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نعلم في IOSH أن علينا إلهام المندوبين المتدربين لدينا من أجل تحفيز مشاركتهم في مجال السالمة والصحة. وإذا كان 
التعلم ممتعاً ومحفزاً، فإننا نحظى بفرصة أفضل لنقل الرسائل الهامة المتعلقة بالسالمة والصحة. 
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دورة العمل بأمان تمثل نهجاً مختلفاً تماماً للتدريب على 
السالمة والصحة. فهي برنامج عالي التأثير يهدف إلى أن 
يوفر المتعة ويحفز األشخاص على المشاركة الكاملة. إن 
المحتوى المتميز والخالي من المصطلحات المتخصصة 
يستند إلى ما يعرفه العاملون عملياً، وليس اللغة القانونية 

غير السائغة. 

لمن ُتخصص دورة العمل بأمان؟ 

ُتخصص دورة العمل بأمان لألشخاص العاملين في أي 
مستوى، وبأي قطاع عبر جميع أنحاء العالم، ممن يحتاجون 

ل  إلى التعرف على أساسيات السالمة والصحة. فهي توصِّ
للجميع األسباب وراء ضرورة »العمل بأمان« - وتوصل 

تلك الرسالة بطريقة ممتعة. 

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

 IOSH مجال السالمة والصحة، وهي         
-      تقليل االضطرابات في أيام العمل ونوبات 

        العمل إلى أقل درجة ممكنة  – حيث يتم إلقاء 
        البرنامج خالل يوم واحد، شامالً التقييم 

-      التعلم بفعالية وكفاءة – يتم تغطية أساسيات
        الصحة والسالمة والبيئة في جلسة واحدة 

        متكاملة 
-      تدريب جيد معترف به ومعتمد على مستوى 

        العالم للموظفين 
-      وقائع ودراسات حالة تحفِّز على التفكير

        ويسهل تذكرها من جميع أنحاء العالم وتساعد 
        على تعزيز عملية التعلم طوال الدورة. كل    

        وحدة  مدعومة بسيناريوهات من مواقف 
        العمل الفعلية. تشتمل الدورة على ألعاب 
        تفاعلية واختبارات قصيرة، بما يساعد 

        المندوبين على التعلم بطريقة غير رسمية 
         منعشة. 

تغطي دورة العمل بأمان… 
-      ملخص للسالمة والصحة المهنية 

-      تعريف المخاطر واألخطار 
-      تحديد المخاطر المشتركة 

-      تحسين األداء في مجال السالمة 

يحصل المندوبون الذين يجتازون الدورة على شهادة 
 .IOSH العمل 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 

         يتم إلقاء دورة

العمل بأمان عن طريق شبكة IOSH من مقدمي خدمات 
التدريب المعتمدين.

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

courses@iosh.com البريد اإللكتروني

 استثمر في
دورة العمل بأمان


