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المملكة المتحدة  -جزء من مجموعة كلیة النتائج السریعة    
 

 آرآرسي الشرق األوسط 

 )النیبوش(الصحة و السالمـــــــــــــــة البریـــطانــــي   المتحانات المجلس الوطني 
 

 )وى الثـــالــثستالم(شھادة النیبوش العالمیة العامة في مجال الصحة و السالمة المھنیة 
 

 العالمیة العامة في مجال الصحة و السالمة المھنیةشھادة النیبوش 
تقدم شھادة النیبوش العالمی�ة العام�ة عرض�ا ش�امال ألساس�یات و مف�اھیم الص�حة و الس�المة المھنی�ة، و تع�زز أعل�ى 

أفضل المعاییر الدولیة مثل معاییر منظمة العمل الدولی�ة  إلىو یستند المنھج المعد . معاییر الصحة و السالمة الدولیة
 .و المعاییر البریطانیة و الممارسات الجیدة المعترف بھا دولیا

:م ملخص الدورة  
:لخص الدورة  

 

:المدة  
ثمانین ساعة تقدم على مدة 

 عشرة ايام
 

 
 

:مكان اقامة الدورة  
 دبي وفي مكان العمل

 

 للحجز ارسل ایمیل على
 

info@rrc.co.ae 

 ؟من یمكنھ دراسة الشھادة العالمیة العامة في مجال الصحة و السالمة المھنیة
ال�ذین یتطل�ب عملھ�م معرف�ة و فھ�م لئ�ك صممت ھذه الشھادة لیتم تدریسھا للمدراء، المشرفین، و ممثلي العمال و أو

 . الصحة و السالمة المھنیینشامل لمبادئ و أساسیات و ممارسات 
2Bتسجیلشروط ال 

ال توجد اي شروط للقبول في الشھادة العالمیة العامة في مجال الصحة و السالمة و لكن ینصح بشدة ان یكون 
للمشاركین في الدورة فھم جید في أساسیات  الصحة و السالمة و التي یمكن الحصول علیھا عبر دراسة شھادة 

 ).اآلیوش(اآلر آر سي أو إحدى شھادات المعھد البریطاني للصحة و السالمة مفاتیح السالمة من 

ــھجا ــ  لمـن

 . علیھا  المھنیة، المخاطر و طرق السیطرة وحدة تغطي كل من إدارة الصحة و السالمة 13ینقسم المنھج إلى 
 1القسم  2القسم 

 أساسیات الصحة و السالمة المھنیة –الوحدة األولى  مخاطر مكان العمل و طرق السیطرة –الوحدة األولى 
 سیاسة الصحة و السالمة –إدارة الصحة والسالمة  –الوحدة الثانیة  مخاطر النقل و طرق السیطرة  –الوحدة الثالثة 
 التنظیم –إدارة الصحة والسالمة  –الوحدة الثالثة  العضالت والعظام األخطار و طرق السیطرة –الوحدة الثالثة 

 التخطیط –إدارة الصحة والسالمة  –الوحدة الرابعة  أخطار أدوات العمل و طرق السیطرة –الوحدة الرابعة 
القیاس، التدقیق و  –إدارة الصحة والسالمة  –الوحدة الخامسة  مخاطر الكھرباء و طرق السیطرة –الوحدة الخامسة 

 المراجعة
  السالمة من الحریق –الوحدة السادسة 

المواد الكیمیائیة و البیولوجیة و طرق مخاطر  –الوحدة السابعة 
 السیطرة

 

  طرق السیطرةوالمخاطر الصحیة الجسدیة والنفسیة  –الوحدة الثامنة 

 3القسم 

 التطبیق العملي
 

 :التقییم
 علیك النجاح في جمیع اإلمتحانات التحریریة  یتوجب. ین تحریریین و امتحان عمليمتحانیتكون التقییم من إ

 .و اإلمتحان العملي حتى تحصل على الشھادة العالمیة العامة في مجال الصحة و السالمة في مكان العمل

 

 ؟ماذا بعد ھذه الشھادة
 تتوافق ھذه الشھادة مع متطلبات التسجیل لشھادة الدبلوم العالمیة في مجال الصحة و السالمة المھنیة،

 . مة لكل من یرید ان یمتھن مجال الصحة و السالمةمو المص 
 

 عضویة الجمعیات المھنیة 
یحق للحائزین على شھادة النیبوش العالمیة العام�ة ف�ي مج�ال الص�حة و الس�المة المھنی�ة العض�ویة ف�ي الجمعی�ات المھنی�ة 

 :التالیة، رھنا بتلبیة االحتیاجات الالزمة من الخبرة
 Tech IOSHعضویة أیوش تك  –معھد الصحة والسالمة المھنیة ببریطانیا  •
  عضویة اإلنتساب -) IIRSM(المعھد الدولي لإلدارة السالمة والمخاطر  •
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 للمزید من التفاصیل الرجاء اإلتصال بنا –تقدم ھذه الدورة أیضا في الشركات 

 )النیبوش(المجلس الوطني المتحانات الصحة و السالمـــــــــــــــة البریـــطانــــي 
 )وى الثـــالــثستالم(الصحة و السالمة المھنیة شھادة النیبوش العالمیة العامة في مجال 

:المدة  
.ايام عمل باإلضافة إلي يوم  لالمتحان التحريري 10ساعة دراسیة على مدى  80  

ام 
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 مواعید الدورة ا
 دبي

 فترة الدورة االمتحان التحریري
٢/٩/٢٠١٩ 
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 توقیت الدورة

:دبي  
یومیا من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الرابعة  والنصف مساء عدا نھایة ایام االسبوع    
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