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 7محاضرات يقدمها نخبة من المتخصصين..

الجامعة تستضيف الملتقى العلمي الرابع إلدارة األزمات والكوارث
تستضيف اجلامعة امللتقى العلمي الرابع
إلدارة األزمــات والــكــوارث اليوم (االثنني
1440/8/24هـ) ،حتت رعاية معالي مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي.
وسيتناول املشاركون يف امللتقى عبر ثالث
محاضرات يقدمها نخبة من املتخصصني
يف هـــــذا امل ـ ــج ـ ــال ،وجـ ــهـ ــات نــظــرهــم
وحتليالتهم ،حــول كيفية إدارة األزمــات
وال ــك ــوارث ،وســبــل التعامل معها ،حيث
سيقدم اللواء سالم بن مــرزوق املطريف،
مــديــر عــام الــدفــاع املــدنــي مبنطقة مكة
املكرمة ،احملاضرة األولى بعنوان (احلماية
املدنية أثناء إدارة األزمــات والــكــوارث)،
ويتحدث فيها عن مناذج لكوارث متنوعة
محلياً وإقليمياً وعاملياً ،وكيفية االستعداد
ملواجهة الكوارث ،وإعادة اإلصالح.
ويف احملــاضــرة الثانية الــتــي سيقدمها
الدكتور أحمد بن محمد األنصاري نائب
رئــيــس الهيئة العامة لــأرصــاد والبيئة
لشؤون البيئة ،بعنوان (العناية بالبيئة أثناء
إدارة األزمــات والكوارث) ،سوف يتحدث
عن املخاطر الطبيعية مع أمثلة لبعض
الكوارث باململكة ،وأهمية العناية بالبيئة
أثناء وقت األزمات والكوارث.
كــمــا ســيــقــدم األســتــاذ هيثم بــن محمد
مليباري مساعد مــديــر إدارة الــشــؤون
اإلســعــافــيــة مبنطقة مــكــة املــكــرمــة ،يف
احملاضرة الثالثة ،والتي ستكون بعنوان
(الـــدور التكاملي لهيئة الــهــال األحمر
يف إدارة األزمــات والــكــوارث) ،ونبذة عن

دور ومهام هيئة الهالل األحمر ،واخلطة
الوطنية للكوارث ،واخلدمات اإلسعافية
أثناء األزمات والكوارث.
وس ــي ــك ــون لــلــطــاب ج ــان ــب مـــن إلــقــاء
احمل ــاض ــرات للتعرف عــن خــبــراتــهــم يف
كيفية احلـــ ّد مــن األزم ـ ــات وال ــك ــوارث،
وطــرق مواجهتها ،وقواعد التعامل معها
لتجنب املخاطر ،وذلــك من خــال أربعة
مــحــاضــرات ،حيث سيتم يف احملــاضــرة
األولــى إلقاء الضوء على (أهمية فاعلية
أنظمة السالمة والوقاية من احلريق يف
املباني أثناء إدارة األزم ــات والــكــوارث)،
وســيــقــدمــهــا الــطــالــب عــبــدالــهــادي علي
الشهراني ،باملديرية العامة للدفاع املدني
باملنطقة الشرقية.
أمــا احملــاضــرة الثانية فستكون بعنوان
(العالقة بني األزمات والشائعات) ،وسيتم
التطرق إلــى دراســة ميدانية عن األزمــة
االقتصادية ودرجة الوعي لدى املواطنني
بحقيقة الشائعات التي تتبعها ،وسيقدم
هذه احملاضرة الطالب عبداهلل سلطان
املطيري ،بالهيئة العامة للهالل األحمر
مبنطقة املدينة املنورة.
أما احملاضرة الثالثة ستكون بعنوان (إدارة
األزمــات يف املناجم) ،وسيقدمها الطالب
بــنــدر خــالــد الــقــلــيــطــي ،بهيئة املساحة
الــســعــوديــة .وأخــيــراً احملــاضــرة الرابعة
ستكون بعنوان (إدارة كــوارث تلوث املياه
الناجمة عن تسرب الوقود أثناء عمليات
النقل البحري) ،وسيتطرق احملاضر إلى
دراســة مسحية عن ناقالت الوقود عبر

المؤتمر العلمي الرابع
إلدارة األزمات والكوارث
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ا.د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة

البحر من موانئ اخلليج العربي والبحر
األحمر ،وسيقدم هذه احملاضرة الطالب
محمد عبداللطيف بديوي ،بشركة (بي أي
إيه سيستمز).
ويــكــتــســب امل ــؤمت ــر ،أهــمــيــتــه م ــن خــال
اكتساب اخلبرات ،ورفع مستوى الوعي،
للتعرف على أفضل الطرق لكيفية إدارة
ومواجهة األزمات والكوارث ،عبر مجموعة
من األسس واملبادئ العلمية ،لضمان األداء
الفعال يف مواجهة األزمات والكوارث.
ولفت إلى أن اجلامعة تشارك يف برنامج
املــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي إلدارة األزمـــات

محاضرات يقدمها
عدد من المتخصصين
في مجال األزمات
والكوارث

والــكــوارث بعشرة كليات ،باإلضافة إلى
كلية الــعــدالــة اجلــنــائــيــة بجامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،وذلــك من خالل
ثالثة مسارات رئيسة هي (املسار البيئي،
واملــســار األمــنــي ،واملــســار الطبي) ،حيث
تقوم اجلامعة مبسؤولياتها األكادميية جتاه
املجتمع بالتوعية والتثقيف ،فض ً
ال عن
مشاركة اخلبراء يف هذا املجال للتعرف
على جتاربهم وسبل التعامل معها ،وزيادة
االهتمام باألساليب احلديثة يف التنبؤ
واإلنذار املبكر ،املبني على معلومات علمية
دقيقة ملواجهة مخاطر األزمات والكوارث.
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محاضرات يقدمها
الطالب تضم دراسات
ميدانية ومسحية

يف داخل العدد..
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ماجستير إدارة األزمات والكوارث ..حكمة التصرف واتخاذ تدابير
الوقاية واألمان
كلية علوم األرض ..تطوير شامل في البرامج األكاديمية تتالءم مع
متطلبات وخطط التنمية

05
06

الطلبة الخريجون في برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث
1440 / 1439هـ
 ٣مسارات إلدارة األزمات والكوارث (المسار البيئي  -المسار األمني -
المسار الطبي)
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( )42وحدة لدراسة مقررات دراسية..

ماجستير إدارة األزمات والكوارث ..حكمة التصرف واتخاذ تدابير الوقاية واألمان

تتميز إدارة األزمات والكوارث بتحقيقها لألمن والسالمة،
وحكمة التصرف يف أوقات الطوارئ ،وسعيها إلى حتقيق
االستقرار الكلي الداخلي دون وقوع خسائر ،ويأتي ذلك
من خالل نشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث ،والتخطيط
التخاذ أقصى درجات الوقاية واألمان ،والقدرة على التنبؤ
باألزمات قبل وقوعها ،وحتديد التدابير الالزمة واآلليات
للوقاية منها.
ويع ّد ماجستير إدارة األزمــات والكوارث املستحدث من
قبل كلية علوم األرض باجلامعة ،إضافة ضرورية لتلبية
احلاجات امللحة يف إيجاد وتأهيل كوادر وطنية مختصة
بهذا املجال ،واالهتمام بالشريحة التي تعمل يف مجال
إدارة األزمات والكوارث لتأهيلهم وفق أسلوب علمي يعتمد
على الشقني األكادميي والعلمي.
ولقد بدأت الدراسة يف البرنامج مع بداية الفصل الدراسي
األول للعام اجلامعي 1436/1435هـــ ،ومن أهم املميزات
التي ينفرد بها البرنامج أنه يتم تقدميه بتعاون عدد 9
كليات علمية مختلفة باجلامعة ،إضافة إلى التعاون مع
جامعة نايف للعلوم األمنية ،سعياً نحو تقدمي كافة مقررات
ومواضيع البرنامج املختلفة بطريقة منهجية شاملة ،مما
يقدم منوذجا متقدما يحتذى به لنوعية البرامج البينية يف
مجال الدراسات العليا.

الكوارث البيئية

ويخطو ماجستير إدارة األزمات والكوارث بثالثة مسارات
تعليمية ،حيث يتمكن الدارس من قضاء سنتني دراسيتني
هــي مــدة دراس ــة الــبــرنــامــج ،وتــكــون مقسمة على عدد
أربعة فصول دراسية ،يــدرس الطالب خاللها مجموعة
من املقررات الدراسية بعدد ساعات إجمالية تبلغ ()42
وحــدة دراســيــة ،وتختتم الــدراســة يف البرنامج بإعداد
بحث للتخرج ،وهو عبارة عن موضوع يختاره الطالب بعد
التنسيق مع مشرفه العلمي ذو عالقة بإدارة أزمة أو كارثة
يف مجال عمله إن أمكن ،أو مشابه لنفس البيئة والظروف
املوجودة يف عمله ،وتكلف الدراسة يف البرنامج مبلغ وقدره
( )84ألف ريال.
واملسارات التعليمية هي :إدارة األزمات والكوارث البيئية
من النواحي البيئية ،والتي تشمل األزم ــات والــكــوارث
الطبيعية ،مــثــل الـــــزالزل ،والــبــراكــن ،والــفــيــضــانــات،
واالنهيارات الصخرية ،والطينية ،واألعاصير ،وتصدعات
القشرة األرضية املفاجئة ،وتلوث البيئة الناجت عن احلرائق،
وتسربات النفط ،واملواد الكيميائية ،ودراسة كيفية التعامل
مع تأثيراتها املدمرة ،وسبل التغلب عليها ،وتقليل اخلسائر
الناجتة عنها ،والتعامل مع نتائجها ودراسة الوسائل التي
متنع أو تقلل فرص حدوث البعض منها باستخدام طرق

علمية منهجية حديثة ،واستحداث وتطبيق فرضيات
ومناذج تشابه إلكترونية ،لتلك األزمات والكوارث ،لدراسة
وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.

الكوارث األمنية

ومن املسارات التعليمية أيضاً إدارة األزمــات والكوارث
األمنية ،ومن أمثلتها :احلرائق ،وحوادث الطرق الكبيرة
للمركبات والــقــطــارات ،وسقوط واختطاف الطائرات،
والسطو املسلح ،واحــتــجــاز الــرهــائــن ،وتــدافــع احلشود
البشرية ،والتعرف على أنواع التهديدات التي تهدد أمن
وســامــة الــدولــة ،وحماية املــواكــب وكــبــار الشخصيات،
ودراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها وسبل التغلب عليها،
وتقليل اخلسائر الناجتة عنها ،والتعامل مع نتائجها،
ودراسة الوسائل التي متنع أو تقلل فرص حدوث البعض
منها ،باستخدام طرق علمية منهجية حديثة ،واستحداث
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وتطبيق فرضيات ومناذج تشابه إلكترونية ،لتلك األزمات
والكوارث لدراسة وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.

الكوارث الطبية

وتهتم كلية علوم األرض باجلامعة مبسار تعليمي يتمثل
يف إدارة األزمــات والكوارث الطبية الناجتة عن حدوث
األزم ــات والــكــوارث البيئية واألمنية ،إضافة إلــى أجنع
الوسائل للتعامل مع أزمــات وك ــوارث تفشي األمــراض،
واألوبئة املميتة ،والتي تؤثر على صحة وسالمة الفرد
واملجتمع ،ودراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها وسبل التغلب
عليها ،وتقليل اخلسائر الناجتة عنها ،والتعامل مع نتائجها،
ودراسة الوسائل التي متنع أو تقلل فرص حدوث البعض
منها ،باستخدام طرق علمية منهجية حديثة ،واستحداث
وتطبيق فرضيات ومناذج تشابه إلكترونية ،لتلك األزمات
والكوارث لدراسة وتعلم أفضل الوسائل للتغلب عليها.

4

ﻓﺼﻮﻝ ﺩ�ﺍﺳﻴﺔ
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺩ�ﺍﺳﻴﺘﻴﻦ

42

ﻭﺣﺪﺓ ﻟﺪ�ﺍﺳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘ��ﺍﺕ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ

3

أخبار اجلامعة | العدد 110٩

برامج مستحدثة في المحتوى العلمي والمعملي..

كلية علوم األرض ..تطوير شامل في البرامج األكاديمية تتالءم مع متطلبات وخطط
التنمية
تعتبر كلية علوم األرض أقــدم املؤسسات التعليمية يف
مجال الــدراســات العليا يف العلوم التطبيقية باململكة
العربية السعودية منذ تأسست يف 1390هـ ،حتت مسمى
مركز اجليولوجيا التطبيقية التابع لوزارة البترول والثروة
املعدنية ،وكان الهدف من إنشاء املركز يف ذلك الوقت هو
تدريب اجليولوجيني السعوديني يف مجاالت اجليولوجيا
احلقلية ،للبحث عن الثروة املعدنية من خالل تأهيلهم
لدرجات الدبلوم العالي واملاجستير .
ويف عــام 1392هـــ أضيف التدريب يف مجال جيولوجيا
املــيــاه ،ويف عــام 1393هــــ أنشئ قسم الــتــدريــب الفني،
كبرنامج لتدريب الفنيني العاملني باملديرية العامة للثروة
املعدنية على األعمال الفنية ،اخلاصة باكتشاف اخلامات
والتحاليل الكيميائية والــطــرق اجليوفيزيائية والرسم
واملساحة ،وكان تابعاً ملركز اجليولوجيا التطبيقية بوكالة
وزارة البترول والثروة املعدنية.
ويف عام 1394هـ أضيف التدريب يف مجال اجليولوجيا
الهندسية ،ويف عام 1395هـــ أحلق املركز بجامعة امللك
عبد العزيز حتت اسم معهد اجليولوجيا التطبيقية ،ويف
عام 1398هـ أدمج قسم اجليولوجيا بكلية العلوم باجلامعة
(أنشئ يف عام 1393هـ) مع املعهد وذلك حتت مسمى كلية
علوم األرض.

تطورات دراسية

وقد شهدت برامج كلية علوم األرض العديد من التطورات
فكانت من أسبق كليات اجلامعات يف اململكة يف إضافة
برامج املاجستير والــدكــتــوراه ،وترسخت فيها املــدارس
البحثية العلمية وأصبحت حتظى مبكانة دولية مرموقة.
وتنفرد كلية علوم األرض بــن جامعات اململكة وعلى
مستوى العالم العربي كله مبنح درجــة البكالوريوس يف
اجليولوجيا التطبيقية يف عدة مجاالت ،لتواكب الطفرة
اإلمنائية املباركة التي شهدتها اململكة يف احلقبة األخيرة،
ولتسهم يف حتقيق طموحات املجتمع السعودي يف املعرفة
والتقدم ،وذلك بإعداد الطاقات البشرية املؤهلة والقادرة
على استغالل الثروات الطبيعية التي أودعها اهلل هذه
األرض.
ومسايرة للتطور والتقدم العلمي يف مجاالت علوم األرض
ونتيجة للدراسات واالستطالعات التي أجريت بشأنها،
فقد مت يف عام 1407هـــ إجــراء تطوير شامل يف برامج
الكلية ،ولكي تتالءم هــذه البرامج مع متطلبات خطط
التنمية يف اململكة ،وتستجيب لالحتياجات العلمية والتقنية
يف املؤسسات والهيئات املشتغلة بتنمية املوارد الطبيعية
من بترول ومعادن ومياه باطنية ،وقد صاحب هذا التطوير
تغيير يف البناء الهيكلي بدمج بعض األقــســام لتقدمي
تخصصات أكثر شمولية ومالءمة مع االحتياج الفعلي
للخطط التنموية.
وقــد اعتمد هــذا الهيكل البنائي مع البرامج الدراسية
املطورة من قبل املجلس األعلى للجامعة عام 1407هـــ،
وبذلك تتكون الكلية من سبعة أقسام( :قسم الثروة املعدنية
والصخور ،وقسم جيولوجيا املــيــاه ،وقسم اجليولوجيا
الهندسية والبيئية ،وقسم جيولوجيا البترول والترسبات،
وقسم اجليولوجيا البنائية واالستشعار عن بعد ،وقسم
اجليوفيزياء ،وقسم االستكشاف اجليولوجي) ،ومتنح
جميعها درجات البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه.
وتضم كلية علوم األرض يف أقسامها املختلفة معامل مزودة
باألجهزة واملعدات احلقلية لالستكشاف واختبار املواقع،
إضافة إلــى وجــود مكتبه متخصصة حتــوى العديد من
املراجع واملجالت العلمية والتقارير واخلرائط ،مع وجود

متحف مزود بالعينات والوسائل التعليمية املعدة بعناية
فائقة.
وقــد شهدت كلية علوم األرض خــال تطبيقها للخطة
الدراسية عمليات تطويرية محدودة تركزت على إدخال
عناصر مستحدثه يف احملتوى العلمي واملعملي حملتوى
املــقــررات ،ونظراً النقضاء أكثر من عشر سنوات على
اخلطة الدراسية ،وأن حتديث وتطوير املنهج الدراسي من
حني آلخر يعتبر حجر الزاوية يف العملية التعليمية ،فقد
رأت الكلية مراجعة مناهج مرحلة البكالوريوس وتطويرها
مبا يتفق مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل ،والتركيز
على التدريب احلقلي امليداني مع تأهيل الطالب بخلفية
قوية يف كل من العلوم األساسية واإلنسانية ،وكذلك يف
العلوم املساندة.

إدارة األزمات والكوارث

يأتي املاجستير النوعي يف إدارة األزمات والكوارث بكلية
علوم األرض ،ليكون أول برنامج تنفيذي يف هذا التخصص
بجامعة امللك عبدالعزيز ،انطالقا من رؤية ورسالة اجلامعة
يف تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية للمملكة ،وتقدمي
منظومة متكاملة تساهم يف حتقيق اإلدارة والتعامل مع
األزمات والكوارث مبنهجية علمية مع سمة العصر احلالي،
والتي ال تكاد تخلو بقعة من عالم اليوم من آثارها وتبعاتها.
ويستهدف املاجستير شريحة معنية بـــإدارة األزم ــات
وال ــك ــوارث ،مــن خــال إعـــداد خطة دراســيــة للبرنامج
بواسطة أكادمييني ومهتمني يف مجال إدارة األزمــات
والكوارث ،واملقررات الدراسية مت اختيارها وإقرارها من
أفضل البرامج التي تقدمها كبرى اجلامعات يف بريطانيا
وأمريكا.
ويتمتع خريجو البرنامج بفهم واســع لألفكار التي تعد
أساسية يف مجال إدارة الكوارث واألزمات ،كما يتمتعون
بالقدرة على تطبيق معرفتهم ومهاراتهم يف املجال املهني،
ال سيما يف الرؤية واألدوات العملية التي تساعدهم على
تعزيز مهاراتهم القيادية يف مجال إدارة الكوارث واألزمات،
حيث يحصل الطالب على مقررات دراسية تساعدهم
على التعامل والتعاطي مع األزمات والكوارث يف كل من
اجلانبني النظري والتطبيقي.

ويحظى خريجو ماجستير إدارة الكوارث واألزمات بفرص
كبيرة للعمل يف العديد مــن املــؤســســات مثل ،األجهزة
احلكومية املتخصصة يف مواجهة الــكــوارث واألزم ــات،
واملؤسسات اإلغاثية والتنموية احمللية والدولية ،والشركات
االستشارية يف مجال إدارة األزمات.

كلية علوم األرض

»

أقدم المؤسسات التعليمية
في مجال الدراسات العليا

»

تأسست في عام 1390هـ
تحت مسمى مركز الجيولوجيا
التطبيقية

»

كان هدفها تدريب
الجيولوجيين السعوديين للبحث
عن الثروة المعدنية

»

 7أقسام تمنح جميعها
درجات البكالوريوس والماجستير
والدكتوراه

»

أول برنامج تنفيذي في هذا
التخصص بجامعة الملك عبدالعزيز

»

1435هـ تم استحداث
ماجستير تنفيذي في إدارة
األزمات والكوارث
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نبذة عن المحاضرات والمحاضرين لملتقلى األزمات 1440
المحاضرة الثانية

المحاضرة األولى

اسم احملاضر :الدكتور /أحمد بن محمد األنصاري
نائب رئيس الهيئة العامة لألرصاد والبيئة لشؤون
البيئة
عــنــوان احملــاضــرة  :العناية بالبيئة أثــنــاء إدارة
األزمات والكوارث
موضوعات احملاضرة:
 نبذة عن املخاطر الطبيعية أمثلة لبعض الكوارث باململكة -أهمية العناية بالبيئة أثناء وقت األزمات والكوارث.

اسم احملاضر :اللواء /سالم بن مرزوق املطريف
مدير عام الدفاع املدني مبنطقة مكة املكرمة.
عنوان احملــاضــرة  :احلماية املدنية أثناء إدارة
األزمات والكوارث
موضوعات احملاضرة:
 مقدمة عن الكوارث. اجتاه مخاطر الكوارث. تقسيمات الكوارث وخصائصها. مناذج لكوارث متنوعة ( محليا  ،إقليميا  ،عامليا ) االستعداد ملواجهة الكوارث. -إعادة اإلصالح.

المحاضرة الثالثة

اسم احملاضر :األستاذ /هيثم بن محمد مليباري
مساعد مدير إدارة الشؤون اإلسعافية مبنطقة مكة املكرمة
عنوان احملاضرة  :الــدور التكاملي لهيئة الهالل األحمر يف إدارة
األزمات والكوارث
موضوعات احملاضرة:
 -دور هيئة الهالل األحمر وفق النظام االساسي له.

 هيئة الهالل األحمر واخلطة الوطنية للكوارث. املهام الرئيسية لهيئة الهالل األحمر:اإلغاثة  ،برنامج إعادة الروابط العائلية  ،اخلدمات اإلسعافية أثناء
األزمات والكوارث.
 -شركاؤنا.

محاضرات الطالب
المحاضرة األولى

" أهمية فاعلية أنظمة السالمة
والوقاية من احلريق يف املباني أثناء
إدارة األزمات والكوارث "
 اســم الطالب /عبدالهادي عليالشهراني
املــديــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع املــدنــي
باملنطقة الشرقية

المحاضرة الثانية

" العالقة بني األزمات والشائعات "
( دراســة ميدانية عن األزمــة االقتصادية
ودرجـــة الــوعــي لــدى املــواطــنــن بحقيقة
الشائعات التي تتبعها )
اسم الطالب  /عبداهلل سلطان املطيري
الهيئة الــعــامــة للهالل األحــمــر مبنطقة
املدينة املنورة

المحاضرة الثالثة

إدارة األزمات يف املناجم
اسم الطالب  /بندر خالد القليطي
هيئة املساحة السعودية

المحاضرة الرابعة

إدارة ك ــوارث تلوث املــيــاه الناجمة عن
تسرب الوقود أثناء عمليات النقل البحري
" دراسة مسحية على ناقالت الوقود عبر
البحر من موانئ اخلليج العربي والبحر
األحمر "
اسم الطالب  /محمد عبداللطيف بديوي
شركة بي اي ايه سيستمز

أسماء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في تقديم البرنامج
أوالً :كلية علوم األرض

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أ.د /علي محمد صبياني
أ.د /عمار بن عبداملنعم أمني
د /عبداإلله بن أحمد باهبري
د /سامي بن املختار اخلمسي
د /بدر بن عبده حكمي
د /علي عبداللطيف مساعد
د /عمارة مسروحي

ثانيًا :كلية األرصاد و البيئة وزراعة المناطق
الجافة
 - 1أ.د /عمرو محمد الفقي
 - 2أ.د /ممدوح إبراهيم مليجي

ثالثا  :كلية علوم البحار

 - 1د /خالد بن محمود زبير

رابعا  :كلية االقتصاد واإلدارة

سابعًا :كلية تصاميم البيئة

 - 1د /محمد بن عمير اجلويف

ثامنًا :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 - 1أ.د /ياسني عمر شعبان
 - 2أ.د /محمد بن عبدالكرمي حداد

 - 1أ.د /زكريا الشربيني

 - 1د /محمد زيتون

 - 1د /محمد بن سالم البار
 - 2د /محمد بن ناجي كردي

خامسًا :كلية الهندسة

سادسًا :كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
 - 1د /محمد رضا سالمة
 - 2د /عبداهلل الغامدي

تاسعًا :كلية الطب

عاشرًا :كلية االتصال واإلعالم
 - 1د /سعد الثمالي
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الطلبة الخريجون في برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث 1440 / 1439هـ
م

االسم

جهة العمل

1

عبدالرحمن أحمد
الزهراني

وزارة الصحة مبستشفى
النور التخصصي مبكة
املكرمة

2

نايف حسن شعبي

الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة

3

إبراهيم شالع الناشري

شركة بترو رابغ للتكرير
والبتروكيماويات

4

بندر خالد القليطي

الهيئة العامة للمساحة

5

سالم حسن آل منصور

وزارة الصحة

6

محمد عبد اللطيف
بديوي

شركة بي ايه أي

7

أحمد عبداهلل الزهراني

جامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية  -ضابط
أمني

8

أحمد فهد الشمراني

جامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية -ضابط
أمني

9

عوض معيض السلمي

الهيئة العامة للطيران
املدني  -مطار امللك
عبدالعزيز  -خدمات
اإلطفاء واإلنقاذ

صورة الطالب

م

االسم

جهة العمل

10

عبدالهادي علي
الشهراني

الدفاع املدني

11

نقاء فيحان العتيبي

مديرية الدفاع املدني
مبنطقة مكة
(إدارة التدريب)

12

عبدالرحمن أحمد
الغامدي

شركة آرامكو السعودية

13

فيصل علي القرني

14

15

16

17

18

19

أحمد عبدالرحيم العويف

عبداهلل سلطان املطيري

محمد عثمان السهيمي

فؤاد إبراهيم املدني

حوميد حميد املزمومي

بدر ناصر املشرايف

أمن وحماية مطار امللك
عبدالعزيز الدولي

الدفاع املدني

هيئة الهالل األحمر
السعودي مبنطقة املدينة
املنورة

اإلدارة العامة للدفاع
املدني مبحافظة جدة

بلدية محافظة رابغ

بلدية محافظة رابغ إدارة
مراقبة املخلفات واملرادم
البيئية.

وزارة الصحة -منطقة
القصيم

صورة الطالب

6
الجهات التي ينتمي لها الطالب الدارسين في البرنامج

الكليات المشاركة في تقديم
البرنامج

» جامعة امللك عبداهلل

» الدفاع املدني

» هيئة الطيران املدني

» هيئة األرصاد وحماية البيئة

 - 1كلية علوم األرض

» حرس احلدود

 - 2كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

» قوات أمن املنشئات

 - 3كلية علوم البحار

» هيئة املساحة اجليولوجية السعودية

 - 4كلية االقتصاد واإلدارة

»
» شركة آرامكو السعودية
» شركة املياه الوطنية
» الشركة السعودية للكهرباء
» الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني
» هيئة املساحة العامة
» شركة االتصاالت السعودية
» البنك اإلسالمي للتنمية
» وزارة الدفاع
هيئة الهالل األحمر السعودي

 - 5كلية الهندسة
 - 6كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
 - 7كلية تصاميم البيئة
 - 8كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 - 9كلية الطب
 - 10كلية االتصال واإلعالم
 - 11كلية العدالة اجلنائية ( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية )

»
» احلرس الوطني
» مدينة امللك فهد الطبية
» شركة بترو رابغ
» بلدية مدينة رابغ
» القوات اجلوية امللكية السعودية
وزارة الصحة

إضــافــة إلــى الــعــديــد مــن اجلــهــات احلكومية
والشركات واملؤسسات

الخطة الدراسية لبرنامج

إدارة األزمات والكوارث (المسار األمني) كلية علوم األرض بجامعة الملك عبدالعزيز
الفصل الدراسي األول
م

اسم املقرر

الفصل الدراسي الثالث

رمز املقرر

عدد الوحدات

م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث

أكز

600

3

1

إدارة املخاطر البيئية

أكز

630

3

2

تقييم التهديدات النووية يف الدولة

أكز

663

3

2

إزالة الكارثة

أكز

631

3

3

مقدمة يف الكوارث الطبيعية

أكز

603

3

3

إدارة حاالت الطوارئ

أكز

639

3

4

إدارة الكارثة

630/1

3

4

العامل النفسي يف إدارة األزمات
والتعامل مع الضحايا

أكز

652

3

أكز

إجمالي الوحدات

12

إجمالي الوحدات

الفصل الدراسي الثاني
م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

تقييم وإدارة مخاطر

أكز

601

3

2

تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث
واألزمات

أكز

605

3

3

مكافحة اإلرهاب وحماية البنية التحتية

أكز

640

3

4

دور اإلعالم يف مواجهة األزمات
والطوارئ

أكز

641

3

إجمالي الوحدات

12

12

الفصل الدراسي الرابع
م

اسم املقرر

1

أمن مصادر األخطار وتدابير التصدي
لها

2

املشروع البحثي

3

إجمالي الوحدات

مواد حرة:
• األمن البيئي

رمز املقرر
أكز
أكز

633
607

عدد الوحدات
3
3
6

• أنظمة احلماية املادية (تصميم ،تقييم ،تقنيات ومعدات)
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الخطة الدراسية لبرنامج إدارة األزمات والكوارث (المسار البيئي)
الفصل الدراسي األول
م

اسم املقرر

الفصل الدراسي الثالث

رمز املقرر

عدد الوحدات

م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث

أكز

600

3

1

إدارة مخاطر السيول اجلارفة

أكز

623

3

2

مقدمة يف الكوارث بحرية

أكز

602

3

2

إدارة املخاطر الزلزالية

أكز

624

3

3

مقدمة يف الكوارث الطبيعية

أكز

603

3

3

4

تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث
واألزمات

أكز

605

3

مناهج البحث والتحليل الكمي يف إدارة
الكوارث واألزمات

أكز

694

3

موضوعات مختارة يف إدارة الكوارث
واألزمات

أكز

إجمالي الوحدات

4

12

إجمالي الوحدات

الفصل الدراسي الثاني
م

اسم املقرر

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

تقييم وإدارة مخاطر

أكز

601

3

2

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
األزمات واحلاالت الطارئة

أكز

620

3

3

املناخ والتغييرات املناخية

أكز

621

3

4

املواصفات والقوانني البيئية

أكز

622

3

إجمالي الوحدات

696

3
12

الفصل الدراسي الرابع
رمز املقرر

م

اسم املقرر

1

إدارة املخاطر البيئية

أكز

3

املشروع البحثي

أكز

630
607

إجمالي الوحدات

عدد الوحدات
3
3
6

12

الخطة الدراسية لبرنامج إدارة األزمات والكوارث (المسار الطبي)
الفصل الدراسي األول
م

اسم املقرر

الفصل الدراسي الثالث

رمز املقرر

عدد الوحدات

1

مقدمة إلى إدارة األزمات والكوارث

أكز

600

3

2

مقدمة يف الكوارث بحرية

أكز

602

3

3

مقدمة يف الكوارث الطبيعية

أكز

603

3

4

مقدمة يف الكوارث الصحية

أكز

604

3

إجمالي الوحدات

12

م

اسم املقرر

1

العامل النفسي يف إدارة األزمات
والتعامل مع الضحايا

أكز

652

3

2

صحية البيئة يف الكوارث

اكز

650

3

3

مناهج البحث والتحليل الكمي يف إدارة
الكوارث واألزمات

أكز

694

4

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف
األزمات واحلاالت الطارئة

أكز

620

الفصل الدراسي الثاني
م

اسم املقرر

1

تقييم وإدارة مخاطر

رمز املقرر

إجمالي الوحدات

رمز املقرر

عدد الوحدات

أكز

601

3

م

أكز

605

3

1

موضوعات مختارة يف إدارة الكوارث واألزمات

3

الصحة واألمور الطبية يف إدارة
األزمات

أكز

651

3

4

إدارة املخاطر البيئية

أكز

630

3

إجمالي الوحدات

12

3
3
12

الفصل الدراسي الرابع
اسم املقرر

 2تكنولوجيا املعلومات يف إدارة الكوارث واألزمات

عدد الوحدات

2

املشروع البحثي
إجمالي الوحدات

رمز املقرر
أكز
أكز

696

607

عدد الوحدات
3

3

6

8

األخيرة

االثنني  2٤شعبان  1440هـ  -املوافق  ٢٩أبريل 2019م | العدد 1١٠٩

نبذة عن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة األزمات والكوارث بقسم الجيولوجيا
الهندسية والبيئية بكلية علوم األرض
برنامـــج املاجســـتير التنفيـــذي يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث هـــو برنامـــج فريـــد
مـــن نوعه على مســـتوى جامعـــات اململكة
والشـــرق األوســـط  ،كان جلامعـــة امللـــك
عبدالعزيـــز الســـبق يف إنشـــائه بنـــاء على
اقتـــراح تقـــدم به للمقام الســـامي صاحب
الســـمو امللكـــي األمير /خالـــد بن عبداهلل
بـــن عبدالعزيـــز نتيجـــة ما خلفتـــه كوارث
ســـيول وفيضانـــات جـــدة املتواليـــة يف
عامـــي  1430و 1431هــــ ومـــا خلفتـــه من
ضحايـــا يف األنفـــس وأضرار جســـيمة يف
البنيـــة التحتيـــة واملمتلـــكات والتـــي تبـــن
خاللهـــا احلاجة إلى تأهيل كـــوادر وطنية
ووجـــود مختصـــن علـــى مســـتوى عال يف
مجـــال إدارة األزمـــات والكوارث من خالل
إيجـــاد برنامـــج علمـــي متخصـــص بأحد
اجلامعـــات الســـعودية.
يعتبـــر البرنامج أحـــد البرامج الدراســـية
البينيـــة بـــن العديـــد مـــن الكليـــات ويف
تخصصات علمية مختلفة وهو باملناســـبة
أحـــد التوجهـــات العامليـــة احلديثـــة يف
التكامل والربـــط بني العلوم والتخصصات
املختلفـــة ،حيـــث يشـــارك يف تقدميه عدد
( )9كليـــات يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز
ويضـــم عـــدد ( )3مســـارات علميـــة هـــي
إدارة أزمـــات وكوارث بيئيـــة وإدارة أزمات
وكـــوارث طبيـــة ،وإدارة أزمـــات وكـــوارث
أمنيـــة  ،ومؤخرا انضمـــت جامعة نايف بن
عبدالعزيـــز للعلوم األمنيـــة يف تقدمي جزء

مـــن مقـــررات املســـار األمنـــي للبرنامج.
حظـــي برنامـــج ماجســـتير إدارة األزمات
والكـــوارث قبـــل وأثنـــاء تقدميه علـــى ثناء
وتأييـــد وترحيـــب واســـع مـــن مختلـــف
اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصـــة التي متثل
ســـوق العمل خلريجيـــه ،إضافة إلـــى ثناء
بعض اجلهـــات واملختصني يف مجال إدارة
األزمـــات والكـــوارث ومن ضمنهـــم رئيس
املنظمـــة الدوليـــة لألزمـــات والكـــوارث،
ســـيما وأن البرنامـــج الدراســـي مشـــابه

متامـــا لبرنامـــج ماجســـتير إدارة األزمات
والكـــوارث يف جامعـــة جورج واشـــنطن يف
أمريكا.
وافـــق مجلـــس اجلامعـــة خـــال العـــام
اجلامعـــي 1434/1433هــــ علـــى إنشـــاء
برنامـــج املاجســـتير التنفيـــذي يف إدارة
األزمـــات والكـــوارث بقســـم اجليولوجيـــا
الهندســـية والبيئيـــة بكلية علـــوم األرض.
انطلقـــت الدراســـة يف البرنامـــج يف العام
اجلامعـــي 1436 /1435هـ وكانـــت باكورة

الدفعـــة األولـــى عـــدد ( )22طالبـــا أمتوا
متطلبـــات التخـــرج من البرنامـــج يف العام
اجلامعـــي 1437/ 1436هــــ وكانـــوا هـــم
نـــواة الدفعـــة األولى على مســـتوى اململكة
ممن يحملون شـــهادة املاجســـتير يف إدارة
األزمـــات والكوارث.
يف نهايـــة الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن
العـــام اجلامعـــي 1438/ 1437هـ احتفلت
الكليـــة بتخريج الدفعـــة الثانية من طالب
البرنامـــج وعددهـــم ( )16طالبـــاً ميثلـــون
العديد من اجلهـــات احلكومية واخلاصة.
مـــع بدايـــة الفصـــل الدراســـي األول مـــن
العـــام اجلامعـــي 1439/ 1438هــــ بـــدأت
الدراســـة للدفعـــة الثالثـــة مـــن البرنامـــج
بعـــدد ( )19طالبـــاً ميثلـــون العديـــد مـــن
اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصـــة ،ومـــن
املتوقـــع تخرجهـــم مـــع نهايـــة الفصـــل
الدراســـي الثانـــي مـــن العـــام اجلامعـــي
1440/ 1439هــــ.
مـــع بدايـــة الفصـــل الدراســـي األول مـــن
العـــام اجلامعـــي 1440/ 1439هــــ بـــدأت
الدراســـة للدفعـــة الرابعة للمســـار البيئي
مـــن البرنامج بعـــدد ( )15طالبـــاً والدفعة
األولـــى من املســـار األمنـــي للبرنامج بعدد
(  ) 7طـــاب ميثلـــون العديـــد من اجلهات
احلكوميـــة واخلاصـــة ،ومـــن املتوقـــع
تخرجهـــم مـــع نهايـــة الفصـــل الدراســـي
الثاني من العام اجلامعي 1441/1440هـ.
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