
 

 دبلوم السالمة والصحة املهنية

 :الربانمج وصف

 فصول تسعة يف التدريبب يتم و ، احمللية العمل سوق  احتياجات مع يتوافق مبا" املهنية السالمة دبلوم صمم
 إضافة تدريب، ساعة( 1312). مبجموع تدريبياً، أسابيع مثانية تدرييب فصل كل  مدة جمزأة، نصفية تدريبية

 .معتمدة ساعة( 74) العمل، سوق  يف عملي تدريب ساعة( 360) إىل

 السالمة ختصص ، املهنية السالمة تقنية جمال يف التخصصية املهارات على  الربانمج هذا يف التدريب ويتم
 .الوطنية املهنية املؤهالت نظام من الرابع املستوى على املهنية

األيل  واحلاسب زيةاإلجنلي اللغة إستخدام يف العامة املهارات على املهنية السالمة برانمج يف التدريب ويتضمن
 املواد ونقل السالمة ومبادئ العامة السالمة إدارة يف التخصصية املهارات إىل ابإلضافة املعلومات ونظم

 املشاريع وسالمة العامة والنظافة والتخزين واملستودعات

 اجملاالت يف يعمل أن املتوقع ومن, املهنية السالمة يف برانمج إمتام شهادة الربانمج هذا من اخلريج ومينح
 اإلنسان، حةوص سالمة على ابحلفاظ ويقوم املهنية، السالمة مسؤول مسمى حتت املهنية ابلسالمة املرتبطة
 املمتلكات لىع واحلفاظ املهنية أواألمراض اإلصاابت أو احلوادث مسببات من خالية آمنة عمل بيئات بتوفري

 .والضياع التلف خطر من

 :للربانمج العام اهلدف

 السالمة قنيةت جمال يف العمل ملمارسة الالزمة واملعلومات ابملهارات املتدرب تزويد إىل الربانمج هذا يهدف

 .الوطنية املهنية املؤهالت نظام من الرابع املستوى على املهنية السالمة ختصص ، املهنية

 



 

 :للربانمج التفصيلية األهداف

 التالية األعمال أداء على وبكفاءة قادراً  املتدرب يكون الربانمج هذا بنهاية: 
 وتطبيقاهتا مبتطلباهتا واإليفاء املهنية والسالمة الصحة نظام وتطبيق معرفة. 
 استكمالو  العمل مبواقع اخلاصة العامة السالمة وواثئق املتطلبات مع بكفاءة التعامل على القدرة 

 .إجراءاته
 اخلاصة لوماتاملع وتوثيق أدواهتا واستخدام العامة ابلسالمة اخلاصة املعلومات نظم وتطبيق استخدام 

 . والعاملني العمل واماكن ابالحداث
 واملؤسسات اهليئات يف اإلجيايب للتعامل التواصل مهارات وإجادة تفهم. 
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 : على قادر املتدرب سيكون الدبلوم بنهاية 

 منها الغاية ومعرفة السالمة إدارة طبيعة وصف .1
 املنشأة طبيعة حسب السالمة مع ومواؤمتها اإلدارة بنظرايت اإلملام .2
 اجملال هذا يف الرائدة الشركات عن ونبذة املشاريع سالمة إدارة اتريخ معرفة .3
 واملناقشة التحليل خالل من السالمة إجراءات استنتاج كيفية  معرفة .4
 املهنية والسالمة للصحة العام املفهوم معرفة من التمكن .5
 املختلفة العمل جماالت يف املهنية والسالمة الصحة أمهية معرفة .6
 املختلفة اإلدارات داخل املهنية السالمة وتفعيل عمل كيفية  فهم .7
 املخاطر وجتنب تقييم طرق معرفة .8
 املنشآت داخل السالمة إلدارة العملية النواحي معرفة .9

 ةالصناعي واملدن املنشآت داخل خاص وبشكل عامة املهنية السالمة وأنواع طرق معرفة .10
 األفضل واختيار بينها والتفرقة السالمة إدارة أنظمة معرفة .11
 شكلب السالمة إدارة وعلى عام بشكل اإلدارة أنظمة على التكنولوجيا تؤثر كيف  معرفة .12

 خاص
 لسالمةا إدارة يف منها اإلستفادة وكيفية املعلومات نظم إلدارة العملية ابلنواحي اإلملام .13
 بسالمة اخلاصة والشبكات احلماية وانظمة والسالمة األمن معلومات نظم أنواع معرفة .14

 املعلومات
 العاملني ايةمح يف ذلك وأثر والسالمة األمن معلومات نظم يف الذكية األنظمة تطبيق كيفية .15

 واملعلومات



 

 املهنية والسالمة ابلصحة اخلاصة األدوات معرفة .16
 ابلسالمة املتعلقة واملعوقات إاإلمكانيات معرفة .17
 لك  نشاط حسب املخاطر من خالية عمل بيئة إجياد عن السالمة مشرف مسؤولية إدراك .18

 :خالل من قطاع
a. اإلشراف مفهوم 
b. العمل مواقع يف اإلشراف 
c. اإلدارية املكاتب على اإلشراف 
d. واملشاريع املنشآت مكاتب من واخلروج الدخول عملية على اإلشراف 
e. سكنهم واماكن املشاريع يف العاملني واطعام اسكان اإلشراف 
f. العمل ومواقع واملصانع املنشآت، النظافة داخل على اإلشراف 
g. بني مقارنة عمل ، العاملة االيدي ألستثمار الشاملة اجلودة ادارة مع والتعاون اإلشراف 

 االنتاجية والقدرة العمل ساعات
h. التخزين وعمليات املناولة وطرق املواد واستالم شراء على اإلشراف 
i. اإلخالء وعمليات الخالء خطط على اإلشراف 
j. احلكومية واملنشآت املباين 

 معها والتعامل املواد ختزين يف املعتمدة العاملية املعايري إتباع .19
 العمل بيئة يف ذلك وأثر والرتتيب النظافة أمهية .20
 يف العمل طبيعة حسب املنشآت داخل ابلسالمة اخلاصة اإلرشادية اللوحات كتابة .21

 املختلفة املنشآت



 

 وأمهيتها اإلرشادية اللوحات معىن .22
 امنه اإلستفادة وكيفية اإلرشادية ابللوائح واجلمل اخلاصة والكلمات املصطلحات .23
 التشغيل آبالت اخلاصة اإلرشادية اللوحات .24
 منه واإلستفادة اجليد اإلستماع تطبيق كيفية  معرفة .25
 السالمة إدارة يف اجلسد ولغة اإلتصال مهارات تفعيل .26
 ابلسالمة اخلاص التواصل معرفة .27
 السالمه يف التواصل مهارات اتريخ عن حملة معرفة .28
 عليها أتثريها ومدى فيها التواصل ومهارات ابلسالمة اخلاصة احلاالت دراسة .29
 السالمة جمال يف وآثرها التواصل مهارات مبستقبل التنبؤ .30
 وامللفات الطبية التقارير إلدارة التارخيية اخللفيات معرفة .31
 نشأتامل داخل املعلومات وحفظ املرضى وسجالت ملفات وتكوين إنشاء كيفية  معرفة .32

 الصحية
 آمن وغري صحيح غري بشكل املرضى ملفات إدارة خطورة مدى معرفة .33
 آمن بشكل للمرضى الطبية والسجالت امللفات إدارة من الرئيسي اهلدف معرفة .34
 الصحية املنشآت داخل إدارهتا وكيفية املعلومات مصادر معرفة .35
 املقارنة السالمة ومميزات اساسيات معرفة .36
 الدول ابقيو  السعودية العربية اململكة يف السالمة إدارة بني واإلختالفات الفروق معرفة .37
 هلا ةاملنظم والقوانني اململكة داخل الصناعية القطاعات يف والسالمة األمن أنظمة معرفة .38
 األولية واإلسعافات السالمة سياسات معرفة .39



 

 املختلفة السالمة سياسات بني الرئيسية واإلختالفات أنواع معرفة .40
 ابلسالمة اخلاصة والقوامنني التشريعات معرفة .41
 للشركات التنظيمية اهلياكل معرفة .42
 الكفاءة زايدة إىل تؤدي اليت العوامل ومعرفة املختلفة العمل نظم فهم .43
 العمل لنجاح املؤدية واإلجتماعية الفردية السلوكيات فهم .44
 العمل ضغوط مع التعامل .45
 الذات تطوير أساليب معرفة .46
 الوظيفي اإلتصال مهارات إجادة .47
 املمكنة واملخاطر العمل ببيئة املتعلقة البياانت مجع .48
 منها السالمة إبدارة اخلاصة املعرفة واستنتاج املعلومات تلخيص .49
 منها ةابلسالم املتعلقة النتائج واستنتاج اإلحصائية البياانت مع التعامل كيفية .50
 للوصول املصرح غري مع والتعامل إليها ابلوصول ح املصر املعلومات إىل الوصول كيفية .51

 إليها
 العمل وأدوات ابملاكينات ااخلاصة املعلومات إدارة كيفية  معرفة .52
 املواد بنقل اخلاصة السالمة أنظمة معرفة .53
 املواد مع ابلتعامل املتعلقة املختلفة والسياسات الطرق إدراك .54
 املختلفة املواد مع األمن للتعامل املختلفة الطرق معرفة .55
 معها والتعامل وختزينها ابملواد املتعلقة الدولية والقوانني القواعد معرفة .56
 املواد وختزين بنقل اخلاصة احمللية القوانني معرفة .57



 

 للمواد املختلفة التخزين أنواع ومتييز معرفة .58
 بضلك اخلاصة السياسات وكتابة للتخزين املختلفة السالمة إجراءات معرفة .59
 التخزين سالمة يف اجلودة إدارة تفعيل أمهية إدراك .60
 التخزين إساءة عن ينتج وما التخزين بعملية اخلاصة املخاطر معرفة .61
 املعامل يف السالمة إجراءات معرفة .62
 املرحلية السالمة وإدارة عام بشكل السالمة إدارة بني التفريق .63
 وتفعيلها منها اإلستفادة وكيفية اإلخالء خطة معرفة .64
 اجملتمع أفراد بني ونشرها السالمة قواعد وكتابة توضيح .65
 األسرة وتوعية املنازل يف السالمة أمهية توضيح .66
 تفاديها وكيفية النفاايت عن الناشئة املخاطر معرفة .67
 الشأن هذا يف احلكومات ودور البسالمة تسويق .68
 الشاملة اجلودة إدارة يف العملية املهارات توضيح .69
 اجلودة إلدارة التارخيية اخللفية معرفة .70
 السالمة جمال يف اجلودة إلدارة احلتمية األمهية إدراك .71
 اخلاصة العاملية املعايري خالل من السالمة إدارة جودة قياس على القدرة .72
 السالمة إدارة ومتابعة التقييم على القدرة .73
 السالمة يف اجلودة إبدارة اخلاصة املعايري تقدمي يف أوشا معهد دور إدراك .74
 السعودية العربية اململكة يف السالمة جبودة اخلاصة املعايري معرفة .75


