
حماية السكك الحديدية نطقةم  
 خدمات المراجعة والتقييم المستقلة ألعمال الجهات الخارجية

 

 خطة التدريب: 
 

 حماية السكك الحديدية منطقة الموضوع 
 

متطلبات قيد المكاتب الهندسية 
 االستشارية

 
خدمات المراجعة والتقييم  

الجهة  المستقلة ألعمال 
 . الخارجية

 أيام:  5إىل   4 المدة 
o 3  جلسات تدريبية وجًها لوجه. أيام 
o 1  ورقة العمل.  – ختبار يوم لل 
o 1  يوم )مفتوح( للنقاش واألسئلة–  

 اختياري. 
o   :مساء   02:00  –صباًحا  08:00الزمن 

+ يوم مفتوح + يوم  وحدات 10 الجلسات / الوحدات عدد 
  ختبار لل 

العدد اإلجماىلي  
ي كل 

ن فن للمشاركي 
 جلسة

كة الريل ستعلنشخص حسب ما  20  عنه شر

كة الريل  المكان   –المبنن الرئيسي لشر
 16الطابق  

ائح  مواد التدريب   ختباراال + ورق  ور بوينتابشر

استشاري من الدرجة األوىل له   المتطلبات اإلجبارية 
قيد ساري المفعول لدى وزارة  

ودعوة ) هندسة مدنية ( البلدية 
كة الريل   من قبل شر

كة الريل الخاصة بأعمال  .1 األهداف/ المواضيع  الوعي بمتطلبات شر
ي مناطق حماية السكك   الجهات الخارجية

فن
 الحديدية. 

وط  ومعايي  وإجراءات  ومتطلبات   .2 تطبيق شر
إصدار عدم الممانعة وترصي    ح العمل من قبل  

كة الريل عىل   . الجهة الخارجيةشر
وط العامة والمتطلبات   .3 استعراض الشر

كة الريل.   الخاصة بشر
استيفاء متطلبات الصحة والسلمة والبيئة   .4

 . واليات تنفيذ االعمالوتقييمات المخاطر 
كة  لوعي باألنشطة المحظورةا .5 من قبل شر

ي المناطق المحيطة  
الريل فيما يتعلق بالعمل فن

 . واالصول بالمحطات
ح  استعراض .6 كة اإلرشادات الخاصة بوشر شر

 الريل. 
تقييمات تأثي    / اإلنشائيةمعرفة التقييمات  .7

 اإلنشاءات. 
كة الريل.  لأصو متطلبات مراقبة  .8  شر
 . التفتيشالفحص و  متطلبات .9

كة  أصول  بكيفية الدخول إىلالمعرفة  .10 شر
 الريل. 

 
  



 حماية السكك الحديدية منطقة
 الجهات الخارجيةخدمات المراجعة والتقييم المستقلة ألعمال 

 

 اليوم األول: 
 

 التقييم األنشطة المواضيع   الجلسة  

ام وقطار   1 و والير مقدمة تعريفية بالعنارص األساسية للمير
 المسافات الطويلة. 

ائح  يقوم المدرب باستعراض الشر
و   ح العنارص األساسية للمير وشر
ام وقطار المسافات الطويلة  والير

 وبعد ذلك نقاش مفتوح.  –

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

كة الريل/ شهادة عدم الممانعة   2 عملية موافقة شر
 وترصي    ح العمل. 

تغطي هذه الجلسة عملية  
كة الريل/ شهادة عدم  موافقة شر
الممانعة / ترصي    ح العمل، وذلك 
ي تم إعدادها 

باستخدم المواد النر
ور بوينت وبعد  ائح الباعىل شر 

 ذلك نقاش مفتوح. 

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

كة الريل  3 وط العامة والمتطلبات الخاصة بشر يواصل المدرب الجلسة من   الشر
وط العامة   خلل تغطية الشر

كة   متطلباتالو  الخاصة بشر
الريل، وذلك باستخدم المواد  

ي تم إعدادها عىل شر 
ئح الباور االنر

وط واأل  بوينت حكام  والشر
 . المنشورة

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

 
 : ي
 اليوم الثان 

 

 التقييم األنشطة المواضيع   الجلسة  

متطلبات الصحة والسلمة والبيئة وتقييمات المخاطر  4
 وبيانات الطريقة والمستندات المطلوبة لذلك. 

 

ائح  يقوم المدرب باستعراض الشر
ح التفصيىلي لم تطلبات  مع الشر

كة  فيما يتعلق بالصحة  الريل شر
تقييم  والسلمة والبيئة و 

  تنفيذ االعمال والياتالمخاطر 
ا إىل 

ً
الخاصة المراجع استناد

كة الريل.   بشر

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

ي   األنشطة المحظورة 5
كة الريل والعمل فن من قبل شر

 المناطق المحيطة بالمحطات. 
يقوم المدرب بربط موضوعات 

بجلسة  (4رقم )الجلسة 
من  وذلك ، المحظورةاألنشطة 

ح األنشطة    المحظورة خلل شر
مناطق حماية السكك   داخل

العديد من   عرضمع  الحديدية
 . ألنشطة المحظورةهذه اصور ل ال

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

كة الريل.  6  اإلرشادات والتوجيهات الخاصة بشر
 

ن سيوضح المدرب  أين   للمتدربي 
سيجدون أدلة اإلرشادات 

كة   والتوجيهات الخاصة بشر
، وكيفية استخدامها،  الريل

 .وتحديد المراجع الخاصة بها

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

 
 
 



 حماية السكك الحديدية منطقة
 الجهات الخارجيةخدمات المراجعة والتقييم المستقلة ألعمال 

 

 اليوم الثالث: 
 

 التقييم األنشطة المواضيع   الجلسة  

 اإلنشاءات. تقييمات تأثي   / اإنشائيةالتقييمات  7
 

ات   ح التأثي  يقوم المدرب بشر
كة الريل نتيجة   عىل أصول شر
ألي أنشطة تتم داخل مناطق 

حماية السكك الحديدية  
ي )التدخل 

( والحاجة إىل  اإلنشائ 
ي التقييم 

، وتقييم تأثي   اإلنشائ 
 اإلنشاءات. 

وذلك لضمان عدم وجود تأثي   
حة عىل   لمشاري    ع التطوير المقير

كة الريل  .أصول شر

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

كة الريل.  8 سيتحدث المدرب عن متطلبات  متطلبات مراقبة أصول شر
المراقبة عقب جلسات تقييم  

تأثي  اإلنشاءات والتدخل  
ي 
 .اإلنشائ 

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

 متطلبات الفحص والتفتيش.  9
 

ح نطاق وأهداف التفتيش   شر
ي تتم   باألنشطةفيما يتعلق  

النر
داخل مناطق حماية السكك  

 الحديدية. 

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

كة الريل.  الدخول إىل 10 يقوم المدرب باستعراض كيفية  أصول شر
الدخول إىل أصول ومحطات  

كة الريل.   شر

 مراجعة ونقاش –ال يوجد  

 
 اليوم الرابع: 

 

 التقييم األنشطة المواضيع   الجلسة  

 اختياري  -مفتوح يوم  11
 

خلل هذه الجلسة، ستتاح 
ن لطرح أي   الفرصة للمتدربي 

أسئلة واستفسارات بشكل مباشر 
طلبات مراجعةعىل فريق  

التقديم للحصول عىل عدم  
كة الريل وتصاري    ع   ممانعة شر

 . العمل

 ال يوجد 

 
 اليوم الخامس: 

 

 التقييم األنشطة المواضيع   الجلسة  

 ختباراال  12
 

ن لل  حضور   ورقة العمل  ختبار المتدربي 

 
ي   قد * 

ي ومدة التدريبيحدث تغيي  فن
   . الجدول الزمنن


