" الوارد في الملحق
التقرير أقصر أو أطول من طول  همتقارير إذا كانتيتم معاقبة المرشحين لن  علما بأنه، كلمة 1000إلى  700بين  التقرير

يير المذكورة في كل معيار من المعا يغطيأن  جبيجب على المرشحين أن يضعوا في اعتبارهم أن التقرير ي ولكنالموصى به. 
 يتيح الفرصة للمرشحين أن يستقطبوا النطاق الكامل للعالمات المتوفرة كما هو موضح في جدول التصحيح.، بحيث جدول التصحيح

المالحظات. ويمكن للمرشحين االستعانة بالكتب المرجعية عند إعداد التقرير بيد أن  أوراق نسخ على المرشحين عدم مجرد ويجب 
 .الكاتب سوف يعامل كسوء سلوكانتحال آراء 

 
 يجب أال يحتوي التقرير على صور فوتوغرافية أو نصوص مطبوعة أو غير ذلك من المواد الدخيلة.

 
هذه األدلة بتطبيق التوصيات، ويجب أن تكون في المناصب العليا  /المديرينالمدير أدلة كافية كفيلة بإقناعالتقرير  أن يتضمنيجب 

أو الطويلة جدا . التقارير القصيرة اتخاذ اإلجراء المعقول بناء على الحقائق الواردة بالتقرير مّكن المدير من مكتوبة بطريقة بحيث ت
علما بأن التقارير  معلومات أكثر من الالزم. على على معلومات ضئيلة أو إما قد تفقد اهتمام وانتباه القارئ بسبب إحتوائها للغاية 

 مدعومة أو التي تكرر نفس محتويات أوراق المالحظات سوف تحصل على درجات منخفضة. غير  عمومياتالمعتمدة على 
 

 يجب أن يعمل المرشحين على االنتهاء من تقريرهم خالل ساعة واحدة. 
 

 إذا لم يحقق المرشح أي من معايير الحصول على الدرجات؛ فلن يحصل على أية درجات نهائيا.
 
 

 تصحيح التقرير
 

 .5وجدول التصحيح المدرج في الملحق  2الملحق رشحين إلى ورقة التصحيح المرفقة في ينصح بإحالة الم
 
 

 مقدمة وملخص تنفيذي  -التقرير 
 

 درجات( 5المقدمة التي تعطي عامة عن المناطق المختارة )
 

نطقة المختارة يجب أن يبدأ المرشحون بتفاصيل الفحص مع ذكر مكان وموعد إجراء الفحص، مع ذكر وصف مالئم وواضح للم
 واألنشطة الجارية في هذا المكان. 

 
 درجات( 5الملخص التنفيذي )

 
يجب كتابة الملخص التنفيذي بعد استكمال المرشح لباقي التقرير، وينبغي إدراجه في بداية التقرير. والغرض من الملخص التنفيذي هو 

 والتوصيات الرئيسة الناشئة عن ذلك. اإلستنتاجات تلخيصل مع على النقاط المهمة التي تنشأ أثناء العم دقيقةتقديم نظرة عامة 
 

 ينبغي أن يقدم الملخص التنفيذي معلومات كافية لتمكين المديرين المشغولين من اتخاذ القرار الصائب سواء باستكمال قراءة التقرير كامال
 أم ال، واإلقناع بتنفيذ التوصيات الموضوعة.

  
 

 للفحص النتائج الرئيسة  -التقرير 
 

 يجب أن تشكل النتائج الرئيسة للفحص النص الرئيس للتقرير، متضمنة الجوانب التالية:

 
ينبغي أن يكون التقرير دقيق  يجب أن يكون التقرير معد إعدادا جيدا وبالطول المالئم وأال يكرر محتويات أوراق المالحظات.

تتطلبها اإلدارة. يجب أن يذكر المرشحون نقاشات متوازنة حول ومقروء ومنتقية محتوياته بشكل فائق خاصة اإلجراءات التي 
أسباب أهمية اإلجراءات وتوضيح تأثيرات اإلجراءات على معايير الصحة والسالمة في مكان العمل والتأثيرات المحتملة على العمل 

 ككل.
 

 درجة( 15جودة تفسير النتائج )
 

المذكورة في أوراق المالحظات، مع اختيار القضايا األساسية ومناقشتها يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي بداية من المخاطر 
 بعناية، ويجب أال تشمل أي من المخاطر غير المذكورة في أوراق المالحظات مع عدم تكرار المخاطر الواردة في هذه األوراق.
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 (درجات 5رصد االنتهاكات المحتملة للتشريعات والمعايير )
 

يكونوا قادرين على الوقوف على التشريعات؛ مثل تشريعات عمليات المعالجة اليدوية والمعايير  ينبغي على المرشحين أن
والمعاهدات المنصوص عليها في المنهج الدراسي التي يمكن خرقها مثل "إرشادات حول أنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنية 

(ILO-OSH لعام )شارة إلى المعايير المحلية المناسبة.، علما بأن االعتماد ُيمنح بناًء على اإل2001 
 

يجب أن يضمن المرشحون ارتباط التشريعات والمعايير والمعاهدات المشار إليها بالمنطقة أو الموقع محل الفحص والمخاطر 
 المذكورة كما يجب إظهار الفهم التام ألسباب هذه االنتهاكات، على أن يحدد المرشحون خمس انتهاكات على األقل.

  
 درجات( 10الفني )ناع / الدقة / المحتوى اإلق
 

يجب على المرشح توضيح أسباب احتياج اإلدارة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك النقاشات القانونية واألخالقية والمالية 
مشتملة على الواضحة، مع ضرورة ذكر القضايا التي تتطلب إجراءات عاجلة من اإلدارة فضال عن التوضيحات ذات الصلة ال

النقاشات المقنعة بأسباب أهمية مثل هذه اإلجراءات. ويمكن اإلشارة إلى قائمة من المالحظات واإلجراءات الموصى بها مع توجيه 
 اهتمام خاص إلى التوصيات التي قد تقتضي تكلفة عالية، أي التكاليف المالية أو المالئمة أو الوقت.

 
الناتجة عن إحداث تغييرات مالئمة في أنظمة السالمة، وينبغي كذلك ذكر التكاليف  -يادة اإلنتاجيةمثل ز-ويجوز تراكم المزايا المالية 

 المحتملة عند عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 
 

 والتوصيات اإلستنتاجات -التقرير 
 

 درجة( 15اذ اإلجراءات الالزمة )الدقيقة والواضحة المرتبطة بوضوح نتائج التقرير والفعالة في إقناع اإلدارة باتخ اإلستنتاجات
 

يقدم هذا القسم ملخص دقيق حول النتائج المرصودة في النص الرئيس لتقرير المرشح إلقناع اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة، 
 أية قضايا جديدة أو عوامل إضافية.  اإلستنتاجاتويجب أال تعرض هذه 

 
 درجة( 15ن الصحة والسالمة في المنطقة المحددة )التوصيات التي تعرض اإلجراءات الواقعية لتحسي

 
التي خلصوا إليها، ويجب عرض التوصيات باستخدام  اإلستنتاجاتيجب أن يدرج المرشحون مجموعة من التوصيات بناء على 

مالئمة.  مواردالتوصيات واقعية ومحددة األولوية بصورة مالئمة ولها  ، على أن تكون4ضمن الملحق جدول التوصيات المدرج 
ويتوقع من المرشحين معرفة أو تقدير التكاليف الفعلية، مع ضرورة إظهار إدراكهم لمقتضيات التكاليف. فعلى سبيل المثال؛ سوف 
يتلقى المرشحون الذين يوصون باستكمال إعادة هيكلة طريق معين بسبب وجود تجويفات صغيرة فيه دون كتابة تعليق عن الوضع 

درجات منخفضة. وإذا كان من الموصى به إجراء تدريب كحل للمشكلة؛ فيجب على المرشحين توضيح إذا اإلجمالي، سوف يتلقوا 
ما قد يلزم قضاء بضع ساعات قليلة في تقديم إرشادات العمل أو أيام عديدة للتدريبات بعيدا عن العمل بتكلفة كبيرة. ويجب تقييم 

 ة، أي يجب على المرشحين اإلشارة إلى عدد ساعات العمل كوحدة لقياس التكلفة.أسباب أهمية هذه التكاليف ناهيك عن األرقام الدقيق
 

هذا ويجب ترتيب أولوية التوصيات المقترحة، علما بأن القضايا األكثر أهمية هي تلك التي تعرض مستويات المخاطر العالية وتلك 
مثل هذه القضايا أوال. وينبغي ذكر التاريخ المستهدف مثل التي يمكن التعامل معها بدون تكلفة أو تكلفة زهيدة، ويجب التعامل مع 

 "إضافة أسبوع واحد" أو "إضافة ثالثة أسابيع".
 

 إذا لم يحقق المرشح أي من معايير الحصول على الدرجات؛ فلن يحصل على أية درجات نهائيا.
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 1الملحق 
 

 التطبيق العملي للصحة والسالمة - GC3الوحدة 
 

 حين وجهات تقديم الدورات:إقرارات المرش
 

 بالنسبة الستيفاء األوراق المطلوبة من قبل المرشح:
 

أقر بأن أي مخالفة في هذا أقر بأن العمل المقدم لتقييم هذا التطبيق العملي أي أوراق المالحظات المستوفاة والتقرير المقدمة لإلدارة هي نتاج عملي الخاص، كما 
 .NEBOSHإلى تعريضي للعقوبات المذكورة في سياسة الممارسات السيئة لمجلس  البيان هي ممارسة سيئة وقد تؤدي

 
  _______________________________  االسم )كتابة(

 
   _______________________________  التوقيع

   
   _______________________________  التاريخ

 
 بالنسبة الستيفاء األوراق المطلوبة من قبل ممثل جهة تقديم الدورات )مثل المقيم العملي الداخلي(:

 
مرشح، كما أقر بأن أي مخالفة في هذا البيان هي ممارسة سيئة وقد تؤدي إلى تعريضي للعقوبات المذكورة أقر بأن العمل الذي تم تصحيحه مطابق للمستلم من ال

 .NEBOSHفي سياسة الممارسات السيئة لمجلس 

 
  _______________________________  االسم )كتابة(

   
  _______________________________  التوقيع

 
   _______________________________  التاريخ

 
 رات:بالنسبة الستيفاء األوراق المطلوبة من قبل المقيم العملي الداخلي لجهة تقديم الدو

 
كما أقر بأن أي مخالفة في هذا البيان هي ممارسة  للقيام بهذا العمل،  NEBOSHأقر بأنني قمت بتصحيح هذا العمل وأنني شخص مؤهل ومعتمد من مجلس 

 .NEBOSHسيئة وقد تؤدي إلى تعريضي للعقوبات المذكورة في سياسة الممارسات السيئة لمجلس 

 
  _______________________________  االسم )كتابة(

   
  _______________________________  التوقيع

 
   _______________________________  تاريخال
 
 
 

مالحظة: يجب استيفاء هذا اإلقرار بالكامل وتقديمه واالحتفاظ به مع نصوص المرشح، علما بأنه إذا لم يقدم هذا اإلقرار؛ فقد 
 يؤدي ذلك إلى استبعاد نتيجة المرشح.
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 2الملحق 
 

 
  

 
 ورقة تصحيح المقّيم التطبيق العملي – GC3الوحدة 

 للصحة والسالمة
 

 

  اسم المقّيم    يق العملي تاريخ التطب
 

  اسم جهة تقديم الدورة  رقم جهة تقديم الدورة

 

  اسم الطالب  رقم الطالب

 

 المعايير 
الدرجات 

 النهائية المتاحة 
الدرجات الممنوحة 

 من المقّيم

درجات الرأفة من 
  NEBOSHمجلس 

 )عند وجود اختالف( 

  استكمال أوراق المالحظات 1
 

 

 15 ص المخاطر والتبعاتنطاق وملخ 1.1
 

 

 15 تحديد إجراءات التحكم المناسبة واألطر الزمنية 1.2
 

  

   مقدمة وملخص تنفيذي -التقرير  2
 

 

 5 المقدمة التي تعطي نظرة عامة عن المناطق المختارة 2.1
 

 

 5 ملخص تنفيذي 2.2
 

 

  النتائج الرئيسة للفحص -التقرير  3
 

 

 15 جودة تفسير النتائج  3.1
 

 

 5 رصد االنتهاكات المحتملة للتشريعات والمعايير  3.2
 

 

   10 اإلقناع / الدقة / المحتوى الفني  3.3

    والتوصيات اإلستنتاجات -التقرير  4

4.1 
 الدقيقة والواضحة المرتبطة بوضوح نتائج  اإلستنتاجات

 والفعالة في إقناع اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة  التقرير
15   

4.2 
التوصيات التي تعرض اإلجراءات الواقعية لتحسين 

 الصحة والسالمة في المنطقة المحددة
15   

 
 

 إجمالي الدرجات 
 

 الدرجات:

100   
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 %( 60)أقل من  إحالة  % أو أكثر( 60) النتيجة: ناجح

 
 

 تاريخ التقييم ____ / ____ / ____
 

 _____توقيع المقّيم: _________________
 

 تاريخ استالم جهة تقديم الدورة: ____ / ____ / ____

 NEBOSHتاريخ استالم مجلس 

 _____ / _____ / _____)إن وجد(  

 

 

 تعليقات إضافية للمقّيم عن التطبيق العملي:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ________________________________________________  المقّيم )االسم بحروف واضحة(
 

بإمكان المرشحين الحصول  فقط عند الطلب. NEBOSHا إلى مجلس يجب احتفاظ جهة تقديم الدورة بورقة الدرجات وإرساله
 عند الطلب. سجل الدرجاتعلى نسخة من 

 
 فقط NEBOSH الستخدام مجلس

 
 :NEBOSH تعليقات الوسيط المندوب من مجلس
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 3الملحق 
 

 ورقة مالحظات  التطبيق العملي – GC3الوحدة 
 المرشح للصحة والسالمة

 
 

 _____من           رقم الورقة  
 
 

  _____________________   رقم الطالب  _______________________________________  اسم الطالب
 

 ___ / _____ / _____ تاريخ الفحص  ______________________________________  مكان الفحص
 

 اإلطار الزمني إجراءات السيطرة  المالحظات

  اإلجراءات الفورية وطويلة األجل المخاطر والتبعات
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 4الملحق 
 
 

 
 تقرير المرشح نموذج التطبيق العملي – GC3الوحدة 

         للصحة والسالمة
 

      
  ________________________________________ رقم الطالب

 
  /   /    تاريخ المراجعة   __________________________________________ الموقع

 
 

 يتضمن هيكل التقرير العناوين التالية:
 
 
 

 مقدمة تتناول نظرة عامة للمنطقة محل الفحص واألنشطة الجارية
 
 
 

 ملخص تنفيذي
 
 
 

 النتائج الرئيسة للفحص
 
 
 

 اإلستنتاجات
 
 
 
 
 

 بما في ذلك جدول على الشكل التالي: -يات التوص
 

 التاريخ المستهدف األولوية المحتملة واردالمتضمينات  التوصيات
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 5الملحق 
 GC3جدول تصحيح الوحدة 

 
 ول على درجة واحدة. ال يحصل العنصر على أية درجات نهائيا إذا كان هذا الجانب من التقرير ال يفي بمعايير الحص

 ، ويجب على المقّيمين الداخلين استكمال هذا الجدول للمساعدة في توزيع الدرجات.1عادة ما يجب استكمال القضايا المذكورة في الجدول  .1
 

 

 العالمات الممنوحة

  11 -15 6 -10 1 - 5 

1 
 

 استكمال
 أوراق المالحظات

1.1 

نطاق وملخص المخاطر 
 والتبعات

 5إلى  4ا بين تم تحديد م ■
 أنواع مختلفة من المخاطر

 

 20إلى  14تم تحديد ما بين  ■
نوًعا من المخاطر / التبعات 

 غير المتحكم فيها

 3إلى  2تم تحديد ما بين  ■
 أنواع مختلفة من المخاطر

 

 13إلى  7تم تحديد ما بين  ■
نوًعا من المخاطر / التبعات 

 غير المتحكم فيها

تم تحديد نوع واحد من  ■
 المخاطر

 

أنواع  6إلى  1تم تحديد ما بين  ■
 من المخاطر /

 التبعات غير المتحكم فيها

 11 -15 6 -10 1 -5 

1.2 

تحديد إجراءات التحكم 
 المناسبة واألطر الزمنية

تحديد إجراءات فورية  ■
وطويلة األجل لغالبية 

 غالبية المخاطر
 

اإلجراءات الموصى بها فعالة  ■
في الحد من المخاطر 

واقعية من حيث والمشكالت ال
 الجداول الزمنية

إجراءات فورية  تحديد ■
وأطول أجالً لبعض 

 المخاطر المحددة
 

بعض اإلجراءات الموصى  ■
بها فعالة عموًما في الحد من 
المخاطر والمشكالت الواقعية 

 من حيث الجداول الزمنية

الرجوع إلى اإلجراءات  ■
 الفورية فحسب

 
 

اإلجراءات الموصى بها ذات  ■
في الحد من تأثير محدود 

المخاطر والمشكالت غير 
الواقعية من حيث الجداول 

 الزمنية
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   العالمات الممنوحة

  4-5 2-3 1 

2 

 -تقرير اإلدارة 

 الملخص

 التقديمي

 والتنفيذي

2.1 

المقدمة التي تعطي نظرة عامة 
 عن المناطق المختارة

وصف مالئم وواضح للمنطقة  ■
في  الجاريةالمختارة واألنشطة 

 المكانهذا 

بعض أوصاف المنطقة المختارة  ■
في هذا  الجاريةواألنشطة 

 المكان

وصف محدود للمنطقة المختارة  ■
عن األنشطة  تفاصيلوعدم وجود 

 الجارية في هذا المكان

 
4-5 2-3 1 

2.2 

 الملخص التنفيذي

نظرة عامة موجزة للنقاط المهمة  ■
/ التوصيات  واالستنتاجات

 الرئيسية

لنقاط المهمة نظرة عامة لبعض ا ■
وبعض االستنتاجات / 

 التوصيات الرئيسية

 محدودة عامةنظرة  ■
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 العالمات الممنوحة

  511 –1 6 – 10 1 - 5 

3 

 
 تقرير اإلدارة -
 

 الرئيسية للفحصالنتائج 

3.1 

 
 تفسير النتائججودة 

  عّما في أوراق سير العمل منطقيا
المالحظات وهو غير متوافق مع 

 أوراق المالحظات
 

  معظم القضايا الرئيسية التي
ُحددت في أوراق المالحظات 

 نحو مالئم أختيرت ونوقشت على

  عّما في سير العمل منطقيا
أوراق المالحظات مع وجود 

توافق مع أوراق بعض ال
 المالحظات

 
 القضايا الرئيسية التي  بعض

ُحددت في أوراق المالحظات 
أختيرت ونوقشت على نحو 

 مالئم

  سير العمل بشكل محدود عّما
في أوراق المالحظات في ظل 

وجود توافق مع أوراق 
 المالحظات

 
 القضايا الرئيسية  قليل من عدد

التي ُحددت في أوراق 
المالحظات أختيرت ونوقشت 

 على نحو مالئم
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 5 4 3 2 1 

3.2 

 
رصد االنتهاكات المحتملة 
للتشريعات و/أو المعايير 

 الدولية

  مراجع مناسبة لخمسة
انتهاكات محتملة 

للمعايير الدولية في ظل 
وجود فهم واضح 

 االنتهاكاتألسباب 

  ألربعةمراجع مناسبة 
انتهاكات محتملة 

للمعايير الدولية في 
ظل وجود فهم واضح 

 ألسباب االنتهاكات

 ة مراجع مناسبة لثالث
انتهاكات محتملة 

للمعايير الدولية في 
ظل وجود فهم واضح 

 ألسباب االنتهاكات

  مراجع مناسبة
 النتهاكين محتملين

للمعايير الدولية في 
ظل وجود فهم 
واضح ألسباب 

 االنتهاكات

  قائمة بالمعايير الدولية
مع عدم وجود تفسير 
لكيفية خرق المعايير 

الدولية أو كيفية ارتباطها 
باألخطار أو الظروف 

غير اآلمنة أو ممارسات 
 العمل المحددة 
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 العالمات الممنوحة

  10 – 8  7 - 4 3 – 1  

3 

 
 تقرير اإلدارة -
 

الرئيسية النتائج 
 للفحص

3.3 

 
اإلقناع / الّدقة / المحتوى 

 الفني

  ومالية حجج قانونية وأخالقية
 واضحة

 
  إقناع اإلدارة التخاذ

 االجراءات الالزمة
 

  التنظيم وذو محكم التقرير
 طول مناسب

  بعض الحجج القانونية
 واألخالقية والمالية الواضحة

 
  وجود بعض أوجه اإلقناع

 إجراءات اإلدارة 
 

  منظم بشكل معقولالتقرير 

  حجج قانونية وأخالقية
 ومالية محدودة

 
  وجود إقناع محدود في

 إجراءات اإلدارة
 

  سيء التنظيم التقرير 
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 العالمات الممنوحة

  15 - 11 6 – 10 1 - 5 

4 

 
 تقرير اإلدارة -
 

 اإلستنتاجات والتوصيات

4.1 

 
االستنتاجات الدقيقة الواضحة 

التقرير بشكل مرتبطة بنتائج 
واضح وفعالة في إقناع اإلدارة 

 باتخاذ اإلجراءات الالزمة

  النتائج المحددة في التقرير
 ملخصة بوضوح ودقة

 
  المعلومات المناسبة ذات الصلة

قُّدمت القناع اإلدارة باتخاذ 
 اإلجراءات المناسبة

 عّما في ورد العمل منطقيا  سير
 في التقرير

 
  المحددة بعض القضايا الرئيسية

في التقرير قد نوقشت بشكل 
 مناسب

  ورد في التقريرسير العمل بشكل محدود عّما 
 
 نقاش محدود للقضايا الرئيسية المحددة في التقرير 

 15 - 11 6 – 10 1 - 5 

4.2 

 
التوصيات التي تعرض اإلجراءات 
الواقعية لتحسين الصحة والسالمة 

 في المنطقة المحددة

  إلى التوصيات المستندة
 اإلستنتاجات

 
  التوصيات الواقعية والمواعيد

 المستهدفة
 

  التي تم تحديد أولوياتها التوصيات
 على نحو مالئم

 
  اآلثار المترتبة على الموارد

 المناسبة لجميع التوصيات

  معظم التوصيات تتبع ما ورد في
 اإلستنتاجات

 
  معظم التوصيات واقعية 

 
  كانت هناك بعض المحاوالت

 األولوياتلتحديد 
 

  اآلثار المترتبة على الموارد
 المناسبة لمعظم التوصيات

 سير العمل بشكل محدود عّما ورد في اإلستنتاجات 
 

 التوصيات ليست كلها واقعية 
 

 األوليات لم ُتحدد 
 

 آثار محدودة على الموارد 
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 1الجدول 

 نطاق القضايا المحددة وعدد المخاطر 2و  1

 تعليقات عدد المخاطر المرصودة إذا نوقشت نطاق القضايا وصف القضايا
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