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يعــّد مركــــز الّســــامة وٕادارة المخاطــــر واألزمــــات ) ســــيف( ٔاحــــد 
األركان األساســّية لواحــة ٔاّم القــرى لاستشــارات الــّذراع  المعرفـّي 
ــاء اقتصـــاد معرفــــّي  والّتقنـــّي لجامعـــة ٔاّم القـــرى ، والهـــادف لبنـ

وتنميــــة مســــتدامة . 
و يــــّٔدي المركــز رســالته مــــن خــال توفيــر الخبــرات المتخّصصــة 
بتقديــــم االستشــــارات والّتدريــــب فــــي مجــــال ٔانظمــــة السـّـــامة 
ـّـة ، وكذلــك  ـّة واإلنشــأيّية والمشــاريع العام فــي المشــاريع الّصناعي
فــي مجــال األمــن الّصناعــّي والّتخطيــط والّتعامــل مــع المخاطــر 

والكــوارث واألزمـات . 
ويكتســـب هـــذا المركـــز ٔاهّمّيتـــه فـي ظـــّل وجـود ٔاكثـــر مـن عشـرة 
مشـاريع تنموّيـة عماقـة فـي المنطقـة ، مـع نـدرة وجـود تخّصـص 
ــوادر  ــة الكـ ــعودّية ، وقّلـ ــات الّسـ ــي الجامعـ ــامة فـ ــة الّسـ هندسـ
فـــي هـــذا المجـــال، يضـاف ٕالـــى ذلـك زيـــادة حوادث الّســــامة فــي 

ــنوات األخيــرة . الّســ
وقــد تــّم تصميــــم اســــتراتيجّية مركــــز الّســــامة وٕادارة المخاطــــر 
واألزمـــات بنـــاء علـــى دراســـة موّســـعة اشـــتملت علـــى بحـــِث واقـــع 
الّســــامة فــــي المملكــة العربّيــة الّســـعودّية والخليــــج والجهــــات 
الّتشــريعّية فــي الّســعودّية ، وبرمجّيات الحاســب اآللــّي والّتقنيــات 
فــي مجــال عمـل    ) سـيف ( ، وتحليـل الّسـوق الّسـعودّي ، ؤافضـل 
الممارســـات فـــي المراكـز العالميـّة المشـــابهة ، ومجموعـات تركيـز 
للعديـــد مــــن األطــــراف ذات العاقــة ، واالّتجاهــــات العالمّيــة فــي 

مجــــال األمـــن والّسامة ، وغيرهـــا. 
كمـــا تمــّـت مناقشـــة عناصـــر الخّطـــة االســــتراتيجّية عبــــر العديــــد 
مــــن االجتماعــــات وورش العمــــل مــــع المسٔولين بمركز ) سيف ( .                             
وتتلّخص استراتيجّية مركز ) سيف ( في اآلتي :                                                     

المقدمة
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الّرسالة :

تعزيز األمن والّسالمة لضمان تنمية مستدامة .

الّرؤية :

أمن وسالمة مستدامة بقيادات مؤّهلة .

القيم:

الّشراكة - االبتكار - الّتطوير المستمّر .     
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استقطاب كوادر واعدة وتمكينها.. 1
الّتطوير المستمّر للخبرات المحّلّية المتمّيزة .. 2
توفير بيئة عمل جاذبة .                                                                                                                                      . 3

ــي  ــة تلّب ــارّية وتدريبّي ــول استش ــر حل تطوي
ــي  ــل ف ــة ؛ ويتمّث ــة المحّلّي ــات البيئ احتياج

بمشــاركة . 1 متخّصصــة  تعليمّيــة  برامــج  تطويــر 
. حكومّيــة  جهــات 

 تصميم برامج تدريبّية تستثمر أحدث الّتقنيات.. 2
ــة فــي الّســالمة  تلّبــي . 3 ــر تطبيقــات إلكترونّي تطوي

ــة . ــاج المنشــآت المحّلّي احتي
تطويــر حلــول ابتكاريّــة ؛ لتعزيــز ســالمة  ضيــوف . 4

الّرحمــن .
ــي . 5 ــات ف ــاث والّدراس ــات لألبح ــدة بيان ــن قاع تكوي

ــز . مجــال عمــل المرك
بنــاء خارطــة بحثّيــة تدعــم تطوير حلــول ومنتجات . 6

جديدة، وتســهم في تســويق خدمــات المركز.

ــادات . 1 ــى اعتم ــول عل ــات ، والحص ــين العملّي تحس
ــا . ــس جودته ــة تعك ــة وعالمّي محّلّي

الّتعليــم . 2 فــي  متطــّور  عمــل  نمــوذج  بنــاء 
. يــب ر لّتد ا و

تقنيــات . 3 وخاّصــة   ، الحديثــة  الّتقنيــات  اســتثمار 
. الخدمــات  تطويــر  فــي  واالتّصــاالت  المعلومــات 

عقد شراكات استراتيجّية فاعلة ؛ تمّكن 
المركز من القيام برسالته ؛ وذلك عبر 

الّتحالفات مع القيادات المجتمعّية ؛ لنشر وتعزيز . 1
الوعي باألمن والّسالمة .

 الّتعاون مع المبادرات المماثلة في الّتحّول . 2
الوطنّي .

الّشراكات مع الجهات الّتشريعّية لألمن والّسالمة . 3
في القطاع الحكومّي .

الّشراكات مع أقسام المسؤولّية االجتماعّية في . 4
الّشركات .

الّتوأمة مع الجهات العالمّية . 5
المتخّصصة في مجال األمن والّسالمة .                                                                                                                                                

    

األهداف االستراتيجّية :          

1

3

2

4

تطوير رأس المال البشرّي في المركز  
وذلك من خالل 

تقديم خدمات المركز وفق أفضل 
الممارسات العالمّية ؛ من حيث                                             
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شركاؤنا

ــة  ــة الّتقنّي ــه الّتحتّي ــز وبنيت ــذ المرك ــي تنفي ــرة ف ــة مبتك ــة ريادّي ــاع منهجّي ــّم اّتب ــث يت حي
، مبنّيــة علــى األســس العلمّيــة، وباســتخدام تقنيــات متقّدمــة ، مــع توفيــر األجهــزة 

والمســتلزمات الفّنّيــة والّتقنّيــة ؛ لضمــان اســتمرار تنفيــذ الخدمــات .                           
وتــّم اســتخدام هــذه المنهجّيــة _ٔايًضــا_ لبنــاء نمــوذج متطــّور وفــق المعاييــر الّدولّيــة فــي 
ــم  ــداد وتقدي ــي ٕاع ــك ف ــة ، وكذل ــامة المهنّي ــن والّس ــات األم ــم سياس ــط ورس الّتخطي

ــة المتخّصصــة .            ــّدورات الّتدريبّي البرامــج وال
ــن  ــدد م ــر ع ــام  بتطوي ــد ق ــزة ؛ فق ــرة وجي ــال فت ــًرا خ ــا كبي ــز تقّدًم ــق المرك ــد حّق ولق
ــا ، يأتــي فــي مقدمتهــا الّدبلــوم الّتنفيــذّي في  الــّدورات والبرامــج الّتدريبّيــة المعتمــدة دولّيً
ــر هــذا الّدبلــوم واعتمــاده بالّتعــاون  ــّم تطوي ــة وٕادارة المخاطــر ؛ حيــث ت الّســامة المهنّي

                                               .)IIRSM( ــا ــامة ببريطاني ــر والّس ــّي إلدارة المخاط ــد الّدول ــع المعه م

تحقيق نمّو مالّي متزايد ؛ ُيمّكن المركز 
من الّتوّسع في أنشطته                       
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صورة
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االعتمادات
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الّدبلوم الّتنفيذّي في الّسالمة المهنّية وإدارة المخاطر.

8

أهداف البرنامج 

عند االنتهاء من هذا البرنامج ، يكتسب المتدّربون المعرفة في اآلتي :

المفاهيــم األساســّية والّنظرّيــات فــي مجــال ٕادارة الجــودة العاّمــة ، ودور وظأيــف . 1
اإلدارة ، خاّصــة فــي مجــال الّصّحــة والّســامة المهنّيــة وٕادارة المخاطــر.

 الّنظرّيــات والممارســات الّتشــريعّية الّرٔييســة والمســٔولّيات القانونّيــة ومســٔولّية . 2
ٔاصحــاب العمــل .

دور وتأثير معايير الّتقييم والّرقابة والّتشريعات في بيئة العمل .. 3
لتلبيــة . 4 ومتفاعلــة  نشــطة  رقابــة  ٕاجــراءات  وتنفيــذ  لوضــع  الّنقــدّي  الّتحليــل 

. للمنّظمــات  والّتنظيمّيــة  القانونّيــة  االحتياجــات 
5 . ، الّصّحــة والّســامة المهنّيــة اإليجابّيــة داخــل المنّظمــة  ٕادراك ٔاهّمّيــة ثقافــة 

. وعاقتهــا وتكاملهــا مــع وظأيــف اإلدارة األخــرى 
 تقييــم تقنّيــات اإلدارة ؛ لبــدء وتطويــر وتعزيــز سياســات الّصّحــة والّســامة المهنّية . 6

وترتيباتهــا الّتنظيمّية .
ــات اإلدارة المرتبطــة بهــا . 7 ــات الّضــرر ، ؤاســاليب وتقنّي عوامــل الخطــر الّرٔييســة ، وآلّي

ــد المخاطــر، وتقييمهــا واســتراتيجّيات مكافحتهــا . لتحدي
األســاليب واالســتراتيجّيات المســتخدمة لتقييــم ورصــد ومراقبــة المــواّد الخطــرة ، . 8

والعوامــل الماّدّيــة والّنفســّية واالجتماعّيــة فــي بيئــة العمــل .                                                                                                
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عند االنتهاء من هذا البرنامج ، ينبغي أن يكون المتدّربون قادرين على :

 الفهــم الشــامل والتقنــّي للمفــردات المتخّصصــة فــي مجــال الّصحــة والّســالمة المهنّيــة . 1
وإدارة المخاطــر.

ــار . 2 ــي اختي ــتنير ف ــم المس ــة الحك ــة ، وممارس ــر المهنّي ــد المخاط ــي تحدي ــرة ف ــار الخب إظه
اســتراتيجّيات الّتقييــم ، والّســيطرة المناســبة إلدارة المخاطــر .

ربــط إدارة الّســالمة المهنّيــة باعتبارهــا نظاًمــا ؛ لتشــمل الّتخّصصــات األخــرى ، مــع تقديــر . 3
القيــود الّتجاريّــة .     
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ينقسم البرنامج إلى سّت وحدات ؛ حيث يتّم تقييم كّل منها على حدة :

مقّدمة في الّصّحة والّسالمة المهنّية .. 1
مبادئ في قوانين ومعايير الّصّحة والّسالمة المهنّية .. 2
 إدارة المخاطر في بيئة العمل .. 3
 إدارة الّصّحة المهنّية في بيئة العمل .. 4
إدارة الّصّحة والّسالمة المهنّية .. 5
إدارة المخاطر .. 6

محتوى البرنامج 

مّدة البرنامج  ) المسار المكّثف ( 
مّدة البرنامج لهذا المسار عشرون أسبوًعا ؛ تشمل الّتأهيل األساسّي ، وثالث مراحل 

من الّتدريب والّتعليم . الّتأهيل األساسّي ، و يتكّون من برنامجين :

1

2

البرنامج األّول 
دورة الوعي بالمخاطر وتحديدها .. 1

دورة السامة وٕادارة المخاطر .. 2

البرنامج الّثاني :
ويتضّمن ثاث مراحل ؛ كّل مرحلة تمتّد لخمسة ٔاسابيع ، ويفصل بين كّل مرحلة ؤاخرى 

ٔاسبوعان من اإلعداد والّتحضير .
المرحلة االولى: 

مقّدمة في الّصّحة والّسامة المهنّية  -
مبادئ في قوانين ومعايير الّصّحة والّسامة المهنّية .  -

المرحلة الثالثة:
ٕادارة الّصّحة والّسامة المهنّية . -
ٕادارة المخاطر .                                                                                                                  -

المرحلة الثانية:
ٕادارة المخاطر في بيئة العمل  -
ٕادارة الصحة المهنية في بيئة العمل  -
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عنــد االنتهــاء مــن البرنامــج بنجــاح، يحصــل المرشــحين علــى دبلــوم تنفيــذي فــي الســالمة 
المهنيــة وإدارة المخاطــر الــذي تمنحــه جامعــة أم القــرى ممثلة فــي مركز إدارة المخاطــر واالزمات 
ــد  ــع المعه ــاون م ــارية بالتع ــات االستش ــوث والدراس ــد البح ــيف( – معه ــالمة )س ــان الس وضم
ــى  ــول عل ــن الحص ــن للمتدربي ــا يمك ــا. كم ــالمة )IIRSM( ببريطاني ــر والس ــي إلدارة المخاط الدول

.)IIRSM( ــة المعهــد الدولــي إلدارة المخاطــر والســالمة عضوي

الشهادة

مدة الدورة :  )20( اسبوعًا 
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