
www.safetysimplified.com

 NEBOSH Learning Ltd 
www.safetysimplified.com

info@safetysimplified.com

رقم الشركة: 12201542
NEBOSH 2020 الحقوق محفوظة ©

0013.5/030320

ألجل صحة وسالمة فاعلتين

 )Safety Simplified( السالمة المبسطة 
.NEBOSH من

 السالمة المبسطة 
 )Safety Simplified( 

.NEBOSH من

NEBOSH من إعداد



السالمة المبسطة )Safety Simplified( دورة تدريبية جديدة ومبتكرة ورائعة من إنتاج 
NEBOSH، أحد الرواد العالميين ومشاهير مقدمي المؤهالت في مجاالت الصحة والسالمة 

والبيئة. 

يمكن للكثير من المؤسسات واألفراد أن يشعروا 
باإلحباط بسبب مسؤوليات الصحة والسالمة الواقعة 
عليهم وذلك ألن التكاليف البشرية والمالية ألي فشل 
يمكن أن تكون فادحة. لكن األمر ال ينبغي أن يكون 

كذلك.

 )Safety Simplified( دورة السالمة المبسطة
تهدف إلى إزالة اإلبهام عن التفاصيل العملية لتقييم 

المخاطر والسيطرة عليها وإلى مساعدة المؤسسات في 
تقليل الحوادث واألمراض المرتبطة بالعمل وإلى تحقيق 

المزيد من مشاركة الموظفين وتحسين اإلنتاجية.

تستخدم الدورة التدريبية التي تنعقد على مدار ثالثة 
أيام دراسات حالة حقيقية إضافة إلى تكنولوجيا الواقغ 

المعزز إلضفاء الحياة على مجال الصحة والسالمة 
بحيث يمكن للمتعلمين أن يحدثوا فارًقا حقيقًيا في مكان 

العمل.

المعرفة التي سيحصل عليها المتعلمون
ينبغي أن يكون لدى الجميع فهم أساسي للصحة 
والسالمة ألجل أن يحافظوا على سالمة أنفسهم 

وزمالئهم.

 )Safety Simplified( دورة السالمة المبسطة
تساعد المتعلمين على ما يلي:

فهم أسباب وفوائد إدارة الصحة والسالمة  -
التعرف على المخاطر الشائعة في مكان العمل  -

تقدير قيمة الغرض من عمليات التفتيش والتدقيق  -
فهم كيفية المساعدة في منع تكرر وقوع الحوادث  -

إجراء التقييمات األساسية لمخاطر الصحة والسالمة   -
ووضع إجراءات السيطرة المناسبة

تحقيق فهم أفضل لتدابير السالمة المؤسسية  -
المساهمة من خالل دعم ممارسات الصحة   -

والسالمة

كيف تستفيد المؤسسات من دورة السالمة المبسطة 
)Safety Simplified(

 )Safety Simplified( يمكن لدورة السالمة المبسطة
أن تساعد األعمال التجارية على ما يلي:

تقليل معدالت الحوادث واإلصابات وتقليل فقد   -
الوقت والتغيبات المرتبطة بها

تعزيز وعي أكبر بالصحة والسالمة بين الموظفين  -
تحسين مشاركة الموظفين وتعزيز ثقافة السالمة  -

إتاحة الفرصة لتحقيق مستويات أعلى من االمتثال   -
لتدابير السالمة المؤسسية

حماية األعمال من األضرار التي تلحق بسمعة   -
المؤسسة نتيجة حاالت اإلخفاق في مجال الصحة 

والسالمة

التفاصيل
السالمة المبسطة )Safety Simplified( هي دورة 
تدريبية تقديمية تنعقد على مدار ثالثة أيام وليس لها أي 

متطلبات دخول إلزامية:

تستخدم الدورة التدريبية لغة الحياة اليومية البسيطة 
لضمان إتاحنها للجميع بقطع النظر عن مجالهم 

الصناعي أو خلفيتهم.

وهي تعطي للمتعلمين المعلومات األساسية وتساعدهم 
في تطوير المهارات العملية التي يحتاجون إليها 

للمساهمة في الصحة والسالمة ويشمل ذلك ما يلي:
توضيح أهمية مجال الصحة والسالمة  -

إجراء تقييم مخاطرة بسيط  -
التحقيق في الحوادث غير المعقدة باستخدام طريقة   -

بسيطة مكونة من أربع خطوات
تعلم الدروس من الحوادث  -

ُيقدم المحتوى بطريقة جاذبة تضفي الحياة على مجال 
الصحة والسالمة وتساعد المتعلمين على االحتفاظ 

بالمعرفة ذات األهمية الحيوية.

وفي نهاية الدورة التدريبية، سيشارك المتعلمون في 
اختبار قصير وتقييم عملي للمخاطرة. وسيتم إصدار 

شهادة بعد إتمام كل من التقييمين بنجاح.

 .)Safety Simplified( السالمة المبسطة 
ألجلك. ألجل عملك.
ألجل مكان عمل أكثر أماًنا. 

 تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني 
www.safetysimplified.com
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Making health and safety work

NEBOSH Safety Simplified.



Safety Simplified is an innovative and exciting new course 
created by NEBOSH, one of the world’s leading and most 
recognised providers of health, safety and environmental 
qualifications. 

Many organisations and individuals can 
feel daunted by their health and safety 
responsibilities because the human 
and financial costs of a failure can be 
immense. But it doesn’t have to be  
this way.

Safety Simplified aims to demystify 
the practicalities of risk assessment 
and control, help organisations reduce 
accidents and work related ill-health, 
achieve greater employee engagement 
and improve productivity.

The three-day introductory course uses 
real-life case studies and augmented 
reality to bring health and safety to life 
so learners can make a real difference in 
the workplace.

The knowledge learners will gain
Everyone should have a basic 
understanding of health and safety  
to keep themselves and their  
colleagues safe.

Safety Simplified helps learners:
- understand the reasons and benefits 

of managing health and safety
- recognise common workplace 

hazards
- appreciate the purpose of inspections 

and audits
- understand how to help prevent 

incidents occurring again
- undertake basic health and safety 

risk assessments and put in place 
appropriate control measures

- have an improved understanding of 
organisational safety measures

- contribute by supporting health and 
safety practices



How Safety Simplified benefits 
organisations
Safety Simplified can help businesses to:
- reduce incident and injury rates, and 

the associated lost time and absence
- foster greater health and safety 

awareness amongst employees
- improve employee engagement and 

enhance safety culture
- secure higher levels of compliance 

with organisational safety measures
- protect the business from the 

reputational damage caused by 
health and safety failures

The details
Safety Simplified is a three-day 
introductory course, which has no entry 
requirements.

The course uses simple everyday 
language to ensure it is accessible to 
everyone, regardless of industry or 
background.

It gives learners key information and 
helps them develop the practical skills 
they need to contribute to health and 
safety including how to:
- make the case for health and safety
- conduct a simple risk assessment
- investigate non-complex incidents 

using a simple four-step approach
- learn lessons from incidents

The content is delivered in an engaging 
way that brings health and safety to 
life and helps learners retain critical 
knowledge.

At the end of the course, learners will 
undertake a short examination and 
practical risk assessment. A certificate will 
be issued after both assessments have 
been successfully completed.

Safety Simplified.  
For you. For business.
For a safer workplace. 

Visit our website  
www.safetysimplified.com
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