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مؤهل NEBOSH
للتوعية البيئية
في العمل

ما ينبغي عليك القيام به بعد ذلك...
اتصل بنا على  ،+44 (0)116 263 4700أو أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان info@nebosh.org.uk
أو تفضل بزيارة موقعنا  www.nebosh.org.ukلمعرفة المزيد.
NEBOSH
Dominus Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1QW
United Kingdom
المجلس البريطاني لالمتحان الوطني في السالمة والصحة المهنيتين ()NEBOSH
هو جهة رائدة عالميًا في منح شهادات الصحة والسالمة والبيئة.

مسجل في إنجلترا وويلز بالرقم 2698100 :ومسجّ ل برقم المؤسسة الخيرية المحدودة بضمان1010444 :
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح V1 2017 NEBOSH EAW

مؤهالت في الصحة والسالمة والبيئة معترف بها عالم ًيا

خفف من حدة المخاطر البيئية وتحكم في التكاليف وعزز
سمعتك مؤهل  NEBOSHللتوعية البيئية في العمل.
ما الذي يمكن أن يضفيه مؤهل NEBOSH
للتوعية البيئية في العمل إلى مؤسستي؟
تحسين األداء البيئي – يتطلب وضع نظام ناجح
إلدارة البيئة مثل األيزو  14001أن يتعرف
العاملون على مدى تأثيرهم في البيئة المحيطة بهم.
سيسهم مؤهل  NEBOSHللتوعية البيئية في العمل
في تعريف موظفي المؤسسة بالقضايا البيئية والدور
الذي يؤدونه في تحسين األداء البيئي لمؤسستك.

عائد االستثمار – يمكن للموظفين تطبيق ما
تعلموه بمجرد عودتهم إلى العمل .ومن شأن هذا أن
يساعد في الحد من الهدر وفي تحسين كفاءة الطاقة
وتوفير التكاليف ،كما يمكن أن يساعد في تجنب
الدعاوى القضائية.
الضمان – بسبب حاجة الصناعة العالمية إلى أن
تتحلى بمزيد من الوعي بتأثيراتها على البيئة،
سيكون ألي شركة تتمتع بسجل بيئي جيد ميزة
إضافية في السوق الحديثة.

"تشير التقديرات إلى أن نحو  %2من
أرباح الشركات في المملكة المتحدة كل عام
تهدر بسبب االستخدام غير الفعال للموارد.
يمكن للشركات في المملكة المتحدة أن توفر
ما يقرب من  23مليار جنيه إسترليني كل
عام من خالل إجراء تغييرات طفيفة الستخدام
الموارد على نحو أكثر فعالية والمساعدة في
حماية البيئة".
وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية في
المملكة المتحدة – DEFRA

ما نوع األشخاص الذين يحصلون على مؤهل
 NEBOSHللتوعية البيئية في العمل؟
أي شخص يحتاج إلى فهم أساسي للقضايا البيئية في
مكان العمل .يقدم هذا المؤهل توعية عامة بالقضايا
البيئية ويمكن أن يحصل عليه الموظفون من جميع
المستويات داخل المؤسسة.

ما الذي تتناوله الدورة التدريبية؟
يستهدف مؤهل  NEBOSHللتوعية البيئية في
العمل مجموعة من القضايا التي تؤثر في البيئة
العالمية.
تشمل الموضوعات:
•المصطلحات البيئية األساسية ومعانيها
•مصادر الهواء والمياه والضوضاء والتلوث البري
وتأثيرات كل منها وضوابطها
•التعامل مع حاالت الطوارئ البيئية
•عرض تقييمات للمخاطر التي تؤثر في البيئة
•التعريف بأنظمة اإلدارة البيئية
المزيد من التفاصيل باإلضافة إلى ملخص المنهج
موجودة على موقعنا اإللكتروني.

كم يستغرق إتمام هذا المؤهل وكيف يتم تقييمه؟
يتم تقييم هذا المؤهل الذي يستغرق يومًا واح ًدا من
خالل امتحان بنظام االختيارات المتعددة مدته  30دقيقة.
سيتم إرسال شهادة تأهيل للطالب بعد اجتيازهم
لالمتحان.

هل هناك رابط لمؤهالت أخرى من NEBOSH؟
شهادة  NEBOSHفي اإلدارة البيئية هي الخطوة
التالية المثالية لمن يحتاج إلى فهم عملي ومتعمق
لإلدارة البيئية في مكان العمل.
يعد مؤهل  NEBOSHللصحة والسالمة في العمل
مناسبًا للموظفين الذين يحتاجون إلى المزيد من
الوعي بأمور الصحة والسالمة في مكان العمل.

أين يمكنني الحصول على دورة تدريبية
تساعدني في الحصول على مؤهل NEBOSH
للصحة والسالمة في العمل؟
ستجد تفاصيل الجهات المقدمة لبرامج NEBOSH
التدريبية في جميع أنحاء العالم على موقعنا
اإللكتروني .تقدم هذه الجهات التدريبية دورات
تتناسب مع متطلباتك:
• تعلّم عن بعد أو تعلّم إلكتروني
•دورات صباحية او مسائية
•إصدار مجمع أو دورات مكونة من أجزاء
يمكن أيضًا ترتيب الدورات إلجرائها في موقعك،
كما يمكن تخصيصها لتناسب مؤسستك وهذا حل
مثالي لألعداد الكبيرة من القوى العاملة.

