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 الخطة الدراسية لبرنامج )الدرجة الجامعية المتوسطة( 
 في

 األمن والسالمةتخصص 
( ساعة 77من ) األمن والسالمةتتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج 

 معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي: 
 ساعة معتمدة المتطمب الرقم

 9 الميارات العامة .1
 6 ميارات التشغيل .2
 12 العموم المساندة .3
 45 الميارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 :البرنامج أهدافوصف 
وسالمة المنشآت وفقا لمتشريعات ييدف برنامج "األمن والسالمة" إلى إعداد مشرفين في مجال أمن 

الوطنية الصادرة عن الجيات المختصة واحتياجات سوق العمل ومتطمبات المستوى السادس في سمم 
 المؤىالت الوطنية.

 

 وصف مخرجات التعمم لمبرنامج
 المهارات الفنية المطموبة مخرج التعمم الرقم

تشغيل ومراقبة أنظمة األمن والسالمة في  .1
 المنشآت

 واستخداماتيا في المنشأت تصنيف أنظمة األمن والسالمة 

 و إدامتيا تشغيل أنظمة األمن والسالمة  

 طمبات األمن والسالمة في المنشأةتحديد مت 

 تشخيص أعطال األنظمة ومراقبتيا 

اإلدارة األولية لالستجابة لمحوادث في  .7
 المنشأت

 تفعيل خطط الطوارئ في المنشأت وتنفيذىا 

  البالغات عن سير العمل والحوادث وتحميميا تمقي
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنيا

  الفنية وتقييم ووصف  إعداد التقاريرالقدرة عمى
  الحوادث والكشف األولي

 تطبيق الكودات والتشريعات الوطنية في مجال األمن والسالمة  أمن وسالمة مراقب .3

 الدورية  والسجالت واالحصائيات إعداد التقارير الفنية
 في المنشأت لمتعمقة باألمن والسالمةا

 الحس األمني 

 الحراسة في المنشأت 
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 تخطيط العمل  إداري أمن وسالمة .4

 ميارات التواصل مع الشخصيات المختمفة 

 إدارة الضغوط والدعم النفسي 

 جدولة سير العمل 

 القيادة الفعالة واعمل بروح الفريق 

  العامميناالشراف عمى 
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 مصفوفة ربط مخرجات )نتاجات( التعمم لممواد التعميمية بمخرجات البرنامج
 التكرارات 4مخرج  3مخرج  2مخرج  1مخرج  اسم المادة الرقم

دارة الضغوط 1  X  X 7   الدعم النفسي وا 
متطمبات وميارات  التفتيش والرقابة النظمة  7

 السالمة في المنشآت
X X X  3 

 X  X  7 نظم إدارة السالمة  3
 X  X  7 تكنولوجيا األمن والسالمة في المنشآت 4
 X X  7  التحميل والتحقيق الفني في الحوادث 5
 X X  7  أمن المنشأت والمرافق 6
 X X X 3  والسجالت منيجية البحث وكتابة التقارير 7
 X  X 3  ميارات قيادية وأمنية  8
 X  X 7  خطط الطوارئ في األمن والسالمة  9

سعافيا 11  X X  7  إصابات العمل وا 
 X X X X 7 لوجيستيات األمن والسالمة 11
 X X 4   أمن وحماية المعمومات 17
 X  7   كودات وتشريعات األمن والسالمة 13
 X  X 1  ميارات التواصل مع الجميور 14
 X 7    المنشأتإدارة المخاطر واألزمات في  15
 X X 1   الحس األمني والحراسة في المنشأت 16
 X X  7   تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة المنشآت 17
 X X X X 4 التدريب الميداني 18

 41 11 13 17 5 مجموع التكرارات
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 معامل االرتباط: 
 المجاالت المعرفية لمميارات المتخصصة:

 المواد التعميمية لممجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم
 عممي نظري

متطمبات وميارات  التفتيش والرقابة النظمة السالمة في  6 14 السالمة في المنشأت األمن و  .1
، نظم إدارة السالمة، تكنموجيا األمن والسالمة في  المنشآت

المنشأت، أمن المنشأت والمرافق، اصابات العمل واسعافيا، 
لوجيستيات األمن ، كودات وتشريعات األمن والسالمة

  تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة المنشآت ، والسالمة
التحميل والتحقيق الفني في الحوادث، ميارات التفتيش  7 4 األمن والسالمة  في الرقابة والتفتيش .7

 والرقابة في األمن والسالمة، خطط الطوارئ في األمن
 ، أمناألمني والحراسة في المنشأت ، الحسوالسالمة، 

 المعمومات وحماية
دارة الضغوط، منيجية البحث وكتابة  4 7 داريةاإلعموم ال .3 الدعم النفسي وا 

التقارير والسجالت، ميارات قيادية وأمنية، ميارات التواصل 
،  ألزمات في المنشأتامع الجميور، إدارة المخاطر و 

 (1مبادئ محاسبة )
 التدريب الميداني 3 1 الميدانيالتدريب  .4

  71 75 مجموع الساعات المعتمدة
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 لبرنامج "األمن والسالمة"الخطة الدراسية 
===================================================== 

 ( ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي:17أواًل: الميارات العامة، )
 المتطمب السابق عممي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  1 3 3 المواطنة اإليجابية وميارات الحياة 020000111
  1 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  1 7 7 التربية الوطنية 020000131
  1 1 1 العموم العسكرية 171111181

  0 9 9 )س.م( المجموع

 
 عمى النحو اآلتي:( ساعات معتمدة موزعة 6ثانيًا: ميارات التشغيل ، )

 المتطمب السابق عممي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  1 7 7 ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 020000122
  1 7 7 ريادة األعمال 020000231
  1 7 7 الصحة والسالمة والبيئة المينية 020000141

  0 6 6 )س.م( المجموع

 
 معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي: ةساع( 17ثالثًا: الميارات المساندة، )

 المتطمب السابق عممي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  1 3 3 االدارة  مبادئ 171111111
  1 3 3 االحصاء  مبادئ 171111171
  1 3 3 (1مبادئ محاسبة ) 171117171
  1 3 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 171111131

  0 12 12 المجموع )س.م(
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 لبرنامج "األمن والسالمة"الخطة الدراسية 

 ( ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي:45رابعًا: المهارات المتخصصة، )
 المتطمب السابق عممي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
دارة الضغوط 171115731   1 7 7  الدعم النفسي وا 
النظمة متطمبات وميارات  التفتيش والرقابة  171115117

 السالمة في المنشآت
3 

7 1 020000141 

 171115117 1 7 3 نظم إدارة السالمة  171115711

 تطبيقات حاسوبية في أمن وسالمة المنشآت 1 7 3 تكنولوجيا األمن والسالمة في المنشآت 171115713

  7 1 3 التحميل والتحقيق الفني في الحوادث  171115777
  1 3 3 والمرافقت آأمن المنش 171115114
 171111171 1 1 7 منيجية البحث وكتابة التقارير والسجالت 171115137
 171111111 1 1 7 ميارات قيادية وأمنية  171115737
 020000141 7 1 3 خطط الطوارئ في األمن والسالمة  171115776
سعافيا 171115116   7 1 3 إصابات العمل وا 
  1 1 1 لوجيستيات األمن والسالمة  171115717
 تطبيقات حاسوبية في أمن وسالمة المنشآت 1 1 7 المعموماتوحماية أمن  171115778

  1 7 7 كودات وتشريعات األمن والسالمة 171115118
 020000111 1 1 7 ميارات التواصل مع الجميور 171115734

  1 1 7 تطبيقات حاسوبية في أمن وسالمة المنشآت 
 171111111 1 7 3 تآإدارة المخاطر واألزمات في المنش 021015233
  7 1 3 تآالحس األمني والحراسة في المنش 171115771
 * 3 1 3 التدريب الميداني 171115747
  71 75 45 المجموع )س.م(

 ( أسابيع.8تدريب عممي متواصل لمدة ) *

 متطمب متزامن** 
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 " األمن والسالمة " الخطة االسترشادية لتخصص

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 171117171 (1مبادئ محاسبة ) 3 020000111 المواطنة االيجابية وميارات الحياة

 مغة االنجميزيةبال ميارات التواصل
التفتيش والرقابة متطمبات وميارات   7 020000122

 النظمة السالمة في المنشآت
171115117 3 

 3 171115116   اصابات العمل واسعافيا 3 171111111 ةار مبادئ االد
 3 171111131 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 020000121 الثقافة اإلسالمية

 3 171115114 أمن المنشأت والمرافق 3 171111171 احصاء ئمباد
 7 020000131 التربية الوطنية 7 020000141 والبيئة المينية الصحة والسالمة

 العموم العسكرية
تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة  1 171111181

 المنشآت 
 7 

 19 المجموع 17 المجموع
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

دارة الضغوطالنفسي و  الدعم  ا 
كودات وتشريعات األمن  7 171115731

 والسالمة 
171115118 7 

في  األزمات المخاطر و إدارة
  المنشأت

171115731 3 
 من والسالمةلوجيستسات األ

171115717 1 

تكنولوجيا األمن والسالمة في 
 المنشأت

خطط الطوارئ في األمن  3 171115713
 والسالمة

171115776 3 

 7 171115778 المعموماتوحماية أمن  3 171115711 نظم إدارة السالمة
التحميل والتحقيق الفني في 

 الحوادث
171115777 3 

 ميارات التواصل مع الجميور
171115734 7 

الحس األمني والحراسة في  7 020000231 ريادة االعمال 
   المنشأت

171115771 3 

منيجية البحث وكتابة التقارير 
 والسجالت 

171115137 7 
 7  ميارات قيادية أمنية

 3  التدريب الميداني
 18 المجموع 18 المجموع
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 "األمن والسالمةالوصف المختصر لممواد التعميمية لتخصص "

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111: المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

ذه الميارات في يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة وأىميتيما في اكتساب ميارات قيمو، والعمل عمى استخدام ى
حيث ان المساق يراعي بناء المعرفو في الموضوعات التي سعييم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابيو في العمل، 

عند الشباب الستخداميا في تطبيق المعرفو كما ويبني الثقو في قدرات الشباب عمى يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة 
ذه المعرفو والميارة باالضافو الى توفير الدعم الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم المواطنة استخدام ى

 االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي.
 السابق: ال يوجدالمتطمب 

 (0-3: 3) 020000121 :الثقافة اإلسالمية
 .وأىدافيا وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات . مصادر7
 .اإلسالمية الثقافة . خصائص3
 واإليمان العمم بين والعالقة والعمم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثقافة تواجو التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبيات . رد6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 المتطمب السابق: ال يوجد
 (0-2: 2) 020000131 :التربية الوطنية

يعدددد مسددداق التربيدددة الوطنيدددة مدددن المتطمبدددات اإلجباريدددة لجميدددع طمبدددة كميدددات المجتمدددع األردنيدددة وامتددددادا عضدددويا لفمسدددفة التربيدددة 
الوطنيددة والتعمدديم باعتبارىددا بعدددا مددن أبعدداد اإلسددتراتيجية الوطنيددة لمتعمدديم العددالي، وينطمددق مسدداق "التربيددة الوطنيددة" مددن مجموعددة 

 ت األردنية وعمى رأسيا العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية.الثواب

 

 المتطمب السابق: ال يوجد
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 (0-1: 1) 020000181 :عسكريةالعموم ال
 اإلسناد، أسمحة الخدمات المحور األول: نشأة وتطور القوات المسمحة/ الجيش العربي، أسمحة المناورة، أسمحة

، حرب 1968، معركة الكرامو 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيمية )حروب 
 ةلعربي في التنمية الوطنية الشاممالجيش ا -(، دور القوات المسمحة األردنية1973تشرين 

 العامة، قوات الدرك، الدفاع المدنيالمحور الثالث: األمن العام، المخابرات 
 المتطمب السابق: ال يوجد
 

 

 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 
 (0-2: 2) 020000122 :مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية

This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 
situations. 

020000101المتطمب السابق:   
 (0-2: 2) 020000231 :ريادة األعمال

ال، تأثيرىا في اإلقتصاد الوطني ودورىا في القضاء عمى البطالة، وكيفية استحداث أفكار يوضح المساق مفيوم ريادة األعم
ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات المجتمع و مواجية المخاطر والتحديات التي تعترضيا، وتقييم فرص نجاحيا من خالل دراسة 

دارة شؤؤونيا المالية، وك يفية عمل تسويق ليا، والطبيعة القانونية ليا وخطة العمل الجدوى، وكيفية حساب كمفتيا وتمويميا وا 
 الالزمة لمبدء بيا مع التركيز عمى التجربة األردنية في ىذا المجال.

 المتطمب السابق: ال يوجد
 

 (0-2: 2) 020000141 :الصحة والسالمة والبيئة المهنية
دراسدة أىدم االخطدار وأكثرىدا إنتشدارا فدي مختمدف  والمتدأثرين.اىداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطرق حماية المتواجدين 

مجاالت العمل ، تمييز المخاطر الكيماويدة والبيولوجيدة والسدقوط مدن المرتفعدات والمخداطر الفيزيائيدة فدي بيئدة العمدل و الحريدق 
العمدددل وطدددرق ضدددبط  والكيربددداء والمخددداطر الناتجدددة مدددن المالئمدددة، تمييدددز مصدددادر المخددداطر وتأثيرتيدددا عمدددى الصدددحة وسدددالمة

المخاطر لتخفيف إحتمالية حددوثيا والتخفيدف مدن نتائجيدا فدي حالدة حددوثيا. مناقشدة التسمسدل اليرمدي لمسديطرة عمدى المخداطر 
 وطرق إختيار معدات الحماية الشخصية وتطبيق االسعافات االولية في حاالت االصابات البشرية.

 يسية لحماية العاممين.التعرف عمى المتطمبات القانونية االردنية  الرئ
 المتطمب السابق: ال يوجد
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 ثالثًا: العموم المساندة
 (0-3: 3)    021000111 :اإلدارةمبادئ 
 و في التخطيط المتمثمة االدارية الوظائف اإلداري الفكر تطور األخرى بالعموم وعالقتيا مجاالتيا و وأىميتيا االدارة مفيوم
 .الرقابة و التوجيو و التنظيم

 المتطمب السابق: ال يوجد
 (0 -3: 3)    021000131: الجزئي االقتصاد مبادئ
 المفيدوم، العناصدر، ) االنتداج و ( التدوازن ض، العدر الطمدب، المفيدوم، ) السدوق دراسدة وأركانيدا، االقتصدادية المشدكمة مفيدوم

 .المختمفة ظل االسواق في االقتصادية المؤسسة توازن و والمنتج المستيمك سموك تحميل و دراسة. االيرادات( التكاليف،
 المتطمب السابق: ال يوجد

 (0-3: 3)    021000121: اءاإلحص مبادئ
 .االنحدار و االرتباط معامل التشتت،  المركزية النزعة مقاييس اإلحصائية، البيانات عرض اإلحصاء طبيعة

 المتطمب السابق: ال يوجد
 (0-3:3) 021012121( 1مبادئ المحاسبة )

تعريف الطمبة بعمم المحاسبة ونشأتو وتطوره، وبيان أىميتو في تنافسية قطاع األعمال، والتعرف عمى دوره  إلى المادة تيدف
المحاسبية،   في دعم القرارات ومساىمتو في طرح الحمول والبدائل المختمفة، ومعرفة المفاىيم واألسس والفروض والمبادئ

عداد ميزان  ودراسة الدورات المحاسبية، ومفيوم القيد المزدوج، ومعالجة العمميات المالية من تحميل وتسجيل وترحيل وترصيد وا 
المراجعة والقوائم المالية، والتعرف عمى معالجة عمميات البضاعة وأنواع الخصومات والتمويل واألوراق التجارية والكمبياالت، 

 ى معالجة األخطاء المحاسبية.باإلضافة إل
 

 
 رابعًا: الميارات المتخصصة

 (0-2: 2) 021015231 :إدارة الضغوطالدعم النفسي و 
ييدف المساق إلى تعريف الطالب بمفيوم الضغوط في الحاالت الطارئة ، وتزويد الطالب بالميارات واألساليب العممية التي 

أثناء الحاالت الطارئة، كما تتضمن معرفة آثار الضغوط النفسية عمى أداء العاممين تتعمق بالتعامل مع مع الضغوط النفسية 
من أجل رفع الروح المعنوية والوصول إلى اإلستقرار النفسي ، كما يتطرق المساق إلى تزويد  حوادثوالذين يتعرضون لم

نعكاساتيا المادية والمعنوية. الطالب وربط ذلك بالدعم النفسي والتقميل من األثار النفسية لمحاالت الطارئة  وا 
 ال يوجد ابق :المتطمب الس
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 (1-2: 3) 021015112 :متطمبات ومهارات  التفتيش والرقابة النظمة السالمة في المنشآت

 التعريف باالشغاالت و أنواعيا و تصنيفاتيا و أحماليا و تعريف الطالب بمتطمبات السالمو في المنشأت من حيث  
االشخاص حمايو الالزمة ل ثم تحديد متطمبات الوقاية و الحماية وفقا لمكودات المحمية و العالمية منو خطورة المحتويات 

السالمة انتياء بتعريف و الممتمكات. في القسم الثاني من المادة يتم التطرق الى الية االخالء من المباني وفقا لمعايير 
   الطمبة بأنظمة الحماية من الحريق الالزمة لالطفاء و المكافحة خالل الحوادث.

ايضًا التركيز عمى دراسة وتدقيق المخططات اليندسية لممنشآت بكافة اشغاالتيا لمتأكد من توفير متطمبات الوقاية 
 مختصة بعمل الدفاع المدني .والحماية الذاتية الالزمة ليا وفقًا لمكودات االردنية ال

                                          020000141المتطمب السابق: 
 مشروع( 1-2: 3) 021015211: نظم إدارة السالمة

في مجال األمن والسالمة مثل التشريعات  المحمية والعالميةييدف المساق الى تعريف الطالب بالعديد من المعايير  
الناظمة لوزارة العمل وقانون الضمان اإلجتماعي كما ييدف المساق غمى تزويد الطالب بالميارات الالزمة لتصميم نظم 

 إدارة السالمة حسب المنيجيات العممية المعتمدة عمى التخطيط والتنفيذ والرقابة والتحسين المستمر. 
                                    021015112المتطمب السابق: 

 مشروع(2:3-1) 021015213:في المنشأت من والسالمةاأللوجيا و تكن
تعريف الطمبة وتزويدىم بالميارات التكنولوجية الالزمة في األمن والسالمة فيو ييدف إلى تزويدىم بالميارات 

انترنت االشياء في االمن والسالمو واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي  والمعارف الالزمة واستخدام البرامج
كما يعمل المساق عمى إكساب الطمبة القدرة عمى ربط المادة النظرية بالتطبيق  والربوبوتات في االمن والسالمو 

 تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة المنشآت: السابقالمتطمب                                                                      العممي.

 
 

 دراسة حالة وزيارة ميدانية( 2-1:3) 021015222 التحميل والتحقيق الفني في الحوادث:
ييدف ىذا المساق الى تعريف الطالب بكيفية التحقيق في الحوادث و ذلك من خالل تحميل و تحديد األسباب 

جراءات تصحيحية لمنع تكرار حوادث مماثمة في المستقبل الجذرية لمحوادث والتحقق منيا  وتأثيراتيا ووضع قواعد وا 
, وتحديد األعمال الوقائية و االستجابة المنظمة المنسقة بشكل جيد لحادث في الوقت المناسب وبطريقة فعالة 

دث, خطوات التحقيق واعداد التقارير. يغطي المساق المواضيع التالية: وصف مفاىيم وأىداف التحقيق في الحوا
والتفتيش, معرفة أساليب وتقنيات التحقيق في الحوادث, وصف األسباب الرئيسية إلجراء التحقيق بالحوادث, جمع 
جراء تحميل لحادث ميني, مروري, .. وتحديد أسبابو والتدابير الوقائية, استخدام قائمة مرجعية لمتحقيق  المعمومات وا 

   نظم إدارة السالمةالمتطمب السابق :  يق بحوادث العمل.في الحادث و إكمال تقرير التحق
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 (0-3:3) 021015114 المنشأت والمرافق: أمن
معرفة أنواع  التعرف عمى المفاىيم المرتبطة بالمنشآت والمبادئ التي تحكم ممارساتيا ألنشطتيا .  ييدف ىذا المساق الى

إلمام الطالب  إلمام الطالب بالمنشآت في المممكة االردنية الياشمية والخدمات التي تقدميا. بشكل عام.المنشآت 
و معرفة متطمبات االمن في المنشات وفقا لتصنيفاتيا. بالمصطمحات االنجميزية المستخدمة في إدارة المنشآت  

: ال يوجدالمتطمب السابق                                                                                              
 
 
 

 (1-1:2)              تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة المنشأت : 

تحقيق االمن و توفير الميارات والمعرفة الالزمة لدى الطالب الستخدام برامج الكمبيوتر المختمفة في ييدف ىذا المساق الى 
المنشآت المختمفة و باألخص بيئات العمل في المصانع و المناجم و مشاريع االنشاءات و محطات توليد السالمة المينية في 

تنمية  القدرة ، كما يركز عمى   الطاقة الكيربائية بمختمف أنواعيا و المطارات و الموانئ و البنوك و في المدن بشكل عام
األمن و السالمة  من خالل استخدام تطبيقات حاسوبية مختمفة  لدى الطالب عمى ربط الدراسة النظرية والعممية في تخصص

 حسب نوع المنشآت صناعية ,تجارية,تعميمية,حكومية,مراكز تخزين البيانات,عسكرية .
 ال يوجدالمتطمب السابق: 

 
 (0-2:2) 021015118 :من والسالمةاأل كودات وتشريعات

البناء الوطني بمختمف  و التعريف كوداتبالتشريعات الناظمة لألمن في المنشأت ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطالب 
. وكذلك التعرف عمى القوانين و التشريعات واألنظمة الخاصة بالسالمة حسب طبيعة المنشأت و أنواعيا اختصاصاتيا

 والصحة المينية و متطمبات الوقاية والحماية لالشغاالت بمختمف أنواعيا.
                                        ال يوجدبق: المتطمب السا
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 مختبر االسعاف( 2-1:3) 021015116 :اصابات العمل واسعافاتها
                                                 

االساسية  ييدف ىذا المساق الى تعريف الطمبة  باساسيات االسعاف الطبي االولي من خالل تزويدىم بالميارات والمعارف
التي تساعدىم بالتعرف عمى انواع االصابات والحوادث وتقييميا  باالضافو تزويدىم الميارات العالجية االولية الالزمة من 

شأنيا منع المزيد من المضاعفات ووصول المريض الى افضل وضع صحي باستخدام المواد المتاحو الى وقت وصول 
    .المتخصة لنقل المصاب المساعدة الطبية

 المتطمب السابق:ال يوجد

 
 

  دراسة حالة( 1-1:2) 021015232: مهارات قيادية وأمنية
تعريف الطالب بمفيوم القيادة وذلك ضمن تغطية لمواضيع مختمفة تشمل وصفًا لمفيوميا، ومبادئيا، وأساليبيا والعوامل التي  

والنظريات القيادية المختمفة المتعارف عمييا. كذلك يستعرض تؤثر في اختيار ىذه األساليب،ومصادر القوة، والنفوذ القيادي، 
ىذا المساق مواضيع متنوعة أخرى مثل صفات القائد اإلداري، االتجاىات القيادية, حل المشكالت والتمكين القيادي والتغيير 

اتقان القيادة االمنية  ادة واألداء.الفعال وميارات ادارة الوقت واالتصال, والنماذج الحديثة في القيادة، إضافة إلى فاعمية القي
 الحديثة

                                 021000111المتطمب السابق:   
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مشروع( 1-2:3) 021015231: واألزمات في المنشأت إدارة المخاطر   
                                                                                                   المتطمب السابق:   مبادئ إدارة                                        

ييدف ىذا المساق الى التعريف بإدارة المخاطر والتحكم بيا، وتخفيضيا إلى مستويات مقبولة، لضمان تجاوز الخطر، أو 
المساق المواضيع التالية: التعريف بالخطر و انواعو و تصنيفاتو, تحديد الوقاية من عواقبو، والعمل عمى عدم تكراره. يغطي 

المخاطر و وصفيا, تقييم و ترتيب المخاطر, تحميميا,  التطبيقات النوعية و الكمية المستخدمة في عممية التحميل وفقا لطبيعة 
من حدتو و اثاره و من ثم المراجعة و الخطر, أساليب معالجتيا و الحد منيا, خطط السيطرة لمحد من الخطر او التخفيف 

  التدقيق لمخطط الموضوعة لغايات التحسين و التعديل و التطوير.
تعريف الطمبة بمفيوم األزمات والمخاطر األمنية المحتممة وتزويد الطالب بالميارات الالزمة لمتنبؤ بمصادر كما ييدف الى 

 لخطط المناسبة ليا.نشوء األزمات واألخطار وكيفية التيامل معيا ووضع ا
                                 021000111المتطمب السابق:   

 
  تقرير او بحث( 1-1:2) 021015132: منهجيه البحث وكتابه التقارير

تتناول المادة مفيوم البحث العممي وتعريفو وأنواعو، مراحل تطور البحث العممي، طرقو ومناىجو ، مراحل وأىداف البحث  
العممي، البيانات: أنواعيا ومصادرىا وطرق جمعيا ومنيا االستمارة اإلحصائية، المجتمع والعينة، أنواع العينات، عالقة 
اإلحصاء بالبحث العممي وأىميتو وتطبيقاتو في البحث. وأخيرًا كتابة التقارير العممية و الفنية بمختمف أنواعيا وتوثيق 

                                                 021000121المتطمب السابق:                                                                    .المراجع
 

سيناريوهات( 2-1:3) 021015226: خطط الطوارئ في االمن والسالمة  
التعريف بمفيوم التخطيط ونشاتو وانواعو ، الحاجة الى التخطيط مراحل العممية  التخطيطية ، شروط الخطة الجيدة ، إدارة 
التخطيط ) المركزية والالمركزية ( ، توضيح مفيوم خطط الطوارئ المتعمقو باالمن والسالمو وعناصرىا وكيفيو تطبيقيا عمى 

 ارض الواقع . 
020000141 المتطمب السابق:  
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 (3-0:3) 021015242 : التدريب الميداني
ييدف المساق الى اكساب الطالب العديد من الميارات العممية والمينية الضرورية التي ترسخ المفاىيم النظرية التي تم 

وبالتنسيق مع إدارة ىذه  األكاديميةالتدريب الميداني في إحدى المؤسسات التي يتم اختيارىا من قبل إدارة دراستيا. ويتم 
المؤسسات بحيت يتم تدريب الطالب عمى : ميارات العمل ذات العالقة بتخصصو ويتم تصميم البرنامج التدريبي من قبل 

المدرسين في الدائرة وبالتنسيق مع المؤسسة التدريبية شريطة موافقة الدائرة األكاديمية ويتولى اإلشراف عمى الطالب المتدرب 
 ىيئة التدريس في الدائرة ويتابع أدائو وفق أسموب التدريب الذي يقره مجمس الدائرة في الكمية.احد أعضاء 

 المتطمب السابق: ال يوجد                                          

سيناريوهات( 2-1:3) 021015220 :في المنشأتحراسة الالحس األمني و   
واإلدراك لدى الطالب بالمخاطر األمنية المحتممة والقدرة عمى استكشافيا و تحميميا زيادة الوعي ييدف ىذا المساق إلى 

والتعامل معيا استباقيا، كما ييدف المساق الى تزويد الطالب بالوسائل المادية والعوامل التي تسيم في رفع الحس األمني 
.لمطالب مما يمكن الطالب من فيم وتطبيق الحراسة األمنة لممنشأت  

يوجد                    : المب السابقالمتط  

ورشة عمل( 1 -1:2) 021015234 :رمهارات التواصل مع الجمهو   
ييدف ىذا المساق الى تعريف الطالب بمكونات وأشكال عممية اإلتصال وميارات التحدث مع الجميور المستيدف والتعامل  

كساب الطالب الميارات الالزمة في التعامل مع قضايا الرأي العام والقدرة  معيم والتعرف عمى ميارات اإلستماع واإلدراك وا 
.عمى تغيير القناعات بما يتوافق مع مصالح المنشأة  

020000111: المتطمب السابق  

(0-1:1) 021015212 :لوجيستات األمن والسالمة  
في المواعيد المحددة  والنقل والتوزيعييدف ىذا المساق لتعريف الطالب بمفاىيم الخدمات الموجستية المتمثمة باألمداد  

والحرجة في حاالت الحوادث ومن ثم التعريف بالمعدات المتخصصة االالزمة وفقا لمسيناريوىات التي يمكن حدوثيا في 
: ال يوجد              المتطمب السابق                                     المنشأت والتي تؤثر عمى أمنيا وسالمتيا.  

(1-1:2) 021015228 :المعمومات وحماية أمن  
وأىميتو في توفير الحماية لممعمومات من المخاطر التي  وحمايتيا ييدف ىذا المساق الى تعريف الطالب بأمن المعمومات

 تيددىا كما ييدف الى تعريف الطالب بالمعايير واإلجراءات المتخذة والضوابط األمنية لحماية المعمومات.
                                              تطبيقات حاسوبية في امن وسالمة المنشآت  :المتطمب السابق                             

 


