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ABOUT US 
 

 من نحن؟

DeveNova Consulting is located in Halifax, 
Nova Scotia, Canada. The name of DeveNova 
emerged from the contraction of the words 
"Development", the province of "Nova Scotia", 
and the Latin word "nova" which means new. 

  

تقع شركة دفي نوفا الكندية لالستشارات و التدريب 
في مدينة هاليفاكس الموجوده بمقاطعة نوفا سكوشيا 

في نوفا من دمج اسم المقاطعه جاء اسم د. الكندية
 االنجيليزيةو المقطع االول للكلمة ) نوفا سكوشيا(
)Development (و التي تعني تطوير. 

DeveNova Consulting Provides: 

• Holistic Solution  

• Customized Training  

• B2B Liaison 

تقدم شركة دفي نوفا خدماتها على ثالثة  
 :اشكال
 الحل الشمولي •
 متخصص حسب االحتياجاتتدريب  •
 الوساطة •

 

In 

• Ergonomics & Human Factors 

• New Product Development 

• Innovation Management 

• Project Management, Learning and 
Implementation 

• Idea Management & Brainstorming 

 في 

 األرجونومكس •

 ادارة المشاريع •

 ادارة االبداع •

 تطوير المنتجات •

 فكارادارة اال •
 

DeveNova Consulting provides a 
wide range of services for both local 
and international markets. 
DeveNova Consulting has a highly 
qualified team of experts with 
diverse international work experience 
in: 

Engineering - Education - Research - 
Business - Training  

 

 خدمات اڤ نويڤتقدم شركة د
واسعة للسوق المحلي و 

 اڤ نويڤكما تفتخر د. العالمي
بوجود فريق عمل محترف ذو 
خبرة عالية و متخصص دولياً 

 :في المجاالت التالية 
 

 -  األبحاث- التعليم  -الهندسة
  التدريب-التجارة 

Our mission and vision are focused and oriented 
to contribute to organizational success. In order 
to achieve success, the four dimensions of the 
"Time-Quality-Cost-Scope" tetrad need to be 
controlled, coordinated, and interrelated, 
therefore DeveNova's:  

 .تركز مهمتنا و رؤيتنا على المساهمة في النجاح 
 من شروط نجاح أي مشروع الوصول إلى إن

 :توافق بين متطلبات
 

 نطاق العمل  –  التكلفة–  الجودة– الوقت 
 

 :لذلك
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Mission: 
Our mission is to provide solutions, strategies, 
frameworks, methods, models, and training for 
the development, innovation, and success. 

Vision: 
Our vision is to provide holistic consultancy, 
training, and B2B liaison with world class 
quality. 

هي التركيز على إيجاد حلول  دڤي نوڤا مھمة 
و عمل استراتيجيات لتطوير أعمال الشركات و 

 . المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة
 

 

لكاملة هي تقديم االستشارات ا  دڤي نوڤارؤية
 .التدريب و الوساطة بجودة عالية و الشاملة و

ABOUT 
ERGONOMICS 

 

عن 
 األرجونومكس

Definition of Ergonomics  ا�رجونومكسالتعريف ب 

Ergonomics: focuses on human beings and their 

interaction with products, equipments, facilities, 
procedures, and environment used at work and 
everyday living. 
 

It is derived from Greek words: 
 

Ergon means work or activity. 
and 
Nomos means control or order or law 
 

Ergonomics = Human Factors 
 

Work environment here means: 
• OFFICE SETUP 
• BANK SERVICES  
• CARS REPAIR WORKSHOPS  

• CEMENT INDUSTRY  
• HEALTH SERVICES  
• HOTELS AND RESTAURANTS  
• LAND TRANSPORT  
• METAL PROCESSING WORKSHOPS  
• ROAD SIDE SERVICES  
• CONSTRUCTION SECTOR 

 هو علم يختص بدراسة التفاعل ما بين :األرجونومكس 
اإلنسان وعناصر أخرى ويستخدم المعلومات 
والنظريات وطرق التصميم لتحسين حياة اإلنسان 

 .واآلداء العام
 

 :من اصل يوناني وهو مشتق من كلمتين
 

 Ergon  وتعني العمل 
 و    

 nomos  وتعني قوانين 
 

 

 األرجونومكس= النسانية الهندسة ا= بيئة العمل  هندسة
 

 :بيئة العمل تعني
 بموظفين المكاتب مكان العمل الخاص  •
 البنكيةبموظفين الخدمات مكان العمل الخاص  •
بموظفين ورشات تصليح مكان العمل الخاص  •

 السيارات
 بموظفين مصانع االسمنتمكان العمل الخاص  •
 الصحيةبموظفين الخدمات مكان العمل الخاص   •
 بموظفين المطاعم و الفنادقخاص مكان العمل ال  •
 بموظفين النقل و المواصالتمكان العمل الخاص   •
 الصناعيةبموظفين الورشات مكان العمل الخاص   •
 بموظفين و عمال البناءمكان العمل الخاص   •
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 ؟ا�رجونومكسلماذا 
 : تشير الىالعلميةاالبحات 

  ال بد منهاضرورةكيفية التعامل مع بيئة العمل اصبحت 
Helander, 1995 

 :مكان العمل اليوم
 

 %١٧ صغرت مساحات العمل بمعدل ١٩٩٤منذ عام  •
 .قضايا الرؤية ال تزال من بين الشكاوى األكثر شيوعا في مكان العمل  •
 .أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة تستخدم بشكل متزايد  •
 .ظامأجهزة الكمبيوتر المنزلية تضاعف مخاطر التعرض لمشاكل العضالت والع  •
 

 
 

Why Ergonomics: 
Scientific Research indicates: 

Office Ergonomics Training is Required 
There is a consensus in literature that users must be trained to use chair adjustability 

controls…” Helander, 1995 
 

Today’s Workplace Trend 
 

• The workplace is getting smaller, average square footage per worker has decreased by 17% 
since 1994. 

• Vision issues continue to be among the most common musculoskeletal complaints. 

• Laptop computers have become increasingly popular. 

• Home computing is compounding exposure to musculoskeletal risk factors. 
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Scientific Research indicates also: 
 

• People don’t make manual adjustments. 
Studies of people sitting at work indicate that 
they tend NOT to use manual adjustments on 
their chairs. Kleeman & Prunier 1980, Stewart 1980  
 

• Back tension is rarely adjusted. 
Less than 2% of the subjects in a laboratory 
setting were able to identify the purpose of the 
back tension adjustment knob on a variety of 
chairs. Helander, 1995 

 : تشيرا ايضاً انالعلميةاالبحات  
 

 او معظم الناس ال يجرون اي ضبط •
 .تعديل للكرسي المتحرك

 

معظم الناس ال يعرفون كيفية   •
 .التعامل مع بيئة العمل

 

 ظهر الكرسي يضبطنادرا ما   •
 .المتحرك 

 

 .اصبحت هناك ضرورة للتدريب  •

 

Health Reports  التقارير الطبية 
A study by Stewart et al, lost productive time 
and cost due to common pain conditions in 
the US workforce’, Journal of the American 
Medical Association, 290(18), 2003. 
 

Survey of 29,902 working adults Shows: 
 

• 52.7% reported: headache, backache, 
back pain, or musculoskeletal pain. 

 

• 5.2 hours/week: average lost 
productive time. 

 

• $ 61.2 billion/year: cost associated 
with common pain. 

 

• In 1996 US workers experienced 
more than 647,000 lost workdays 
based on CTDs. 

 

• CTDs account for 34% of all lost 
workday injuries and illnesses. 

 

• CTDs cost businesses $15 to $20 
BILLION DOLLARS in workers’ 
compensation costs each year. 

 

• Indirect cost may run as high as $45 
to $60 BILLION DOLLARS. 

 

دراسة قام بها ستيوارت عن اوقات العمل الضائعة  
المرتبطة باآلالم الشائعة  الناتجة عن العمل  في 
سوق العمل االمريكي و التي نشرت في المجلة 

سنه ) 18( 290 ددالعالجمعية االمريكية الطبية 
2003   : 

 

 : موظف29902فيها  التي شارك بينت الدراسة
 

الظهر ,  الرأسبأوجاع مصابون 52,7% •
 .والعضالت

 

 باالسبوع معدل وقت العمل  ساعه5,2 •
 الضائع

 
 اآلالمكلفة عالج  امريكي مليار دوالر 61,2 •

 .الشائعة السنوية
 
شهدت الواليات المتحدة االمريكية في عام  •

  عمل ضائع يوم 647000كثر من  ا1996
  

 من ايام العمل المفقوده بسبب % 34 •
 .اصابات و امراض العمل

 
تعويضات الموظفين بسبب اصابات العمل   •

  سنويامليار دوالر امريكي 20الى  15تبلغ 
 

 60 الى 45تكاليف غير مباشرة تصل من   •
 .مليار دوالر امريكي
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• MSDs account for $ 1 of every $ 3 
spent for workers’ compensation. 

 
Another study by Kim Baxter and Deanna 
Harrison. Canada:  A Simple Cost Benefit 
Analysis for an Ergonomics “Train-The-
Trainer” Program Shows: 
 

After Telus and Eastman Kodak 
introduced Office Ergonomics Training, 
they achieved the following results: 
 

In Telus: 
 

• 76% reduction in incidence of upper 
extremities MSD’s. 

 

• Decreased lost workdays from 540 
before training to 240 & 330 in 2 
years following the training. 

 

• Reduction of $97,277 in workers 
compensation claims. 

 

In Eastman Kodak: 
 

• Offered a one-hour office ergonomics 
training course for all new hires. 

 

• Developed an ergonomic website that 
provided ergonomic information and 
detailed PC workstations guidelines. 

 

• 82% reduction in cumulative trauma-
related OSHA recordable. 

 

• 84% reduction in cumulative trauma-
related workers compensation costs. 

 المتعلقة بالعمل تصل االمراضتكاليف عالج  • 
 . دوالرات ثالثة من كلدوالرالى 

  
بينت دراسه اخرى قام بها كم بكستر و ديونا 

تدريب للموظفين هاريسون عن اهمية تقديم برامج 
 :األرجونومكسفي مجال 

 
وفرت شركتا تلس لالتصاالت و كوداك الكنديتين برامج 

 :، و النتيجةونومكساألرج في مجال تدريب للموظفين
 
 

:Telus شركة تلس  
 

 76 %  قللت من حاMت اصابات العمل بنسبة •
 

 يوم قبل 540تقليل ايام العمل المھدوره من  •
 يوم خ�ل سنتين من  330 و 240التدريب الى 
 .اتباع التدريب

 
مطالب التعويضات دوMر من  97.277 تقليل •

 . العملبإصابات المتعلقة
 
 

 :Eastman Kodak شركة كوداك  
 

  ا�رجونومكسقدمت ساعة تدريب في مجال  •
 .لكل الموظفين الجدد

 
طورت موقع انترنت لألرجونومكس يقدم   •

معلومات و توجيهات تفصيلية الستخدام 
 .الحاسوب

 
التقليل من االصابات المتراكمه مع الوقت    •

و ذلك حسب احصائيات ادارة  %82 بنسبة
 .الصحة والسالمة المهنية

 
  %84 بنسبةليل تعويضات اصابات العمل تق  •
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COACHING  
AND  

TRAINING  

 اإلستشارة
  و

 التدريب
 
Implementation of 
Ergonomics at your Firm 
 

Due to the increased need for ergonomics, 

it is recommended to consider 
implementing ergonomics at the 
workplace among all employees. In order 
to do so, the following point will provide 
an insight on how to implement 
ergonomics at your firm: 

1. The determinants that measure the 
success of office ergonomics awareness 
training are:   

• A reduction in sick-leave days due to 
musculoskeletal pain after the 
introduction of ergonomics culture 
into the work place at your firm. 

• A reduction in health insurance costs. 
• Improved performance of employees. 

2. Create a complete ergonomics culture at 
the work place in your firm. 

• Provide ergonomics awareness training 
to current and all new hires at your 
firm. 

• Perform one-on-one assessment to all 
current employees. 

• Encourage employees to use the self 
assessment form so that they will be 
able to evaluate their own situation.  

 
 

 رجونومكسا�تطبيق أسس 
 في شركتك

 
 للحاجة المتزايدة لالرجونومكس، فمن نظراً

عن  الالزمة التوعيةالمستحسن أن تقدم 
من .  بين جميع الموظفينهندسة بيئة العمل

 التالية النقاطأجل القيام بذلك، سوف توفر 
 في األرجونومكسفكرة عن كيفية تطبيق 

 :بيئة العمل في شركتك

 
 تقيس نجاح تقديم العوامل المحددة التي1. 

 :برامج التوعية في بيئة العمل هي
 

انخفاض في أيام االجازات المرضية • 
  .الناتجة عن آالم العضالت والعظام

 
 .تخفيض تكاليف التأمين الصحي• 
 
 .تحسين األداء للموظفين• 

 
 الكاملة و األرجونومكسخلق ثقافة  2.

 .الشاملة في مكان العمل في شركتك
 
ريب و الوعي الالزم في مجال توفير التد• 

 للموظفين الحاليين و األرجونومكس
 .الموظفين الجدد

إجراء التقييم الفردي لجميع الموظفين • 
 .الحاليين

تشجيع الموظفين على استخدام نموذج • 
التقييم الذاتي بحيث يكون الموظفين 

 .قادرين على تقييم أوضاعهم
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• Display ergonomics awareness reminders 
around the office areas with musculoskeletal 
disorders due to wrong posture, with 
physical exercises and advices on how to 
take breaks, etc. 

 

3. Prepare and educate a permanents group of 
employees who will be able to offer office 
ergonomics awareness training to all employees 
(old and new hires) and conduct one-on-one 
assessment of all employees. This group will be 
able to provide reports to the management 
about the ergonomic situation of each 
employee beside that they will be able to 
provide recommendations about the office 
furniture of that particular employee.  

4. After introducing ergonomics, your firm should 
perform an internal study to show that the 
introduction of ergonomics culture among 
employees has reduced the sick-leave days and the 
cost of health insurance.   

عرض و نشر وسائل اعالمية و دعائية حول  • 
منطقة العمل لتذكير الموظفين بالمشاكل 

الخاطئ و العمل عن الوقوف الصحية الناتجة 
بشكل خاطئ، باالضافة الى ذلك تذكير 

 و اجراء الالزمةالموظفين بأخذ االستراحة 
 .الالزمةالتمارين 

 

توفير دورات إعداد المدربين في مجال  3.
تقوم هذه الدورة بإعداد مجموعة من . األرجونومكس

الموظفين من داخل الشركة لكي يصبحوا اخصائيين 
تضمن هذه . في مجال األرجونومكس في الشركة

الدوره تقديم المهارات و الخبرة الكافية لتلك 
وبالتالي يكونوا قادرين على تقديم . المجموعة

التدريب الخاص باألرجونومكس لبقية الموظفين 
 . و الجددالحاليين

 
 في مجال الالزمةبعد تقديم برامج التوعية 4. 

، فمن المستحسن أن تنفذ شركتك األرجونومكس
هندسة بيئة دراسة داخلية للتأكد من أن إدخال ثقافة 

بين الموظفين ادى الى تقليص أيام االجازات العمل 
 .المرضية و تقليص تكاليف التأمين الصحي

 

What can DeveNova 
Consulting offer you? 

ماذا تستطيع دفي نوفا ان تقدم  
 لك؟

 

 

 

 

 اإلستشارة
 التدريب

 تقييم مكان العمل
 التقييم الفردي

Coaching 
Training 
Evaluation 
Assessment 
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What can DeveNova Consulting offer you? 
 
DeveNova Consulting works closely with their 
clients to introduce the culture of ergonomics 
within their organization. The following points 
show what DeveNova Consulting can offer at 
broader level: 
 

• Create a culture of ergonomics and health 
consciousness at your firm. 

• Provide a full ergonomics train-the-
trainer training to a group of employees. 

• Coach the future ergonomics trainers at 
firm to enable them to conduct 
ergonomics assessments and evaluations. 

• Provide one-on-one assessment to all 
employees. 

• Design the concept of the ergonomic 
reminders related to musculoskeletal 
disorders, common risk factors, relaxing 
exercises, reminders, and advices. 

• Determine the necessary ergonomic 
accessories for each employee. 

• Provide customized trainings concerning 
ergonomics in relation to other task areas 
other than sitting at the desk. 

• Determine the ergonomics requirements 
for each employee. 

• Change the mindset towards accepting 
ergonomics culture at work.  

• Conduct a study on how the ergonomics 
has improved the quality of health and 
work at workplace in your firm. 

• Help your firm become a role model in 
ergonomics implementations around the 
region. 

 
For more details of training services that 
DeveNova Consulting can offer, please see the 
services map in page 18. 

 ماذا تستطيع دفي نوفا ان تقدم لك؟ 

 
شركة دفي نوفا تعمل بشكل وثيق مع عمالئها لتقديم 

النقاط التالية . ؤسسة داخل الماألرجونومكسثقافة 
 نطاق يمكن أن تقدمه شركة دفي نوفا علىتوضح ما 

 :واسع

 
 والوعي الصحي في األرجونومكسخلق ثقافة  •

 .شركتك
 المدربين في مجال عدادتقديم دورات إل •

 .األرجونومكس
 للمدربين المستقبليين الالزمةتقديم االستشارة  •

لتمكينهم من إجراء عمليات تقييم بيئة العمل 
 .وفير التدريب االزم لالخرينوت

 بكل موظف بشكل الخاصةتقييم بيئة العمل  •
 .فردي و تقديم التوصيات الخاصة بذلك الموظف

في تتعلق سائل تذكيرية وتصميم مفاهيم و  •
 لكي تذكر الموظفين األرجونومكسمجال 

 العضلية الهيكلية، عوامل االخطار باالضطرابات
صائح المتعلقه الشائعة، تمارين االسترخاء، والن

 .ببيئة العمل
 الالزمة لكل األرجونومكستحديد اكسسوارات  •

 .موظف
توفير دورات تدريبية متخصصة بشأن بيئة  •

العمل فيما يتعلق بمجاالت العمل مثل الجلوس 
 .الخ ...في مكتب، الوقوف، حمل االوزان

 .تحديد متطلبات بيئة العمل لكل موظف •
تغير طريقة التفكير بحيث يتم قبول ثقافة  •

 . في أماكن العملاألرجونومكس
إجراء دراسة عن تحسين نوعية الصحة  •

 بعد توفيروالعمل في أماكن العمل في شركتك 
 .األرجونومكسبرامج 

مساعدة شركتك لكي تصبح نموذجا يحتذى به  •
 .األرجونومكسفي مجال 

 
 االستشارة، لمزيد من التفاصيل عن خدمات التدريب و

 .18يرجى االطالع على صفحة 
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  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

Office Ergonomics 
Awareness Training 

 عن كيفية التعامل التوعيةنشر  
 مع بيئة العمل

 
DeveNova provides your employees with 
awareness and understanding of office 
ergonomics. The purpose of the office 
ergonomics training is to provide 
strategies for enhancing health and safety 
at workplace. The employees will be 
divided into “X” number of groups with 
capacity of 14 participants in each group. 
Each group will be trained for 120 
minutes.  
 

Learning Objectives and 
Learning Outcomes 
 

• Identify common office ergonomics 
problems. 

• Learn how workstations could be 
causing hazards. 

• Identify various office ergonomics 
differences and learn some ways of 
dealing with these differences. 

• Develop skills in identifying various 
workplace health and safety hazards 
and the most effective way to deal 
with them. 

• Understand one’s own workspace and 
others in one’s work environments. 

• Enhance ability to handle various 
work related ergonomics situations. 

• Make an impact on health and safety 
issues at office environment. 

• Reduce staff sickness and 
absenteeism. 

• Reduce healthcare cost, insurance 
premiums and compensation claims. 

• Improve work productivity. 

 لنشر الالزمتوفر دفي نوفا لموظفيك التدريب  
والغرض . الوعي في لبيئة العمل المكتبية و غيرها

في بيئة العمل المكتبية هو توفير من هذا التدريب 
استراتيجيات تعزز الصحة والسالمة في مكان 

من  "X" وسيتم تقسيم الموظفين إلى عدد. العمل
.  مشاركا14المجموعات و في كل مجموعة 

 . دقيقة120وسيتم تدريب كل مجموعة لمدة 
 
 
 

 أھداف و نتائج التعليم 

 

 .تحديد المشاكل المتعلقة في بيئة العمل •
ضيح كيف يمكن لمكان العمل أن يسبب تو •

 .األخطار
تحديد شتى االختالفات الموجودة في بيئة  •

العمل وتعلم بعض الطرق للتعامل مع هذه 
 .االختالفات

تطوير المهارات في تحديد مختلف  •
 السالمة في مكان العمل  والمخاطر الصحية

 .والطريقة األكثر فعالية للتعامل معها
لخاص به و فهم فهم المرء مكان عمله ا •

 .ايضا مكان العمل الخاص باالخرين
تعزيز القدرة على التعامل مع مختلف  •

 .األعمال و الوظائف ذات الصلة ببيئة العمل
خلق تأثير ايجابي على قضايا الصحة  •

 .والسالمة في بيئة العمل
الحد من أيام االجازات المرضية الناتجة  •

عن آالم العضالت والعظام و مشاكل بيئة 
 .ملالع

تقليل تكلفة الرعاية الصحية، ومصاريف  •
 .المطالبات بالتعويض التأمين الصحي و

 .اhنتاجية في العمل تحسين •
 



 13             ا�رجونومكس   

 

 

DeveNova Consulting 

  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

Ergonomics Training and 
Awareness Don’t End Here…! 
 

 األرجونومكسحدود التدريب في  
ال تنتهي هنا، بل تمتد لمجاالت 

 :اوسع، مثال
• BANK SERVICES Ergonomics 

Training 

 
• CARS REPAIR WORKSHOPS 

Ergonomics Training 

 
• CEMENT INDUSTRY 

Ergonomics Training 
 

• HEALTH SERVICES 
Ergonomics Training 

 
• HOTELS AND 

RESTAURANTS Ergonomics 
Training 

 
• LAND TRANSPORT 

Ergonomics Training 

 
• METAL PROCESSING 

WORKSHOPS Ergonomics 
Training 

 

• ROAD SIDE SERVICES 
Ergonomics Training 

 

• CONSTRUCTION SECTOR 
Ergonomics Training 

 

دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل  • 
 .البنكية بموظفين الخدمات الخاصة

 
دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل  •

 بموظفين ورشات تصليح الخاصة
 .السيارات

 
دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل   •

 . بموظفين مصانع اfسمنتالخاصة
 

دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل  •
 .الصحية بموظفين الخدمات الخاصة

 
دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل  •

 بموظفين المطاعم و الخاصة
 .الفنادق

 
دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل  •

 بموظفين النقل و الخاصة
 .المواص%ت

 
مل دورة تدريبية عن ھندسة بيئة الع •

 بموظفين الورشات الخاصة
 .الصناعية

 
دورة تدريبية عن ھندسة بيئة العمل   •

 . بموظفين و عمال البناءالخاصة
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DeveNova Consulting 

  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

 

Ergonomics Awareness 
Train-the-Trainer 
Training 

كيفية :  المدربينإعداددورة  
 التعامل مع بيئة العمل

 
Train-the-Trainer Training course is for a 
maximum of 6 employees per group and it 
will be held for 3 days (18 hours). It will 
provide the participants with experience and 
required skills to conduct office ergonomics 
awareness training as well as conduct skilled 
one-on-one office ergonomic assessments. The 
6 employees with be awarded a certificate of 
recognition. 
 

Learning Objectives and Learning 
Outcomes 
• To provide information regarding the 

principles of ergonomics; its history and 
relationship with other sciences. 

• Will provide the participants with the 
fundamental knowledge and skills to 
identify risk factors, workstation 
deficiencies and make the 
recommendations necessary for 
correction.  

• Will provide information about 
musculoskeletal disorders, health risks, 
and ergonomic exercises to avoid the 
problems. 

• Will also provide the participants 
with the information necessary to 
optimize the workstations and develop 
improved work methods.  

• Includes ‘hands-on’ training with 
actual workstations in the work 
environment and interaction with 
employees. 

• Also includes office ergonomics 
assessment techniques.  

 وستقام  موظفين6 المدربين ل إعداد دورة تُقَدم  
 إعداد بةتقوم هذه الدرو. ) ساعة18( أيام 3لمدة 

 لكي ة من داخل الشركلموظفين من اةمجموع
. ة في الشركاألرجونومكس اخصائيينيصبحوا 

 ة الكافيةالخبرتضمن هذه الدوره تقديم المهارات و 
وبالتالي يكونوا قادرين على تقديم . ةلتلك المجموع

. لبقية الموظفين األرجونومكسالتدريب الخاص ب
 الدورة سيحصل الموظفين على شهادات في نهاية

)certificate of recognition.( 
 
 

 أھداف و نتائج التعليم
 

توفير المعلومات المتعلقة بمبادئ الهندسة  •
، تاريخها، )رجونومكساأل (االنسانية

 .والعالقة مع العلوم األخرى
تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات  •

 لتحديد عوامل الخطر الالزمةاألساسية 
، )المكتب او غيره(المتعلقة بمكان العمل 

وأوجه القصور بمكان العمل، وتقديم 
 .التوصيات الالزمة لتصحيح االخطاء

لية تقديم معلومات عن االضطرابات العض •
الهيكلية، والمخاطر الصحية، والتمارين 

 .الرياضية لتجنب المشاكل
تزويد المشاركين بالمعلومات الالزمة  •

لتحسين وتطوير مكان العمل وتحسين 
 .أساليب العمل

 تدريب عملي للموظفين ةوتشمل هذه الدور •
 .على اماكن العمل الفعلية

  تقنيات تقييم بيئة العمل ةتشمل هذه الدور •
 .ة و غيرهاالمكتبي
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  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

 

One-on-One Ergonomic 
Evaluation & Ergonomics 
Evaluation of Current Office 
Setup and Equipments 

تقييم بيئة العمل بشكل شامل و  
الى التقييم  با?ضافة كامل

 الفردي للموظفين

DeveNova Consulting provides a practical 
assessment and evaluation to your employees and 
their workstation. Each employee will have to fill 
an assessment form. Each employee will receive 
relevant information on workplace ergonomics and 
prevention with essential recommendations and 
advices on ergonomics at workplace. Beside that 
DeveNova Consulting will complete an ergonomic 
evaluation of the current office workstation setup. 
The evaluation will assess the ergonomic 
acceptability of the following items but not limited 
to: Workstations, Chairs, Keyboards, Mouse, 
Monitors, Lighting, Phones, and more. 

 

 و لالستشارات الكنديةتقدم شركة دفي نوفا  
. التدريب تقييم عملي لجميع موظفين شركتك
. يغطي هذا التقييم اماكن العمل الخاصة بهم
. وسوف يقوم كل موظف بملئ استمارة التقييم

في نهاية التقييم سوف يتلقى كل موظف 
المعلومات الخاصة ببيئة عمله مع التوصيات 

. الوقائية، والنصائح األساسية لتفادي االخطار
والى جانب ذلك تقدم دفي نوفا تقييم  لمساحات 
العمل الشاملة بكافة عناصرها و على سبيل 

لوحات المفاتيح،  الكراسي، و:  ال الحصرالمثال
 اإلضاءة، و  الشاشة،و الفأرة، و

 .الخ...والهواتف
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  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

OUR COMPETITIVE 
ADVANTAGE 

 

  التنافسيةميزتنا

• Bilingual: DeveNova 
Consulting offers its services 
in English and Arabic. 

 

• Coaching and Training: 
DeveNova Consulting offers 
customized training to 
clients to suit their specific 
needs. 

 

• DeveNova Consulting 
provides its services by 
coming to your door step. 
Beside that we can offer our 
training in either of Canada, 
Germany, Jordan, or 
Malaysia. 

 

• Follow-up: DeveNova 
Consulting cares for clients 
by proving a free follow-up 
service. 

 

• Flexibility: DeveNova 
Consulting provides services 
at high flexibility by 
negotiating with clients. 

 

• Lowest Fees: DeveNova 
Consulting offers best 
quality at competitive fees. 

 

 الكنديةتقدم شركة دفي نوفا : اللغة •
 و التدريب خدماتها لالستشارات

 .باللغتين العربية واإلنجليزية
 

تقدم شركة دفي :  والتدريبالتوجية •
 و التدريب لالستشارات الكنديةنوفا 

للعمالء خدمة التدريب بشكل 
متخصص و مفصل  ليتناسب مع 

 .احتياجاتهم الخاصة
  

 شركة دفي نوفا الكندية تقدم •
لالستشارات و التدريب خدماتها 
بالقدوم اليكم لتقديم االستشارة و 

او بتدريب موظفيكم في . التدريب
 .كندا، المانيا، االردن، او ماليزيا

  

تهتم شركة دفي نوفا :  المتابعة •
 و التدريب لالستشارات الكندية

بالعمالء عن طريق المتابعة 
 .المجانية

  

 الكنديةشركة دفي نوفا تقدم : المرونة •
 و التدريب خدماتها لالستشارات

بمرونة عالية و ذلك من خالل 
 .اوض و التفاهم مع العمالءالتف

  

تقدم شركة دفي نوفا : أقل الرسوم •
 و التدريب لالستشارات الكندية

خدماتها بأفضل نوعية تنافسية و 
 .بأقل الرسوم
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  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

 

OUR EXPERIENCE  خبرتنا 
DeveNova Consulting has offered ergonomics 
training awareness and evaluation to a wide array 
of clients ranging from government sector to 
private sector such as:  
 

 و التدريب لالستشارات الكنديةقدمت دفي نوفا  
 لموظفين األرجونومكس في مجال التوعيةبرامج 

عدة شراكات من القطاع الحكومي و القطاع 
 :على سبيل المثال. الخاص

 

Museums 
and 

Telecom 
and 

University 
and 

Non-
profit 
and 

Banks 
and 

Industry 
 

in various 
locations 
such as: 
 

Canada 
and 

Germany 
and 

Malaysia 
and 

Qatar 
and 

Kuwait 
and 

Jordan   

 المتاحف
 و

 االتصاالت
 و

 الجامعات
 و

 الهيأت
 الخيرية

 و
 البنوك

 
في اماكن 

 في مختلفة
على . العالم

 :سبيل المثال

 
 كندا
 و

  المانيا
 و
 يزيامال

  و
 قطر
 و

 الكويت
  و
  االردن
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  ل�ستشارات و التدريبالكنديةشركة دفي نوفا 

 ، تقدم دفي نوفا خدمات في مجالاألرجونومكس الى باالضافة
 . و تطوير المنتجاتادارة االفكار ادارة االبداع،، ادارة المشاريع 

Besides Ergonomics, DeveNova Consulting offers services in various fields as shown 
below: 
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What’s After 
Ergonomics… 

 ما بعد 

 ...ا�رجونومكس

For Your Employees: 
• Comfort at work 
• Improved work 
condition 

• Improved quality of 
life 

• More focus on tasks 
and duties 

• More accomplishments 
 

For Your Firm: 
• Reduced Sick leave 
days 

• Increased 
Productivity 

• Enhanced Quality 
• Increased Competition 
• Decreased Costs 
• Greater Profits 

 

 :للموظفين 
  في مكان العملالراحة •
 ظروفتحسين في  •

 العمل
تحسين في الحالة  •

 البشرية و جودة الحياة
 تركيز في اداء العمل •
 زياده في انجازية العمل •

 

 :للشركه
تقليل ايام الغياب  •

المتعلقة باآلالم الناتجة 
  العملعن بيئة

 االنتاجية زيادة •
 االنتاجنوعية تحسين  •
 زيادة المنافسة •
 تقليل التكلفة •
 زيادة الربح •

 
 

 كلها عوامل تخلق نوعية عمل عالية الجودة
IT MAKES GOOD BUSINESS SENSE 
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Do you have Back Pain?Do you have Back Pain?Do you have Back Pain?Do you have Back Pain?      مfالظھر؟فيھل لديك آ  
Do you have Neck Pain? Do you have Neck Pain? Do you have Neck Pain? Do you have Neck Pain?       مf؟ الرقبةفيھل لديك آ  
Do you have Wrist Pain?Do you have Wrist Pain?Do you have Wrist Pain?Do you have Wrist Pain?     م في الرسغ؟fھل لديك آ 
Do you have Arm Pain?Do you have Arm Pain?Do you have Arm Pain?Do you have Arm Pain?     م في الذراع ؟fھل لديك آ 
Do you feel exhausted at work?Do you feel exhausted at work?Do you feel exhausted at work?Do you feel exhausted at work?     ھل تشعر بأستنفاذ طاقتك و انت في العمل؟ 
Do you feel uncomfortable Do you feel uncomfortable Do you feel uncomfortable Do you feel uncomfortable 
using your workstation?using your workstation?using your workstation?using your workstation?    

مكان ھل تشعر بعدم الراحة عند استخدام  
 العمل الخاص بك؟

Does your discomfort interfere Does your discomfort interfere Does your discomfort interfere Does your discomfort interfere 
with your ability to work?with your ability to work?with your ability to work?with your ability to work?    

 في ا�داء يؤثرھل تشعر ان عدم الراحة  
 المھني؟

    

Are you interested to prevent office related pain and injuries?Are you interested to prevent office related pain and injuries?Are you interested to prevent office related pain and injuries?Are you interested to prevent office related pain and injuries?    
We have the solution for you!We have the solution for you!We have the solution for you!We have the solution for you!    

    
    

DeveNova Consulting Offers You DeveNova Consulting Offers You DeveNova Consulting Offers You DeveNova Consulting Offers You     

OOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEE            EEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCSSSSSSSSSSSS            AAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS                        
CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGG            AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDD            TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGG            

            

   
    

     في مكان العمل؟المتعلقة ا�fمھل ترغب بتجنب 
 لدينا الحل

 

 

 تقدم

 و التدريب ل�ستشارات الكنديةشركة دفي نوفا 

             و التدريب و التدريب و التدريبا�ستشارةا�ستشارةا�ستشارة
             لتحسين بيئة العمل لتحسين بيئة العمل لتحسين بيئة العملا�رجونومكسا�رجونومكسا�رجونومكس في مجال  في مجال  في مجال 

    

    

    

    

  ھندسة بيئة العمل ھي راحتك
ERGOERGOERGOERGONOMICS THE SOURCE OF COMFORTNOMICS THE SOURCE OF COMFORTNOMICS THE SOURCE OF COMFORTNOMICS THE SOURCE OF COMFORT 

 


