
 

 

 
 
 

 

، EASST تديرها، االنترنت على عالمية تدريبية دورة أول خالل من الطرق حوادث وفيات تخفيض

 IRUجامعة كرانفيلد وأكاديمية الـ 

نترنت االشبكة  على جديدة تدريبية أداة يتم إطالق التدريب معاهدل العالم في شبكة أكبر بين بالتعاون – 2016أكتوبر  12دبي، 

 .األرواح إنقاذ المطاف نهاية وفي ،أعلى كفاءة الطرق، على السالمة من لمزيد الطريق يمهد مما الطرق، على للسالمة

 -( LASجامعة الدول العربية )) العربية المنطقة في التجارة وتسهيل الطرق على السالمة تحسين عن دبي في دولية ندوة خالل اليوم

 (EASST) والمستدام اآلمن للنقل الشرقي التحالف((، قام AULTالعربي للنقل البري )االتحاد  -( IRUاالتحاد الدولي للنقل الطرقي )

 الطرق على السالمة‘. تم تصميم دورة نوعه من فريدال تعليميال هممشروعبإطالق  IRUواكاديمية الـ البريطانية  جامعة كرانفيلدمع 

 إلدارةة تينم استراتيجية لتقديمتزود المدراء و المؤسسات التجارية بالمهارات المطلوبة  ‘للمدراء شبكة االنترنت على دورة: العمل في

 .و الحفاظ على استدامتها الطرق على السالمة

 ثقة على ونحن. سطولاأل سالمة إلدارة ةعالمي ةرقمي تدريبية دورة ألول متحمسون نحن: "IRUقال باتريك فيليب، رئيس اكاديمية الـ 

 ."شركاتهم داخل الطرق على بالسالمة الوعي ثقافة لغرس زمةالالا  المعرفة للمدراء ستقدم الدورة هذه أن

 الحوادث دورة الوقاية من مثل الطرق على السالمةمن الدورات التي ُتعنى ب IRU الـ أكاديمية متممة لمحفظة هذه الدورة“وأضاف 

 التجاريين". السائقين تستهدفالتي 

 لصعيدا على الطرق حوادث وفيات خفض في للغاية هاما   دورا   عبيل من الممكن أن العام والنقل التجارية المركبات مخاطر من التقليل

 أن دلةاأل أظهرت. 2020-2011 الطرق على السالمة أجل من من المبادرات عقدميثاق األمم المتحدة  أهداف العالمي وتحقيق

 انخفاض، ائعوالبض المركباتب لحقت التي األضرار قلة من أيضا تستفيد أن يمكن ينالسائق لسالمة شامل نهج تتبنى التي الشركات

 .الحوادث بسبب الفاقد العمل وقت في ملموس وخفض بالموظفين حتفاظلال أفضلمعدالت  والحصول على التأمينتكاليف 

 المهم فمن بالعمل، المتصلة اتالنشاط أخطر يه القيادة قال الدكتور مارك سلمن، المحاضر األول في جامعة كرانفيلد البريطانية: "

 أكبر قدر اإلمكان". وكفاءة بفاعلية الطرق على السالمة إدارةيقوموا بان  هذه الصناعة في العاملينمن 

. ةجغرافيأو عوائق  حدود لديها ليس، وهي ذات تكلفة مناسبة وفي متناول الجميع و7/24يمكن الوصول الى الدورة على شبكة االنترنت 

، تستخدم الدورة أمثلة حية و دراسات حالة محاضرات على شكل أفالم مصورة، اختبارات ومواد مقروءة 10من خالل سلسلة من 

في العمل، الكفاءات و المهارات التي يحتاجونها إلدارة اسطول من المركبات  الطرق على السالمةلمنح األفراد الذين يقومون بإدارة 

 و يتم منحهم شهادة بإنجاز الدورة عند انتهائها.  -بطريقة اامنة 

 على السالمة مجال والتعليم في التدريب أن EASSTالـ في نؤمن "نحن  EASSTألكاديمية  العام المديرقال ديميتري سامبوك، 

 ستتميز IRUجامعة كرانفيلد واكاديمية الـ الجديدة والتي تم تطويرها بالتعاون مع  ة. هذه الدورة اإللكترونياألهمية غاية في وه الطرق

بشكل  ولسطاأل إلدارة األساسية المهاراتبنفس الوقت تمكن المدراء حول العالم من الحصول على الكفاءة في و التكلفة منخفضة بانها

 وفعال. آمن

ل من خال اليوم منابتداء   الى الدورة الوصول يمكن الذكية، والهواتفالكمبيوتر اللوحي  المحمولة، الكمبيوتر أجهزة مع متوافق

www.easstacademy.org. 

  https://youtu.be/Bdv2A0WIDawرابط الفلم المصور: 

 

 للتواصل:
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 IRUألكاديمية الـ  العالقات اإلعالمية ةمديركارين مازولي، 

karen.mazzoli@iru.org 

 

 EASSTديميتري سامبوك، المدير اإلداري، اكاديمية  

d.sambuk@easstacademy.org 

 

 مارك سلمن، محاضر أول، جامعة كرانفيلد

m.sullman@cranfield.ac.uk 

 

 

 IRUالـ  ةكاديمياعن  

 

معهد تدريب  65 تضمشبكة  خاللمن النقل البري. في  االحترافي مجال التدريبرائدة في العالمية المنظمة الهو  IRU الـ كاديميةا

حمالت  IRU الـ كاديميةاطور تكاديمية اآلالف من السائقين وشركات النقل كل عام. كما االتدرب دولة،  46في أكثر من  منتسب

 أمانا.ر للحفاظ على طرقنا أكث االحترافيلنقل البري لزيد المعايير العالمية في التدريب تلرفع الوعي حول قضايا معينة، و مبادرة

www.iru.org/academy 

 

 

 EASSTعن 

( هي مؤسسة خيرية مستقلة مسجلة في المملكة المتحدة تتمثل مهمتها في إنقاذ EASSTنقل آمن ومستدام )التحالف الشرقي ل 

في  سهاتأسيوأكثر استدامة لألجيال القادمة. منذ  حماية للبيئة، النقل البري أكثر أمنا من خالل جعلصابات اإلاألرواح وتفادي وقوع 

من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا  حيويةشبكة  EASST َبَنت الـ، 2009-10

 مة على الطرق.العمل من أجل السالمن عقد األمم المتحدة في في إصالحات كبيرة في المنطقة، و مساهمة  -الوسطى 

@EASSTransport on Facebook, Twitter or LinkedIn.  www.easst.co.uk  

 

  

 عن جامعة كرانفيلد

تنافسية. ال ميزالحل مشاكلهم وتقديم لدولة  40في  شريك 750تعمل مع أكثر من  كلياَ  جامعة كرانفيلد هي جامعة للدراسات العليا

العلوم مدرسة  فيقيادة اللتعليم  البحث فريقوعالم األعمال. يحظى  األكاديميالمجال كرانفيلد يسد الفجوة بين  لجامعة فريدال منظورال

  في مجال البحوث والخدمات االستشارية في مجال السالمة المرورية والنقل. الطويلة بسمعة دولية لخبرته النقل والتصنيعئية، الفضا

https://www.cranfield.ac.uk/  
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