
رماح وذلك ب للطالبات في كلية العلوم والدراسات اإلنسانيةارة السالمة تنفذ فرضية إخالء إد -1

 إدارة الدفاع المدني بالتعاون مع

 

وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع بالزلفي للطالبات كلية العلوم إدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في  -2

  بالزلفي المدني

 

ستخدام وسائل السالمة وطرق اإلخالء في حال الطوارئ وذلك في قاعة دورة تدريبية إلارة السالمة تنفذ إد-3

التدريب في عمادة الجودة وتطوير المهارات بالمدينة الجامعية بالمجمعة بالتعاون مع كلية الطب وكلية طب 

 .االسنان وكلية العلوم الطبية التطبيقية

 

بمقر مدارس  دام وسائل السالمة وطرق اإلخالء في حال الطوارئستخارة السالمة تنفذ دورة تدريبية إلدإ-4

 وذلك بالتعاون مع إدارة روضة رواد الجامعةبرماح رواد الجامعة 

 



متابعة ببالمجمعة  إدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في كلية العلوم الطبية التطبيقية للطالبات-5

وذلك بالتعاون مع إدارة  السالمة أ/ رزقه النجعيمباشرة من مشرف السالمة أ/ مهلهل النجعي ومشرفة 

 ئ بإدارة الكليةولجنة الطوار الدفاع المدني

 

 

وذلك في مقر  ستخدام وسائل السالمة وطرق اإلخالء في حال الطوارئارة السالمة تنفذ دورة تدريبية إلدإ-6

 لمجمعةكلية التربية للبنات بالمجمعة وكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات با

 

 وذلك بحوطة سدير للطالب  إدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية-7

 بالتعاون مع لجنة الطوارئ بإدارة الكلية

  

 

 

 

 



 وذلك بحوطة سدير للطالبات  إدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية-8

 النجعيرزقة  السالمة ةمن قبل مشرفيوبإشراف  لجنة الطوارئ بإدارة الكليةبالتعاون مع 

 

 الطوارئ حالة في اإلخالء وطرق السالمة وسائل مع التعامل وكيفية استخدام عن تدريبية دورة السالمة إدارة نفذت-9

 .بالغاط اإلنسانية والدراسات العلوم كلية إدارة مع وبالتعاون النجعي، رزقة بإشراف

 

 حالة في اإلخالء وطرق السالمة وسائل مع التعامل وكيفية استخدام عن تدريبية دورة السالمة إدارة نفذت-10

 سدير حوطةب اإلنسانية والدراسات العلوم كلية إدارة مع وبالتعاون النجعي، رزقة بإشراف الطوارئ

 

 

 

 



 بعنوان وذلك المجمعة، محافظة في الجامعية بالمدينة الجامعي اإلسكان لساكني تدريبية دورة تقيم السالمة إدارة-11

مشرف كال من متابعة  هللا قدر ال كوارث وقوع حال في اإلخالء( وخطط الحريق وإطفاء السالمة وسائل استخدام )كيفية

  السالمة أ/ مهلهل النجعي ومشرفة السالمة أ/ رزقه النجعي

 

 

 

متابعة ببالمجمعة  العلوم الطبية التطبيقية للطالباتإدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في كلية -12

بالتعاون مع إدارة  وذلك مباشرة من مشرف السالمة أ/ مهلهل النجعي ومشرفة السالمة أ/ رزقه النجعي

 الدفاع المدني

 

 

 وذلك حافظة المجمعة الطب في مجمع الطالبات بمإدارة السالمة تنفذ فرضية إخالء في كلية  --13

 النجعيرزقة  السالمة ةمن قبل مشرفيوبإشراف  مع لجنة الطوارئ بإدارة الكليةبالتعاون 

 



 والمعلومات الحاسب علوم كلية لمبنى إخالء خطة تنفذ الجامعي لألمن العامة اإلدارة مع بالتعاونو السالمة إدارة-14

 )بنين(

 

 

 تنفذ التربية كلية في المهارات وتطوير للجودة التدريب وحدة مع بالتنسيقو والبيئة المهنية للصحة العامة اإلدارة 15

  OHSASالمهنية والصحة السالمة إدارة لنظام الداخلي "التدقيق بعنوان الكلية لمنسوبي تدريبية دورة

 

 كيفية عن الزلفي بمحافظة المستودعات إدارة لموظفي تدريبية دورة تنفذ والبيئة المهنية للصحة العامة اإلدارة-16

بإشراف من مشرف السالمة  هللا قدر ال الحرائق اندالع اثناء هامع التعامل وسبل وأنواعها الحريق طفايات استخدام

 في الزلفي أ/بدر العريدي

 

17-نفذت اإلدارة العامة للصحة المهنية والبيئة دورة تدريبية لموظفي مكتب معالي مدير الجامعة عن كيفية 
 استخدام طفايات الحريق وأنواعها  وسبل التعامل مع الحرائق ال قدر هللا، 

 

 

 



18-نفذت اإلدارة العامة للصحة المهنية والبيئة دورة تدريبية لمنسوبي اإلدارة على أنواع طفايات الحريق 
 وكيفية استخدامها كما قام الموظفين بالتطبيق العملي على الطفايات

 
 

 

 نفذت الجامعة مرافق في والصيانة التشغيل عام مدير األسنان طب كلية عميد وبحضور الجامعة وكيل سعادة برعاية-19

 النفايات مع التعامل في المهنية والصحة السالمة اشتراطات) بعنوان تدريبية دورة والبيئة المهنية للصحة العامة اإلدارة

 (الخطرة الطبية

 

 

 نفذت كاشف والدكتور بسيوني أشرف الدكتور من كال   مع وبالتنسيق الجامعة وكيل سعادة توجيهات على بناء  -20

 الطبية النفايات مع مباشر بشكل للمتعاملين االوردو بلغة دورة تدريبية دورة والبيئة المهنية للصحة العامة اإلدارة

  والخطرة

 


