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اآلن هو أفضل وقت لالنضمام إلى ما يقرب من 90000 شخص حاصل 
على شهادة NEBOSH الدولية العامة في الصحة والسالمة المهنية.

لقد قام آالف الرواد من الخبراء والمنظمات بمساعدتنا 
لتحديث مؤهل الصحة والسالمة األكثر تقديًرا 

من نوعه في العالم. ويعني ذلك أنه مصمم ليلبي 
احتياجات صاحب العمل في الوقت الحالي بتقديمه 

كل ما يحتاج المتعلم إلى تعلمه وتطبيقه لجعل مكان 
عمله أكثر سالمة.

لمن هذه الشهادة؟
تعد شهادة NEBOSH الدولية العامة، التي ترتبط بكل 
مكان عمل، مثالية للمدراء والمشرفين وأي شخص يقع 

 على عاتقه مسؤوليات إدارة الصحة والسالمة. 
وهي أيًضا مثالية ألولئك الراغبين في تطوير مسيرتهم 

المهنية في الصحة والسالمة وتكون بمثابة نقطة 
االنطالق نحو النجاح. 

ما الذي سأتعلمه؟
بالتركيز المتعمق على األشياء المهمة، تغطي شهادة 
NEBOSH الدولية العامة المهارات األساسية التي 
تحتاج إليها أينما كنت تعمل في العالم. سوف تتعلم: 

كيفية إدارة شؤون الصحة والسالمة بفعالية  -
كيفية تحديد المخاطر الشائعة في مكان العمل   -

والتحكم فيها 
كيفية قياس ما إذا كنت ناجًحا  -

المعايير الدولية األساسية ذات الصلة.   -

ما الذي سوف أكون قادًرا على فعله؟
يُعد تقييم المخاطر جزًءا أساسيًا من المؤهل. عن 

طريق الدراسة والتطبيق في مكان العمل، سوف يتمكن 
المتعلمون الناجحون من: 

إجراء تقييمات المخاطر بثقة   -
تطوير خطة عمل تفصيلية وتنفيذها   -

إدارة المخاطر في مكان العمل وتقليلها  -
تدعيم وتطوير ثقافة الصحة والسالمة في شركاتهم  -

أحدث تحوًل في مسيرتك المهنية: كيف ستساعدني؟
ستزودك الشهادة الدولية العامة بمعرفة ومهارات ال 

تقدر بثمن وستحصل على مؤهل يحظى باالحترام على 
مستوى العالم من شأنه تدعيم وظيفتك الحالية ومسيرتك 

المهنية على المدى الطويل. 

أحدث تحوًل في مكان عملك: مزايا ألصحاب العمل
وفقًا ألبحاث أجريت بواسطة منظمة العمل الدولية 

(ILO) والوكالة األوروبية لألمان والصحة في العمل 
(EU-OSHA)، فإن اإلصابات واألمراض المرتبطة 
بالعمل تؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي اإلجمالي  
بنسبة %3.9 على مستوى العالم، بتكلفة سنوية تبلغ 

تقريبًا 2680 مليار يورو؛ تأكد من رجوع موظفيك إلى 
أسرهم بأمان في نهاية كل يوم. 

إن شهادة NEBOSH الدولية العامة تحظى بثقة العديد 
 BPو Shellو Maersk من المنظمات المرموقة مثل
وSkanska وNestle ومركز دبي التجاري العالمي. 

فهي قادرة على مساعدتك في:  
تقليل اإلصابات واألمراض في مكان العمل  -

تعزيز رفاهية الموظفين   -
إثبات التزامك بمعايير الصحة والسالمة، مما قد   -

يساعد في فوزك باألعمال التجارية
تعزيز ثقافة الصحة والسالمة لديك  -

ضمان أن منظمتك لديها خبرات داخلية قيّمة في   -
الصحة والسالمة 

كيف يتم تقييمها؟
إن هذا المؤهل الحديث يجمع بين األنشطة والتعلم 

والمواد التفاعلية ليقدم لك تجربة مثيرة لالهتمام 
وتفاعلية. فهو يركز على المهارات األساسية مما يعني 

أنه يمكنك فوًرا تطبيق المعرفة التي تكتسبها وإضافة 
قيمة إلى منظمتك. 

 تتكون عملية التقييم المكونة من خطوتين، التي تتحقق
ما تعرفه وما يمكنك عمله، مما يلي:

اختبار كتاب مفتوح  -
تطبيق عملي لعملية تقييم المخاطرة  -

للمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
www.nebosh.org.uk/igc

"بعد حصولي على شهادة NEBOSH الدولية 
العامة تمكنت من اقتراح وتنفيذ أفكار جديدة أدت إلى تخفيض 

اإلصابات المضيعة للوقت بنسبة %75. وساعدت اإلنجازات التي حققتها 
في إيصالي إلى موقعي الحالي كمدير. وقد كتبت أيًضا ورقة بحثية حول 

خبراتي وتشرفت بحصولي على مسمى "سفير متطوع وطني ألبحاث 
السالمة والصحة المهنية (OSH)" كجزء من أجندة الرئيس الكيني أوهورو 

".(Big Four Agenda) كينياتا بشأن األولويات األربعة الكبرى

ديفيد أونجيسا 
ARM Cement Plc ،مدير البيئة والسالمة والصحة المهنية

“في عام 2008، قمت باالستعداد للحصول على شهادة NEBOSH الدولية العامة 
في الصحة والسالمة المهنية واجتزت االختبارات بامتياز. وقد مكنني الحصول 
على مثل هذه الشهادة ذات المستوى الرفيع في الشرق األوسط من تولي منصب 

.”WSP كبير استشاريين في الصحة والسالمة حيث أعمل مع

لينو يوهانان

كبير مديري الصحة والسالمة
WSP 


