
نحن في IOSH نعرف أن الطريق األمثل لتحقيق النجاح في مجال السالمة والصحة هو تحقيق المشاركة الكاملة واالستمتاع 
والتعلم من خالل العمل. نريد أن نحث المندوبين على التفكير فعلياً فيما يتعلمونه - مع امتالك الثقة والحماس لتطبيق ما 

تعلموه لدى عودتهم إلى العمل - بحيث يلحظ الجميع الفرق. 
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دورة اإلدارة بأمان تختلف عن أي دورة أخرى. ستجدون 
فيها برنامجاً عملياً مليئاً بتوجيهات متدرجة مع التركيز 

الواضح على العمل. كما ستجدون أن التنسيق والمحتوى 
المبتكرين جداً يجذبان العاملين ويمثالن مصدر إلهام 

لهم - وهذا أمر بالغ األهمية لترسيخ موضوعات السالمة 
والصحة في جميع قطاعات المؤسسة. 

لمن ُتخصص دورة اإلدارة بأمان؟ 

دورة اإلدارة بأمان مصممة للمدراء والمشرفين في أي 
قطاع، وفي أية مؤسسة عبر جميع أنحاء العالم. ينبغي 

االلتفات إلى أنهم لن يصبحوا خبراء في مجال السالمة على 
الفور - لكنهم سوف يتعرفون بسرعة على اإلجراءات التي 

يلزمهم القيام بها، كما سيكتسبون معارف وأدوات تمكنهم 
من التعامل مع قضايا السالمة والصحة التي يضطلعون 

بالمسؤولية عنها. واألهم من ذلك، فإن دورة اإلدارة بأمان 
تمثل دليالً قوياً على ضرورة جعل السالمة والصحة جزءاً 

أصيالً من اإلدارة اليومية والعمل.

ما الفائدة التي ستعود على الشركة؟ 
-      الطمأنينة التي يضيفها التدريب الذي صممته 
        وضمنت جودته هيئة قانونية متخصصة في 

 IOSH مجال السالمة والصحة، وهي        
-     المرونة - حيث يمكن إلقاء البرنامج بمرونة بما

        يناسب عملك 

التعلم بفعالية وكفاءة – يتم تغطية أساسيات -
        الصحة والسالمة والبيئة في برنامج واحد 

-      تدريب جيد معترف به ومعتمد على مستوى 
        العالم للمدراء والمشرفين 

وقائع ودراسات حالة تحفِّز على التفكير ويسهل تذكرها 
من جميع أنحاء العالم وتساعد على توصيل النقاط 

المطلوبة طوال الدورة. يدعم كل وحدة أمثلة واضحة 
وسيناريوهات يسهل تمييزها وملخصات تعزز نقاط 

التعلم األساسية. 

تغطي دورة اإلدارة بأمان… 
-      تقييم المخاطر 

-      التحكم في المخاطر 
-      فهم المسؤوليات 

-      فهم المخاطر 
-      التحقيق في الحوادث 

-      قياس األداء 

يحصل المندوبون الذين يجتازون الدورة على شهادة 
 .IOSH اإلدارة بأمان من

ما النتائج التي يمكنني توقعها؟ 
-      زيادة اإلنتاج وتقليل الوقت الضائع بسبب 

         المرض والحوادث 
-      تحسين ثقافة الوعي بالسالمة على مستوى 

         قطاعات الشركة واحترام إجراءات السالمة 
-     مشاركة الموظفين بفاعلية في تحسين مكان 

         العمل 
االرتقاء بالسمعة داخل سلسلة العرض  -

 IOSH يتم إلقاء دورة القيادة بأمان عن طريق شبكة
من مقدمي خدمات التدريب المعتمدين.

هل تحتاج إلى المساعدة أو تريد معرفة المزيد؟
www.iosh.co.uk/managingsafely

courses@iosh.co.uk البريد اإللكتروني

استثمر في دورة
اإلدارة بأمان

فهي ترتقي بنتائج الشركة ومرونتها وسمعتها
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