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تصرغر برظاطب جقطاغ
الئرظاطب الاأعغطغ شغ افطظ وإدارة المثاذر وافزطات لطمظحأت غغر الربتغئ



طسالغ افجااذ الثضاعر سئثا� باشغض
 طثغر جاطسئ أم الصرى



جقطاغ برظاطب تأعغطغ غصثطه طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ بةاطسئ أم الصرى

أجاجغات سطى  الربتغئ  غغر  المآجسات  شغ  الساطقت  وتأعغض  تثرغإ  بعثف   وذلك 

 السقطئ وإدارة المثاذر وافزطات، ضما غعاط الئرظاطب بالاعسغئ ظتع جقطئ المظحأت طظ

خقل تصثغط ظزرة حاططئ سظ المثاذر ا�دارغئ والمالغئ والاصظغئ با�ضاشئ إلى الاعسغئ

شرخئ لطماثربات  الئرظاطب  عثا  وغصثم  الثطر.  طعصش  شغ  وإدارته  المظاجإ   بالسطعك 

غاغح ضما  السمطغئ،  الةعاظإ  طثاطش  شغ  وافطظ  السقطئ  طساغغر  واجاثثام   اقذقع 

 التخعل سطى أتثاث المسطعطات الماسطصئ بمئادئ السقطئ والاغ تآعض لطاتضط شغ أظعاع

 المثاذر الماظعسئ سطى رأس السمض شغ المظحأت غغر الربتغئ با�ضاشئ إلى الاثرغإ سطى

أظعاع طظ  والمماطضات  وافرواح  المظحأت  تماغئ  وآلغئ  والسقطئ  افطظ  وجائض   أعط 

المثاذر المثاطفئ

 عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية
د. علي بن محمد الشاعري
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الامعغث 
 وصع  طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ اتفاصغئ تساون طع جمسغئ أم الصرى الثغرغئ لاصثغط خثطات اجاحارغئ شغ
والسقطئ افطظ  شغ  الظسائغئ  العذظغئ  الضعادر  لاأعغض  جقطاغ  برظاطب  تثحغظ  جرى  وسطغه  طاسثدة.  طةاقت 
الثعلغ سمر  بظئ  جارة  الثضاعرة  جسادة  الطالئات  لحآون  الصرى  أم  جاطسئ  وضغطئ  حرف  سطى  المثاذر  وإدارة 
الدئغئان ظعال  الثضاعرة  المضرطئ  طضئ  بمظطصئ  اقجاماسغئ  والاظمغئ  السمض  وزارة  شرع  سام  طثغر  وطساسث 

غعم الثمغج28 ربغع افول عـ1440 المعاشص 6 دغسمئر 2018م

خقل طظ   2030 الممطضئ  رؤغئ  لاتصغص  اظططص  برظاطب جقطاغ  بأن  شاروصغ  ظعره  الثضاعرة  المسعث  وضغطئ  وأحارت 
غعاط المثاذروافزطات،ضما  وإدارة  السقطئ  أجاجغات  سطى  الثغرغئ  الصرى  أم  جمسغئ  طظسعبات  تأعغض 
والاصظغئ والمالغئ  ا�دارغئ  المثاذر  سظ  حاططئ  ظزرة  تصثغط  خقل  طظ  المظحأت  جقطئ  ظتع  بالاعسغئ  الئرظاطب 

با�ضاشئ إلى الاعسغئ بالسطعك المظاجإ وإدارته شغ طعصش الثطر

تصثغط شغ  ودسمه  تحةغسه  سطى  الحاسري  سطغ  الثضاعر  اقجاحارغئ  والثراجات  الئتعث  طسعث  سمغث  أضث  ضما 
براطب تأعغطغه تمضظ المرأة وتصعدعا لثثطئ المةامع السسعدي وشصًا لمفاعغط رؤغئ الممطضئ 2030

1.
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تظمغئ المعارات القزطئ
شغ طةال السقطئ
وإدارة المثاذر

وافزطات

الاعسغئ بالفظغات
المساثثطئ شغ أطظ
المظحأت والمسطعطات

الاعسغئ والابصغش
بالمساةثات شغ إدارة

المثاذر وافزطات

2.افعثاف

3.الفؤئ المساعثشئ
الساطقت شغ طةال افطظ والسقطئ

طظسعبات جمسغئ أم الصرى الثغرغئ وإدارة المثاذر

طظ 28 /ربغع أول تاى  6 /ربغع باظغ 1440 عـ
المعاشص -6 13/دغسمئر 2018 م

4.الجطان والمضان
جمسغئ أم الصرى الثغرغئ

بمضئ المضرطئ
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برظاطب جقطاغ5.
البرنامج التأهيلي

في ا�من وإدارة المخاطر وا�زمات للمنشأت غير الربحية

ورشة عمل بعنوان االحتياجات التدريبية 
الخميسللمؤسسات غير الربحية في مجال ا�من وإدارة المخاطر

١٤٤٠/٣/٢٨
٢٠١٨/١٢/٦

١١:٣٠ ص - ١:٣٠ م
د. نورة فاروقي - د. سمية شرف

حفل تدشين سالمتي
الخميس

١٤٤٠/٣/٢٨
٢٠١٨/١٢/٦

١٠ ص ـ  ١١ ص

دورة أمن المعلومات

د. نورة فاروقي

ا�حد
١٤٤٠/٤/٢
٢٠١٨/١٢/٩

٨ ص - ١١ ص

دورة إدارة السلوك في المخاطر
د. سمية شرف

ا�حد
١٤٤٠/٤/٢
٢٠١٨/١٢/٩

١١ ص - ٢ م

دورة فن إدارة المخاطر وا�زمات

م. علي العمري

الخميس
١٤٤٠/٤/٦

٢٠١٨/١٢/١٣

٨ ص ـ ١١ ص

دورة قواعد السالمة في المنشأت

د. عبدالرحمن مجرشي

الخميس
١٤٤٠/٤/٦

٢٠١٨/١٢/١٣

١١ ص - ٢ م

دورة المخاطر المالية وا�دارية

أ.أمامة برقاوي

الثالثاء
١٤٤٠/٤/٤
٢٠١٨/١٢/١١

٨ص - ١١ ص

دورة ا�زمات االستراتيجية
أ. مشاعل مليباري

الثالثاء
١٤٤٠/٤/٤
٢٠١٨/١٢/١١

١١ ص - ٢ م

ختام برنامج سالمتي
الخميس

١٤٤٠/٤/٦
٢٠١٨/١٢/١٣

٢ م - ٢:١٠ م
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6.شرغص السمض

طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ 
سمغث طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ

د. سطغ الحاسري 
وضغطئ طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ بحطر الطالئات

د. ظعرة شاروصغ
وضغض طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ لثسط اقساماد المعظغ

د. رائث حالعالئ 
وضغض طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ

د. غعجش الساغئغ 
وضغض المسعث لاطعغر وتظفغث افسمال

د. سئث الرتمظ طةرحغ 
طساحارة طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ

د. جمغئ حرف 

طظسصات طسعث الئتعث والثراجات اقجاحارغئ
طغسر جئر

جماعر ططغئاري
بغان بااوي

تظغظ الحرغش
أطغرة الغماظغ

إباعال الثدري

طظسصات جمسغئ أم الصرى الثغرغئ
أرغب خغرشغ

 عغا المةظعظغ
جعا أبع سغح
طرام سسغري

المثربغظ والمثربات شغ الثورات الاثرغئغئ
 د. ظعرة شاروصغ

 د. جمغئ سجت حرف
 أ. أطاطئ برصاوي
 أ.طحاسض ططغئاري
 م. سطغ السمري

د. سئث الرتمظ طةرحغ

باظغًاأوًق

بالبًا
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6
إجمالغ سثد المثربغظ والمثربات

4
إجمالغ سثد افغام الاثرغئغئ

3
 إجمالغ سثد الظماذج ا�لضاروظغئ المساثثطئ

20
إجمالغ سثد الساسات الاثرغئغئ

29
إجمالغ سثد الماثربات

120
   إجمالغ سثد الاصغغمات

7.اتخائغات وأرصام
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المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ ورحئ سمض اقتاغاجات الاثرغئغئ
لطمآجسات غغر الربتغئ  شغ طةال افطظ وإدارة المثاذر

%100

%90

%100

%95

%90

المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ دورة أطظ المسطعطات

%100

%90

%100

%90

%90

المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ دورة إدارة السطعك شغ المثاذر

%100

%100

%100

%100

%100

المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ دورة المثاذر المالغئ وا�دارغئ

%100

%100

%100

%100

%100
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المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ دورة افزطات اقجاراتغةغئ

%100

%100

%100

%100

%100

المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

ظسئئ الرضا شغ دورة شظ إدارة المثاذر وافزطات

%100

%100

%100

%90

%100

المضان

العصئ

المثرب

المظاصحئ

الاظزغط

 ظسئئ الرضا شغ دورة صعاسث السقطئ شغ المظحات

%100

%100

%90

%90

%91

الئرظاطب طتصص لفعثاف

الئرظاطب حغص وطفغث

 اقجافادة طظ الئرظاطب

ظسئئ الرضا شغ شغ برظاطب جقطاغ

%100

%100

%90
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%95

%94

%100

%100

%100

%98

%94

ظسئئ الرضا الساطئ شغ ورحئ سمض اقتاغاجات الاثرغئغئ
 لطمآجسات غغر الربتغئ شغ طةال افطظ وإدارة المثاذر

 ظسئئ الرضا الساطئ
شغ دورة

أطظ المسطعطات

 ظسئئ الرضا الساطئ
شغ دورة إدارة

السطعك شغ المثاذر

 ظسئئ الرضا الساطئ
شغ دورة المثاذر
المالغئ وا�دارغئ

 ظسئئ الرضا الساطئ
شغ دورة افزطات

اقجاراتغةغئ

 ظسئئ الرضا الساطئ
 شغ دورة شظ إدارة

افزطات

 ظسئئ الرضا الساطئ
شغ دورة صعاسث

السقطئ شغ
المظحأت

 ظسئئ الرضا الساطئ
لئرظاطب جقطاغ

%97
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