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 نحويرهچمنو :المسئول الرئيسي 

 eu.hsmassociates@nahvi.m :البريد اإلليكتروني

 2015 -  2006 أسوشيتسإتش إس إم  لشرآة جميع حقوق النشر محفوظة

 ةيالصفحة الرئيس

د يتس   تع ش إس إم أسوش شرآاتإت دى ال الإح ي مج شارية المتخصصة ف   االست
ا   دم لعمالئه ث تق دمات حي شاراتاالالخ ة م ست ي آاف ل ف يط النق االت تخط ج

 من– استطعنا وقد . األراضيات وتخطيط استخداملمرورهندسة اوالمواصالت و
ة     -خالل مجهوداتنا  ا   تحقيق سمعة طيب ستدام وسالمة الطرق في مج ل الم الت النق

   .وتعليم وتدريب قائدي المرآبات
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روابط مفيدة

األفضل

االتحاد األوروبي للنقل والبيئة

):باإلنجليزية(أآثر الصفحات تصفحًا 

)انقر هنا(مصروفات انتظار السيارات /النقل المستدام

المنشورات ذات الصلة  & النقل  المستدام

 نالنقل المستدام في القرن الحادي والعشري
القطاع العام، والمنظمات التجارية لهيئات  في مجال النقل المستدامإتش إس إم أسوشيتس خدمات استشارية شرآة م تقد

مساعدة مكنتنا الخبرات والمهارات التي نتمتع بها من وقد . لنقلا وتكاليف البيئية األعباءوالفئات التطوعية بهدف الحد من 
  : عمالئنا على تحقيق ما يلي

.الحرآة واالنتقالدعم  ل في مجال النقل المستدامارساتممالتطوير  •
. الخاصة بهم لوسائل النقل ومراجعة سياسة النقلاتهم الحاليةتحليل استخدام •
. الخاصة بهم التكاليف البيئية واالجتماعية والمالية لسياسة النقلتحديد •
.االستفادة من حلول النقل المبتكرة •
.اضي والموارد المادية والمالية الطاقة واألرترشيد استهالك •

 :تقدم إتش إس إم أسوشيتس االستشارات والحلول العملية في المجاالت التالية
.والتخطيط المكانياستخدامات األراضي  •
.واالنتقال الوصول سهولةتحليل  •
.ل المستداملنقاسياسة وضع استراتيجية و •
. النقلتقييم •
. عبر الطرق الزراعية السفروإجراءات مراجعةإعداد خطط  •
.التحليل البيئي واالجتماعي والمالي •
.تدريبيةورش  •
.التي تتطلبها المنظمات الحد من احتياجات السفر آيفية •
.البديلالنقل  / تقنيات المرآبات •
إدارة مجموعة المرآبات/ اإلدارة اللوجيستية •
.النقلب فيمايتعلقإجراء أبحاث وتحليل ومراقبة  •
.العميل الحتياجات ابرمجيات معدلة وفقحلول ر تطوي •
.خاصة بالمنح وغيرها من موارد التمويل المتاحةمعلومات  •
  : االتصالبيانات

إتش إس إم أسوشيتس 
 النقل المستدام 

لالستعالم
  +44 (0) 870-01 01 370 

:

 + 44) 0 (870- 01 01 371 فاآس 
  eu.hsmassociates@Sustainable :إليكترونيبريد 

http://www.bestransport.org/cadrebest.html
http://www.transportenvironment.org/
http://www.hsmassociates.eu/publicworkplacecarparkingcharges.pdf
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ةروابط مفيد

البرنامج األوربي لسالمة الطرق 

 هيئة مقاييس قيادة السيارات

 صادرة من وزارة النقل(سالمة الطرق حول در تعليمية المصا
 ) البريطانية

):باإلنجليزية(أآثر الصفحات تصفحًا 

)pdf  -  انقر هنا (1 المخاطر رقم حول إدراكورقة اختبار 

)pdf  - انقر هنا ( 2 المخاطر رقم حول إدراكورقة اختبار 

والمنشورات ذات الصلة سالمة الطرق 
سالمة الطرق في القرن الحادي والعشرين

 المعنيهم إتش إس إم أسوشيتس خدمات استشارية لفئات القطاع العام وصناعة النقل والمواصالت والمنظمات التطوعية تقد
 ، بتحسين سالمة الطرق

تحديد  والسيارات قائدي في قدرات  نقاط العجز في تقديم المشورة حول أفضل المنهجيات البحثية للتعرف علىفنحن متخصصون
 السيارات مساعدتك على تنفيذ الطرق المناسبة والفعالة لتدريب واختبار قائدي وبإمكاننا  .  والمالحظة الرؤية األفقيةة مشكل

   . واقتراح سبل تحسين سلوآيات قائدي السيارات وسالمة الطرق

 :لىي  ما وتحقيقاآتسابويمكننا من خالل تقديم الخدمات االستشارية مساعدتك على 

.قييم أداء قائدي السياراتتب الخاصةالمهارات الفنية  •
o تقييمات الطرق . 
o  مؤشرات ناهفيNahviλ وناهفيه Nahviα
o  أجهزة محاآاه القيادةاستخدام .   

. رخص السيارات ومنع االحتيال ضمان صحةطرق  •
.قائدي السياراتب  المتعلقةمخاطرالمراجعة  •
. السالمةفحص •
.مراجعة ثقافة السالمة •
.تدريب قائدي السيارات وسالمة الطرقب فيما يتعلقبيئيًا  / فيًانشر أفضل الممارسات ثقا •
.النقلقيادة السيارات وموضوعات ب عن اآلراء المتعلقةكشف للاستخدام منهجية الحوار باألبحاث الكيفية  •
.البحثقيادة فرق في خبرة  •

  :بيانات االتصال

 إتش إس إم أسوشيتس 

ام والنقل المستدسالمة الطرق استشارات 

+44) 0 (870-01 01 370: لالستعالم

http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm
http://www.dsa.gov.uk/
http://www.databases.dft.gov.uk/roadsafety/
http://www.hsmassociates.eu/transporttoday3.pdf
http://www.hsmassociates.eu/hazardperception.pdf
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 roadsafety@hsmassociates.eu

 2222  : داخلي–تعليم وتدريب قائدي السيارات 
eu.hsmassociates@det  

 : البريد اإللكتروني اآلتي قيادة السيارات ومواقعها، برجاء مراسلتنا على تعليم مدارسحولللحصول على معلومات 
eu .irectoryd-drivingschools@info


