
البرنامج التدريبي

ممارس في السالمة
 والصحة المهنية



الهدف من البرنامج:

المخرجات العامة :

لممارس  الالزمة  والمعارف  المهارات  لتطوير  المستوى  بهذا  الخاص  التدريبي  البرنامج  صمم 
السالمة والصحة المهنية ليكونوا قادرين على أداء واجباتهم بفعالية وتحقيق معيار الكفاءة 
المعايير  متطلبات  وفق  االجتماعية  والتنمية  البشرية   الموارد  وزارة  فيه  ترغب  الذي  النحو  على 

الوطنية للمهارات المهنية (NOSS)في مجال السالمة والصحة المهنية.

- يعمل ممارس السالمة والصحة المهنية تحت ا�شراف باستقاللية محدودة .
- عند االنتهاء من هذا البرنامج ، سيكون المتدرب قادر على:

رصد نظام 
السالمة والصحة 

المهنية والعمليات 

القيام بتطبيق 
وتوظيف أدوات 

السالمة والصحة
المهنية 

نشر وتشجيع 
الثقافة ا¢يجابية 

للسالمة والصحة 
المهنية 

قيادة التواصل
 أثناء االستجابة 

للحوادث 

قيادة ورصد 
االمتثال على 

مستوى مكان 
العمل 

تنفيذ بعض ا©نشطة 
البسيطة ¢دارة 

المخاطر

المساهمة في 
التحسين االستباقي 

للسالمة والصحة 
المهنية

تقديم النصائح 
وا¢رشادات فيما 
يتعلق بالسالمة 
والصحة المهنية 



محتوى البرنامج:

الميزة التنافسية للبرنامج:
- شهادة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

- شهادة معتمدة من جامعة أم القرى. 
- الدبلوم مدفوع التكاليف بالكامل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للمشاركين فيه. 

- ا�ولوية في الفرص الوظيفية في مجال السالمة والصحة المهنية. 
- يوفر الدبلوم المهارات المعرفية و الممارسة المهنية على أيدي مدربين خبراء ومستشارين متخصصين في 

مجال السالمة والصحة المهنية.

نظام إدارة 
السالمة والصحة 

المهنية

  40 ساعة 

إدارة مخاطر 
السالمة والصحة 

المهنية 

  40 ساعة 

التدقيق والتفتيش 
في السالمة 

والصحة المهنية 

  30 ساعة 

الحوادث وا©حداث 

  30 ساعة 

ثقافة السالمة 
والصحة المهنية 

  20 ساعة 

الوحدة
 ا�ولى

الوحدة
 الثانية

الوحدة
 الثالثة

الوحدة
 الرابعة

الوحدة
 الخامسة

  38 ساعة 

مسرد
 المصطلحات 

- يتضمن البرنامج  مجموعة من التقييمات واالختبارات .



لغة البرنامج : العربية

متطلبات البرنامج:

شهادة البرنامج:

الفئة
المستهدفة :

مكان انعقادمدة البرنامج :
البرنامج :

- يستهدف البرنامج الراغبين في 
الحصول على فرصة عمل في 

مجال السالمة والصحة المهنية .
- الرجال والسيدات .

معهد البحوث والدراسات 
االستشارية - جامعة أم القرى – 

مكة المكرمة .

 شهادة معتمدة من وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية .

 شهادة معتمدة من جامعة ام القرى .

  198 ساعة 

12 أسبوع
3 أشهر

- أن ال يكون المتقدم للبرنامج موظف أو على رأس العمل .
- ال يشترط المعرفة المسبقة عن السالمة والصحة المهنية .

- شهادة تعليم عام أو شهادة عالية ُتعادل الدبلوم المدرسي .

@icrsuqu

www.uqu.edu.sa/icrs
icrs@uqu.edu.sa

نسعى إلى تحقيــــق الريادة فـــي 
إنتاج ونقل وتوطين المعارف والتقنيات 
لبنــــــــــــــــــاء اقتصاد معرفي 

وتنمية مستدامة


