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 :التعریف بالمحاضر

سعید بن جابر الغامدي، اخصائي مواجھة الكوارث ومكافحة الحرائق واألنقاذ من الوالیات المتحده 
 م. 1984األمریكیھ منذ العام 

شھادة ودبلوم في مجاالت  40حاصل على شھادة البكالوریوس في العلوم باألضافھ الى أكثر من 
المكافحھ واألنقاذ وادارة عملیات الطوارئ بما في ذلك حاالت الكوارث المدنیھ والعسكریھ من قبل 

ریطانیھ في أرقى المعاھد والكلیات المتخصصھ في ھذا المجال في العالم بما في ذلك كلیة األطفاء الب
قلوستیشایر ومعھد األطفاء البریطاني في آلنكشایر ومعاھد تدریب القوات الجویھ األمریكیھ في 

 ألینویز ودنفر كلورادوا. عضو جمعیة المحققین األمریكیھ ومدرب معتمد من قبلھا.

طفاء عاما كقائد لسرب األ 18تقاعد مبكرا من القوات الجویھ الملكیھ السعودیھ بعد خدمة استمرت 
واألنقاذ بقاعدة الملك فیصل الجویھ بتبوك لیلتحق بأدارة مكافحة الحرائق بأرامكوا السعودیھ في 

م كمدرب أعلى لمدة عامین قبل أن یكلف بالعمل كرئیس لوحدات األطفاء واألنقاذ في 1997العام 
 كل من الظھران ومصفاة رأس تنوره. 

ي عدد من مناطق أرامكوا السعودیھ منھا الریاض م ابتدأت مھامھ كناظر اداري ف2004في العام 
والظھران ورأس تنوره وینبع باألضافھ الى المناطق الشمالیھ في السفانیھ وغیرھا حتى نھایة العام 

م كلف بالعمل كناضر اداري لمركز تدریب األمن الصناعي التابع 2013م. في العام 2012
م كمستشار لمدیر ادارة المكافحھ واألنقاذ حتى 2014ألرامكوا السعودیھ قبل أن یعین في العام 

 م. 2015تاریخ تقاعده في منتصف العام 

 یعمل حالیا كمستشار ومدرب غیر متفرغ لدى مركز ابتكارات السالمھ للتدریب في المنطقھ الشرقیھ
 



 :المؤھالت

 الفنیھ من كلیة الملك فیصل الجویھ بالریاض شھادة  البكالوریوس في العلوم -

 دبلوم اللغھ األنجلیزیھ من معھد القوات المسلحھ األمریكیھ/ تكساس -

 شھادة أخصائي مكافحة حرائق من مركز تدریب القوات المسلحھ األمریكیھ/ ألینوي -

 شھادة أخصائي انقاذ من مركز تدریب القوات المسلحھ األمریكیھ/ ألینوي -

 مواجھة الكوارث من مركز تدریب القوات المسلحھ األمریكیھ/ كولورادو شھادة أخصائي -

 دبلوم الدوره الدولیھ التأسیسیھ لمكافحة الحرائق/ بریطانیا -

 شھادة قیادة عملیات المكافحھ واألنقاذ من كلیة األطفاء البریطانیھ/ بریطانیا -

الخطره من جامعة  ثمانیة شھادات في مجاالت المكافحھ واألنقاذ والتعامل مع المواد -
 تكساس/ امریكا

ثالث شھادات في مجال التحقیق في مسببات الحرائق واألنفجارات من جمعیھ المحققین  -
 األمریكیھ

 شھادة مدرس اطفاء من الجمعیھ األمریكیھ لتأھیل المدربین  -

 الشھادة البریطانیھ في علوم السالمھ والصحھ المھنیھ/ بریطانیا -

لشھادات المختلفھ في مجاالت األداره والقیاده والمحاسبھ التي حصلت باألضافھ الى العدید من ا
 عایھا خالل فترة عملي مع القوات الجویھ وأرامكوا السعودیھ.

 

 الخبرات:

 )/ قاعدة الملك فیصل الجویھ بتبوك1987- 1984ضابط اطفاء وانقاذ ( -

 یھ بتبوك)/ قاعدة الملك فیصل الجو1988- 1987ضابط عملیات المكافحھ واألنقاذ ( -

 )/ قاعدة الملك فیصل الجویھ بتبوك1997- 1988قائد سرب األطفاء ( -

)/ مركز تدریب األطفاء/ أرامكوا 2000-1997مدرب أعلى للمھارات الصناعیھ ( -
 السعودیھ

 )/ أرامكوا السعودیھ2002- 2000قائد وحدتي اطفاء منطقتي الظھران ورأس تنوره ( -



 )/ أرامكوا السعودیھ2003-2002ران (رئیس مركز تدریب مكافحة الحرائق بالظھ -

الناضر األداري ألعمال المكافحھ واألنقاذ في مناطق الظھران والریاض ورأس تنوره  -
 )/  أرامكوا السعودیھ2013-2003وینبع والمنطقھ الشمالیھ النائیھ (

 )/  أرامكوا السعودیھ2014-2013رئیس مركز ندریب األمن الصناعي ( -

)/ أرامكوا 2015-2014واألنقاذ ومستشار مدیر األداره (أخصائي مكافحة الحرائق  -
 السعویھ

 كبیر المدربین ومستشار تدریب غیر متفرغ بمركز ابتكارات السالمھ للتدریب.  -

 

 


