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:عزيزي السائق     
   ال شك أنك تريد أن تحمي نفسك وأحباءك من                

   !مخاطر حوادث السير األليمة        
  



  

         أو سائقًا جديدًا،       ًا، رس ممت  وسواءًا آنت سائقًا       

  مرآبة ثقيلة،                   ...  ...    تقود سيارة سياحية    



  

  أو سيارة شرآة،      
  

:فإن الحل يكمن بمشارآتك في    
برنامج تحسين القيادة       



  

  ، المدرسة  شرآة، المؤسسة  ال/ مسؤول  عزيزي 
  ) في لبنان أو خارجه     (

  هل لديك القليل أو الكثير من المرآبات؟                   •
 ومن هاجس تسببهم بإصابة أو        هل تعاني من مشاآل السائقين لديك             •

  خرين؟ آل اموت
 الخسارة المادية نتيجة مخالفاتهم وحوادثهم                  كو سائق   لك هل يسبب •

  ؟ وإضاعة الوقت الثمين وإساءة استعمال المرآبة                المرورية المتكررة         
  أخالقية؟  هل يسببون لك اإلحراج وخسارة الزبائن نتيجة قيادتهم الال                   •
  

  : إذًا أنت بحاجة ماسة إلى تسجيل سائقيك اآلن في                       
   (DIP)  يادة   القنبرنامج تحسي    

   



  

 لماذا برنامج تحسين القيادة؟         

  :مك باختصار، إن برنامج تحسين القيادة يعلّ              
                                

!آيف تقود وتبقى على قيد الحياة          
  

أليس آذلك؟  !  رائع    
 

. ..ولكن هناك المزيد من الفوائد         
 
 



  

  :ُيعفيك من برنامج تحسين القيادة        إن 

جراء  أو لنفسك   اآلخرين     بإصابة أو موت   التسبب     تبعات •
حوادث السير وما يعني ذلك من معاناة إنسانية أليمة             

  !وخسارة مادية فادحة  
  . الناجمة عن المخالفات والحوادث المرورية       التكاليف •
  . الثمين  بسبب سوء التصرف على الطريق           إضاعة الوقت  •
  ! بسبب القيادة الرعناء لسائقي الشرآة         خسارة الزبائن     •
  
  



  

  ما هي مميزات هذا البرنامج؟      
 ُيدرَّس في    برنامج عالمي  إن برنامج تحسين القيادة هو           •

الواليات المتحدة األميرآية وأوروبا والعديد من الدول                    
  . المتطورة  

  
 على نجاحه الباهر وريادته العالمية       هذا البرنامج       أثبت  لقد •

 في آثير من   ُيعتَبر من األساسيات       مدى العقود الماضية، و    
الدول التي نجحت في معالجة معضلة السالمة المرورية         

    .لديها  



  

  ما هو مضمون برنامج تحسين القيادة؟        
  

  إن البرنامج يرآز على القيادة     
   “الوقائية الدفاعية    ”

  : القائمة على التعامل الصحيح مع    
  



  

والحاالت المعاآسة  ..  ..أخطاء اآلخرين       

القيادة القانونية،         : : ويرآز على   ويرآز على    !واألخالقية        



  

  العناية بالمرآبة  :آما يرآز على    العلمية   القيادة الماهرة     وعلى

  :              وعلى معرفة 
   أنواع حوادث السير        •
   أسباب آل منها  •
   وآيفية تفاديها     •



  

  ،  اميصطدام األم   اإل   :الوقاية من    آ 
   وسائر أنواع اإلصطدامات           

  
  

 

   بوجه وتفادي اإلصطدام وجهاً       

  حتى  إنه حقًا ضرورة قصوى    
! ألآثر السائقين خبرة ومهارة     



  

 من هم مدربو برنامج تحسين القيادة في اليازا؟        

ذوي الخبرة لسنوات طويلة تم تدريبهم من ِقَبل مدير                 :إنهم من  
   البرنامج وهو من خريجي مجلس السالمة الوطني األميرآي            

National Safety Council (NSC)  
  



  

   مدة البرنامج، عدد المشارآين، التكلفة       

  . ساعات٤ :مدة برنامج تحسين القيادة        •
  . شخصاً ٢٠ : عدد المشارآين في ورشة عمل واحدة        •
يمكن زيادة أو تقليل عدد الساعات وعدد المشارآين حسب                •

  .ما تقتضي الظروف    
   أميرآياً $٢٠ :التكلفة •

  . للشخص الواحد      

  



  

  المواد التي يستلمها المشارآون        
 المكون  “دليل السائق    ”يستلم آل مشارك نسخة من آتاب      •

  . صفحة ملونة تغطي آل ما يحتاجه السائق        ٢٢٤من 
 المحتوي   “أسئلة وأجوبة تعلم السوق        ”نسخة من آتاب   •

مع  (Multiple Choice)جواب   ٢٠٠٠ سؤال و    ٥٠٠على نحو   
  ). متوافر بالعربية واإلنكليزية والفرنسية                     ( الصحيحة   ةجوب  األ  

  .مجموعة من المناشير التوعوية       •
  



  

  اإلمتحان النظري  
   في نهاية ورشة العمل، يخوض المشارآون إمتحانًا خطيًا يغطي          

  .المادة التي تم شرحها    
   



  

 شهادة مشاَرآة  
            بعد النجاح باإلمتحان النظري، يحصل المشارك              

                           على شهادة تقدير      



  

  صورة تذآارية  
  



  

 نحن بانتظار اتصالك بنا  
   

ويسعدنا أن تصبح فردًا من األفراد الذين ينضمون       
  إلى المجتمع الوقائي الذي نفخر به ونريده             
       أن يعم لبنان وآل أرجاء الوطن العربي          

                  لجعل القيادة متعة               
                       بدالً  من            

                         َهمّ         


