
Proud To Be One 
of The Leading 

IEMA Training Centres 
in Egypt.

The Foundation Certificate in 
Environmental Management



SARAH MUKHERJEE - CEO IEMA

This is to certify that 

PETROSAFE
is an

IEMA Training Centre

valid until

31st October 2021

مــع العلــم بأنــه قــد تــم إعــداد الــدورة التدريبيــة الخاصــة بالشــهادة األساســية يف اإلدارة البيئيــة لتعريــف املتدربــن بأُســس ومبــادئ 

البيئــة واإلســتدامة ، حيــث تشــمل الــدورة مجموعــة وآســعة مــن مبــادئ البيئــة واإلســتدامة والحوكمــة البيئيــة ، مــع الرتكيــز عــى 

أدوات ومهــارات اإلدارة البيئيــة كمقدمــة للتطبيــق العمــي ملبــادئ ومفاهيــم اإلدارة البيئيــة. 

كــام يتيــح إجتيــاز املتدربــن بنجــاح الــدورة األساســية يف اإلدارة البيئيــة أن يلتحــق مبــارشة بعضويــة )IEMA Associate( وتؤهلــه 

ــع  ــدورة يق ــاز ال ــة إىل أن إجتي ــة  )IEMA professional membership( ، باإلضاف ــة املهني ــتوى العضوي ــن مس ــة م ــة التالي للمرحل

ضمــن متطلبــات الرتقــي للعاملــن بــإدارة الســامة والصحــة املهنيــة وحاميــة البيئــة بقطــاع البــرتول املــري.

إســتمراراً ملســرة النجــاح وتأكيــداً لريادتهــا يف أعــامل التدريــب 

ومرشوعــات  وأعــامل  البيئيــة  واإلستشــارات  والدراســات 

الســامة والصحــة املهنيــة وحاميــة البيئــة عــى مــدار أكــر مــن 

عرشيــن عامــا يف خدمــة قطــاع البــرتول والقطاعــات الصناعيــة 

ــل ج . م . ع. ــة داخ والخدمي

 نجحــت رشكــة » برتوســيف » بالحصــول عــي إعتــامد معهــد 

 Institute of( املتحــدة  باململكــة  البيئــي  والتقييــم  اإلدارة 

 )Environmental Management and Assessment  IEMA

كمركــز تدريــب معتمــد لهــا بداخــل جمهوريــة مــر العربيــة ، 

مــام يجعلهــا يف مصــاف مراكــز التدريــب املتخصصــة يف مجــال 

الســانة وحاميــة البيئــة بفــي منطقــة الــرشق األوســط.

 )IEMA( والجديــر بالذكــر فــإن معهــد اإلدارة والتقييــم البيئــي

هــو أكــر هيئــة مهنيــة للعاملــن يف مجــال البيئــة يف اململكــة 

ــع أنحــاء العــامل ، ويضــم املعهــد مــا يقــرب  املتحــدة ويف جمي

ــى العُضــو تحديثــات عــن القوانــن  مــن 15000 عضــو ، ويتَلََق

والترشيعــات البيئيــة الحاليــة ، وتنظــم املجموعــة أكــر من 100 

حــدث إقليمــي حــول املوضوعــات البيئيــة لتوصيــل توجيهــات 

أفضــل املامرســات الحاليــة حــول املوضوعــات البيئيــة. 

إعتماد شركة برتوسيف مركز تدريب 
ملعهد اإلدارة والتقييم البيئي 

باململكة املتحدة



The Foundation Certificate in Environmental Management course has been 

developed to provide learners with a foundation of environmental and sustainability 

knowledge to build upon. The wide range of environmental, sustainability and 

governance principles covered ensures that learners appreciate and understand 

the breadth of the sustainability agenda, and the focus on specific management 

tools and skills provides learners with an introduction to the practical application 

that they will need when working within this arena. The course is directly linked 

to IEMA Associate membership, IEMA’s entry professional membership level. 

This membership is a gateway into the profession, providing recognition for the 

knowledge gained, through the AIEMA suffix and gaining access to the global 

network of IEMA members.

ــن  ــة لتعريــف املتدرب ــة الخاصــة بالشــهادة األساســية يف اإلدارة البيئي ــدورة التدريبي ــم إعــداد ال ت

ــة  ــادئ البيئ ــدورة مجموعــة واســعة مــن مب ــث تشــمل ال ــة واالســتدامة، حي ــادئ البيئ بأســس ومب

واالســتدامة والحوكمــة البيئيــة، مــع الرتكيــز عــى أدوات ومهــارات اإلدارة البيئيــة كمقدمــة للتطبيــق 

العمــي ملبــادئ ومفاهيــم اإلدارة البيئيــة. 

ــة  ــارشة بعضوي ــق مب ــة أن يلتح ــية يف اإلدارة البيئي ــدورة األساس ــاح لل ــن بنج ــاز املتدرب ــح اجتي يتي

 IEMA professional( وتؤهلــه للمرحلــة التالية من مســتوى العضوية املهنيــة )IEMA Associate(

ــإدارة  ــن ب ــي للعامل ــات الرتق ــن متطلب ــع ضم ــدورة يق ــاز ال ــة إىل أن اجتي membership(، باإلضاف

الســامة والصحــة املهنيــة وحاميــة البيئــة بقطــاع البــرتول املــري.
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