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نبذة عن الملتقى
ت�ضعى جامـعة امللك عبدالعزيز نحو التميز واجلودة العالية يف الأداء ل�ضمان 
بالغًا  اهتمامًا  اجلامعة  وتويل  تطبيقي  علمي  وبحث  مميزة  تعليمية  عملية 
بال�ضالمة وال�ضحة املهنية بتوفري بيئة عمل اآمنة خالية من املخاطر ل�ضمان 
وال�ضحة  ال�ضالمة  اأن  حيث  اجلامعة  يف  والطالب  العاملني  و�ضالمة  �ضحة 
للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  اأولوية  تكون  ان  يجب  بل  فكريًا  ترفًا  تعد  مل  املهنية 
التعليم العايل ب�ضفة عامة  وانطالقًا من الدور الرائد الذي تقوم به وزارة 
وجامعة املوؤ�ض�س ب�ضفة خا�ضة يف جمالت ال�ضالمة وال�ضحة املهنية املرتبطة 
الثالث  العلمي  امللتقى  يعقد  �ضوف  تطبيقها.  على  والعمل  التعليمية  بالبيئة 
املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة  بعنوان  ال�ضالمة يف اجلامعات  للعاملني يف جمال 
يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل. ويعترب هذا امللتقى العلمي منربًا لتبادل املعرفة 
واملهارات واخلربات بني اخلرباء واملتخ�ض�ضني واملهتمني بال�ضالمة وال�ضحة 

املهنية.
احلرمني  خادم  حكومة  لتوجهات  واقعية  ترجمة  هو  امللتقى  هذا  اإقامة  اإن 
ال�ضريفني باإيالء اأهمية اأكرب لوزارة التعليم العايل لتح�ضني ال�ضالمة وال�ضحة 
املهنية يف اجلامعات نظرًا ملا ترتكه من تاأثري اإيجابي على العملية التعليمية 
املوؤ�ض�ضات  التعاون بني  املجتمعية عالوة على كونه �ضورة من �ضور  والتنمية 
اأُ�ض�س  املهنية على  وال�ضحة  ال�ضالمة  اإدارة  تعزيز  احلكومية واجلامعات يف 
امللتقى  يناق�س  و�ضوف  ال�ضاملة  التنمية  من  م�ضتوى  اأعلى  لتحقيق  �ضليمة 
مقدمتها  ويف  املهنية  وال�ضحة  بال�ضالمة  املتعلقة  الق�ضايا  من  العلمي عددًا 

التحديات امل�ضتجدة يف هذا املجال.
ويهدف هذا امللتقى اإىل تقدمي الأ�ضاليب املبتكرة التي يتم تطويرها للتعامل 
مع هذه التحديات وتبادل احللول التي ُتكن اجلامعات من موا�ضلة عملياتها 
ال�ضالمة  معايري  من  م�ضتوى  اأعلى  على  املحافظة  مع  والبحثية  التعليمية 

وال�ضحة واملهنية.

الملتقى العلمي الثالث للعاملين 

ال�ضالمة في مجال الســـالمة فـــي الجامعات مبادئ  توفري  يف  الوطنية  لال�ضرتاتيجية  دعمًا  ياأتي  امللتقى  هذا  اإن 
وال�ضحة املهنية يف خمتلف مواقع العمل وخ�ضو�ضًا يف قطاع التعليم الذي �ضهد 
منوًا كبريًا يف اململكة العربية ال�ضعودية يف عهد خادم احلرمني ال�ضريفني و�ضمو 

ويل عهده الأمني والنائب الثاين - حفظهم اهلل.
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