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  102201رمز البرنامج في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية
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 الخطة الدراسية لمرحلة الدبلوم بالكلية التطبيقية

  السالمة المهنيةاألمن وبرنامج 

 
 نبذة عن الكلية:

من  2030إدراكاً من الدولة بأهمية التعليم ما بعد الثانوي كأحد مستهدفات تحقيق رؤية 
خالل السعي إليجاد حلول مبتكرة لتحسين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب 
ومواءمتها مع احتياجات التنمية المتسارعة والمتجددة، واستحداث برامج تعليم، تأهيل، 

ومتطلباته، وذلك بالنظر لألعداد المتزايدة لخريجي وتدريب تواكب مستجدات العصر 
الثانوية العامة كل عام، وإلى واقع القبول الحالي للتعليم ما بعد الثانوي، حيث يتم 
استيعاب األعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة في تخصصات نظرية وإنسانية ال تقل 

حتياجات سوق العمل، األمر الذي مع ا وائمتسنوات وفي برامج ال  4الدراسة فيها عن 
ينتهي برحلة طويلة للبحث عن عمل يتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه الطالب. بناًء 
على ذلك صدرت موافقة معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم 

هـ على تحويل كلية المجتمع، كليات الدراسات 14/9/1442هـ( وتاريخ 9/4/1442)
كليات خدمة المجتمع في الجامعات لتصبح كليات تطبيقية، لتساهم بشكل التطبيقية، و

فعال بتأهيل الطالبات بتخصصات تخدم حاجة سوق العمل وتغطي احتياجات القطاعات 
 المختلفة.
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   :رؤية الكلية

 الريادة والتميز في تقديم برامج علمية ومهنية متوافقة مع احتياجات سوق العمل.

 :رسالة الكلية

تقديم أفضل البرامج التعليمية والمهنية وتعزيز الشراكات االستراتيجية والمجتمعية 
 إلعداد خريجات مؤهالت يساهمن في بناء االقتصاد المعرفي. 

  :أهداف الكلية

.تقديم برامج تعليمية متنوعة متوافقة مع احتياجات سوق العمل وتواكب خطط 1
 التنمية المستدامة. 

 مية منافسة ومواكبة لمتطلبات العصر..توفير بيئة تعلي2

. تهيئة الطالبات للحصول على الشهادات المهنية والتي تحقق لهن المنافسة في سوق 3
 العمل من خالل الخطط الدراسية أو الفرص التدريبية.

 .إعداد خريجات مؤهالت علمياً ومهنياً في المجاالت التي تحتاجها القطاعات المختلفة.4

 م العملية التعليمية والتدريبية.استراتيجية ومجتمعية تخد.عقد شراكات 5

 :برنامجالرؤية 
الريادة والتطوير في التدريب المهني والتميز في تقديم كوادر نسائية في مجال األمن 

عجلة التنمية ب والسالمة حسب المعايير العالمية للتحول الى المجتمع مهني يدفع
  .2030المملكة االقتصادية التي تتوافق مع رؤية 
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 :برنامجال رسالة

االستثمار األمثل في تطوير التدريب المهني النسائي من خالل تقديم برامج تدريبية 
المعارف والمهارات المهنية الالزمة لرفع  نإلكسابهميدانية في مجال األمن والسالمة 

 الكفاءة وتلبية احتياجات المستفيدين.
 

 :برنامجالأهداف 
العامة والخاصة المواقع الحفاظ على األمن والسالمة في جميع  فيالمساهمة  .1

 وذلك وفقاً لألنظمة واإلجراءات.
 المصابين.ضمان القدرة على اإلنقاذ ومساعدة  .2
    بتطبيق اللوائح والشروط المحددة. األخرينمراقبة المداخل والمخارج وإلزام  .3
 حماية السالمة الشخصية لألفراد.  .4
 مة من أعمال التخريب.حماية الممتلكات العا .5
مراجعة برامج نظم السالمة من خالل معايير بعد  نظم السالمة استراتيجياتإعداد   .6

السالمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتدقيقها وتقييمها في 
 أماكن العمل المختلفة.

 تحليل المخاطر في بيئة العمل وتصميم برامج نظم السالمة الفاعلة للتعامل مع .7
 المخاطر.

 .أدائها، ومراقبتهاومتابعة  ،وتشغيلها ،السالمةوضع الخطط لتنفيذ برامج نظم  .8
 نشر الوعي بأهمية برامج نظم السالمة وثقافة السالمة المهنية. .9

 نظام الدراسة:

 ة.في الدراسنظام المستويات يعتمد البرنامج 

 البرنامج:منحها يالدرجات العلمية التي 
 .األمن والسالمة المهنيةدبلوم مشارك مهني في 

 Professional Safety& Associate Diploma in Security   
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 لغة الدراسة في البرنامج: 

 العربية واإلنجليزية. اللغة

 للبرنامج:الوظيفية الفرص 
المختلفة الســـــالمة األمن ومهام  ىلتتولالمهنية  الســـــالمةاألمن و يتم تأهيل خريجة دبلوم

 :سبيل المثال علىي العام والخاص الوظائف ف التي يتضمنها تصنيف
 .مشرف امن وسالمة .1
 .أمن مراقب .2
 .مفتش سالمة .3

 

 رميز المقررات: ت
 عددي. وتصنيفيتكون رمز المقرر من تصنيف حرفي 

 .البرنامج إلى الحرفي التصنيف يرمز
 :السالمة المهنية الحرفي لبرنامج جدول التصنيف

 

 الرمز الحرفي باللغة االنجليزية الرمز الحرفي باللغة العربية

 SAF سال

 
 التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي: ويتكون، البرنامجيرمز التصنيف الحرفي إلى 

 يرمز رقم المئات إلى السنة الدراسية.
 .ل البرنامجيرمز رقم العشرات إلى التخصص الدقيق داخ

 .لبرنامجالدقيق لسل المقرر ضمن التخصص ليرمز رقم اآلحاد إلى تس
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 مدلول رقم العشرات في ترميز المقررات

 التخصص الدقيق الرقم

 سالمة 0
 أمن 1
 االسعافات االولية 2
 انجليزي متخصص 3
 التدريب التعاوني 9
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  األمن والسالمة المهنيةمتطلبات التخرج لبرنامج في 

 (المهنيةاألمن والسالمة )دبلوم مشارك مهني في 

 األمن والسالمة المهنية الدبلوم المشارك المهني في تتكون الخطة الدراسية لبرنامج
 موزعة على النحو اآلتي: وحدة دراسية (35) وثالثون خمسةبالكلية التطبيقية من 

عدد الوحدات  المتطلبات
 الدراسية

 متطلبات 1.
 الجامعة

 - إجباري

 - اختياري

. متطلبات 2
ري برنامجال

جبا
إ

 

 31 مقررات تخصيصية

 4 تدريب تعاوني

 المجموع
35 
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 متطلبات الجامعة
 ال يوجد

 الكليةمتطلبات 
 : ال يوجدمتطلبات الكلية االجبارية (1

 ال يوجدمتطلبات الكلية االختيارية:  (2
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 األمن والسالمة المهنيةمهني في المشارك الدبلوم البرنامج متطلبات 
 متطلبات البرنامج اإلجبارية: (أ

 ( وحدة دراسية موزعة على النحو التالي:35( مقرراً بواقع )9وعددها )

 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر
Course Title 

الرمز/ 
 الرقم

Code/No 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 
 المعتمدة

CR 

 المتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري

LT 

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مدخل في السالمة والصحة المهنية.

Introduction to Occupational Safety 

and Health. 
 - SAF101 2 2 - 3 101سال

2 
 الحرائق السالمة من

Fire Safety 
 - SAF102 2 2 - 3 102سال

3 
اللغة اإلنجليزية المتخصصة في األمن 

 والسالمة
English specialist in safety and 

security 

 - SAF 103 3 - - 3 103سال 

4 

 األفراد والمنشآتمن أ
Security for Individuals and 

Buildings 

 - SAF 111-1 2 4 1-111سال
مقرر 
 مستمر

 

 األفراد والمنشآتمن أ
Security for Individuals and 

Buildings 
 SAF 111-2 2 4 - 8 SAF 111-1 2-111سال 

 المهارات االمنية 5
Security Skills  112سال SAF 112 1 2 - 2 - 

6 
 اخالقيات المهنة لموظف االمن 

Professional Ethics for a Security 

Officer 
 - SAF 113 2 - - 2 113سال 

7 

 ة واإلنقاذإلسعافات األوليا
First aid and Rescue   

مقرر  - SAF 121-1 1 4 1-121سال 
 مستمر

- 

 ة واإلنقاذإلسعافات األوليا
First aid and Rescue   

 SAF 121-2 1 4 - 6 SAF 121-1 2-121سال 

8 
 االعمال في الحاسب تطبيقات

Computer Applications in Business  100كتب OMP100 3 2 - 4 - 

9 

 التدريب التعاوني

 Cooperative Training    
 SAF 190-1 - - 10 1-190سال 

مقرر 
 مستمر

- 

 التدريب التعاوني

 Cooperative Training    
 SAF 190-2 - - 10 4 SAF 190-1 2-190سال

   دراسية وحدة 35 المجموع
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 السنة األولى

 المستوى األول

 

 

 
 

مسل
 سل

 اسم المقرر
Course Title 

الرمز/ 
 الرقم

Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 المعتمدة

CR 

المتطلب 
 السابق

Prerequisi
te نظري 

LT 

 تمارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 األفراد والمنشآتمن أ

Security for Individuals and 

Buildings 
 - SAF 111-1 2 4 سال1-111

مقرر 
 - مستمر

2 
 مدخل في السالمة والصحة المهنية.
Introduction to Occupational 

ealth.Hafety and S 
 - SAF101 2 2 - 3 سال101

 المهارات االمنية 3
Security Skills 

211سال   
SAF 112 

1 2 - 2 - 

4 
 ة واإلنقاذإلسعافات األوليا

First Aid and Rescue   
1-121سال   

SAF 121-1 
1 4 - 

مقرر 
 - مستمر

5 
 االعمال في الحاسب تطبيقات

Computer Applications in 

Business 
100كتب   OMP100 3 2 - 4 - 

 التدريب التعاوني 6

Cooperative Training 
1-190سال   

SAF 190-1 
- - 10 

مقرر 
رمستم  

- 

7 

اللغة اإلنجليزية المتخصصة في األمن 
 والسالمة

English specialist in safety and 

security 

103سال   
SAF 103 

3 - - 3 - 

دراسية وحدة  المجموع 12 
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 السنة األولى

 الثانيالمستوى 
 

 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر
Course Title 

 Code/No الرقمالرمز/ 

  عدد ساعات االتصال
المتطلب 

 السابق

Prerequisi
te 

 نظري

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

عدد 
الوحدات 
المعتم

 دة

CR 

 ة واإلنقاذإلسعافات األوليا 1
First aid and Rescue   

 SAF 121-2 1 4 - 6 SAF 121-1 2-121سال 

 األفراد والمنشآتمن أ 2
Security for Individuals and Buildings 

 SAF 111-2 2 4 - 8 SAF 111-1 2-111سال 

3 
 الحرائق السالمة من

Fire Safety 
 - SAF102 2 2 - 3 102سال

4 
 اخالقيات المهنة لموظف االمن 

Professional Ethics for a Security Officer 
311سال   SAF 113 2 - - 2 - 

 التدريب التعاوني 5

 Cooperative Training    
 SAF 190-2 - - 10 4 SAF 190-1 2-190سال

وحدة دراسية    المجموع 23 


