
يتخصص مركز ابتكارات السالمه للتدريب في ادارة عمليات االستجابه للطوارئ 
واجراءات السالمه من أخطار الحرائق. يوفر المركز مختلف برامج التدريب 
المخصصه لقادة عمليات الطوارئ واخصائيي السالمه في مختلف القطاعات بما 
في ذلك القطاعين الخاص والحكومي الراغبين في تطوير قدرات منسوبيهم 
في مجاالت القياده والسيطره وادارة العمليات وتنفيذ اجراءات السالمه الخاصه 
بالسالمه من أخطار الحرائق. يوفر المركز مقررات تدريب تتفق مع المتطلبات 
العالميه ذات العالقه وتؤمن االحتياجات التدريبيه الخاصه بالعمالء. يؤمن المركز 
احتياجات القطاعات التجاريه والصناعيه المختلفه من خالل دورات تعقد باللغتين احتياجات القطاعات التجاريه والصناعيه المختلفه من خالل دورات تعقد باللغتين 
األنجليزيه والعربيه بواسطة مدربين سعوديين وأجانب مؤهلين ومعتمدين 

عالميا. 

يتمتع كل من مدربينا وفريق ادارة المركز بخبرات طويله ويحملون شهادات 
تأهيل واعتماد عالميه في مجال تخصصاتهم المختلفه, كما أن شراكتنا مع 
مؤسسات تدريبية عالميه معترف بها يضمن توفير أكبر قدر من المعرفه 

لمتدربينا وأعضاء فريقنا. 

نحن نعتقد بصدق أن السالمة يجب أن تكون حجر الزاوية في أي عمل من األعمال, نحن نعتقد بصدق أن السالمة يجب أن تكون حجر الزاوية في أي عمل من األعمال, 
وخاصة الخطره منها, ولهذا فانا نجعل من مساعدتكم لتحقيقها هدفا أسمى 

لنا. 

مركز إبتكارات السالمة للتدريب 
من نحن

 يقع مركز ابتكارات السالمه للتدريب في
:مدينة الدمام على العنوان التالي
٧١٨٢ شارع األمير محمد بن فهد

مركز الواحه التجاري
الطابق الثاني, مكتب ٢٤

الدمام ٣١٤٢١

(8.00AM - 4.00PM)

االتصال بنا
 األحد - الخميس

www.safetyitc.com.sa

للحصول على معلومات أوفى عن خدماتنا تفضل 
بزيارة موقعنا االلكتروني 

يقع مركز ابتكارات السالمه للتدريب في مدينة الدمام 
على العنوان التالي: 

مركز الواحه التجاري 
الطابق الثاني, مكتب 24

الدمام 31421
هاتف: 00966138051808/ 00966138052067

بريد الكتروني : 

7182شارع األمير محمد بن فهد

info@safetyitc.com.sa

سالمتكم
هي 

مهمتنا 
حماية األرواح والممتلكات والبيئه هي غايتنا



خدماتنا: 

أساسيات منظومة القياده والسيطره 

ICS 200 منظومة القياده والسيطره لقادة الفرق والمجموعات

ICS 300 منظومة القياده والسيطره لقادة العمليات

القياده المشتركه للعمليات 

االستراتيجيات واالجراءات التكتيكيه في موقع الحادث 

اجراءات المكافحه واالنقاذ في المباني الشاهقه 

اجراءات المكافحه واالنقاذ خالل حوادث الطائرات اجراءات المكافحه واالنقاذ خالل حوادث الطائرات 

أعمال االستجابه لحوادث المواد الخطره 

اجراءات التحقيق في حوادث الحريق 

دورة مفتشي الحرائق المعتمدين 

NFPA 101 األنظمة الخاصه بسالمة األرواح

دورة تصميم وتركيب أجهزة المكافحه اآلليه 

دورت تصميم وتركيب أجهزة االنذار واالشاره في حاالت الحريق 

مركز ابتكارات السالمه 
مركز معتمد من قبل 

المؤسسه العامه للتدريب 
التقني والمهني في 
المملكه العربيه 

السعوديه 

http://www.tvtc.gov.sa/English/Pages/default.aspx

توفير التدريب األفضل واألرقى عالميا في مجاالت 
االستجابه لحاالت الطوارئ وادارة العمليات واجراءات 
السالمه من أخطار الحريق لكل من يحتاجها من قادة 
لفرق الطوارئ واخصائيي السالمه من مخاطر الحرائق. 

مهمتنا 

أن نكون األفضل في مجال التدريب على أعمال 
األستجابه لحاالت الطوارئ وادارة العمليات واجراءات 
السالمه ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق 

األوسط. 

رؤيتنا 

يضمن مركز ابتكارات السالمه برامج تدريب عالية المستوى وتتطابق 
مع أرقى المعايير العالميه في مجاالت األستجابه للطوارئ وأنظمة 
السالمه المعتمده عالميا, وسيستمر المركز في تحديث نظمه 
ومقرراته بما يضمن مواكبةأفضل التطورات والممارسات العالميه 

المعتمده. 
نسعى في مركز ابتكارات السالمه للتدريب للوصول الى تطلعات نسعى في مركز ابتكارات السالمه للتدريب للوصول الى تطلعات 
عمالءنا األعزاء وكسب ثقتهم واحترامهم من خالل تقديم أفضل 
مالدينا وبأفضل السبل في جو من األلفه والمحبه التي تجمع أعضاء 

فريقنا مع عمالئنا األعزاء في جميع األوقات. 

ادارتنا 

مقومات أدائنا: 

الحرص على توفير أفضل وأحدث المعلومات وتقديمها بأفضل 
أساليب التدريب المعتمده عالميا. 

التقيد وااللتزام بجميع األنظمه والقوانبين المحليه والعالميه 
الناظمه لمجال عمل المركز. 

االلتزام بتقديم واتباع جميع اجراءات السالمه المعتمده في 
مجال التدريب. 

أن برنامج السالمه الجيد يقلل من مصاريف التشغيل وال يزيدها 

أن موظفيك يرغبون بالعمل بأمان وواجبك تحقيق ذلك لهم 

أن السالمه هي مبدأ ينبع من االعتقاد بضرورة تحقيقه 

شركائنا 

عندما... 
“تتذكر السالمه تذكر  ”


