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::بالتعاون معبالتعاون مع
BM BM –– OMS OMS –– GRSP GRSP -- NHTSA NHTSA –– ONISR ONISR –– IFSTTAR IFSTTAR -- BastBast ––

etc. etc. 

::وبمشاركةوبمشاركة
قوى األمن الداخلي في لبنانقوى األمن الداخلي في لبنان

ھیئة إدارة السیر واآللیّات والمركبات في لبنانھیئة إدارة السیر واآللیّات والمركبات في لبنان
الصلیب األحمر اللبنانيالصلیب األحمر اللبناني

؛ كن ؛ كن الیازاالیازا((الجمعیّات األھلّیة العاملة في مجال السالمة المرورّیة الجمعیّات األھلّیة العاملة في مجال السالمة المرورّیة 
))ھادي؛ طرق للحیاةھادي؛ طرق للحیاة

الرسالة§
قادرین على اختصاصّیین عالي الكفاءة إعداد 

االستجابة للحاجات الملّحة لتحسین السالمة 
الخلیج والشرق األوسط  المروریة، بخاصة في دول

وشمال إفریقیا، وعلى اإلسهام، كّل في بلده، في 
البرنامج العالمي لعقد العمل "وضع في حّیز التطبیق 

الذي " 2012- 2011السالمة المروریة من أجل 
.أقّرته األمم المتحدة

الرؤیا§
الكفاءات الوطنیة في إدارة السالمة المروریة تشّكل 

أساسی�ا للنجاح في تأمین السالمة المروریة  امالً ع
.الطرقعلى  اتواإلصاب تایّ الوفوتخفیض نسب 

الماستر في إدارة 
السالمة 
المروریة

–مؤسسة رینو 
جامعة القدیس 

یوسف في 
بیروت
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)1( المتوّقعةالنتاجات التعّلمیة §

:النتاجات التعّلمّیة ذات الطابع التقني. أ
معرفة متعّمقة وفهم واٍع لمختلف العوامل التي تؤّثر في السالمة -

اإلطار القانوني والطرق، وبخاصة سالمة المركبات المروریة، 
العنایة بضحایا حوادث الطرق، وتطبیق القوانین، سلوك مستخدمي 

.نظم المعلومات، إلخالطرق، 
القدرة على تطویر نظم المعلومات الخاصة بالسالمة المروریة -

.واإلفادة منها في التخطیط والتدّخلوعلى تحلیل هذه المعلومات 
القدرة على تطبیق الفهم والمعلومات المكتسبة لتحلیل مشكالت -

بناء على مقاربات متعّددة االختصاصات السالمة المروریة 
والتوّصل إلى أحكام صائبة واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبیق 

.للمشكالت المعالجة

)2( المتوّقعةالنتاجات التعّلمیة §

:النتاجات التعّلمّیة ذات الطابع األكادیمي العام. ب
على أخذ باالعتبار، في التحالیل واألحكام، األوجه القدرة -

المتعّلقة بتطبیق المعارف وأسالیب التدّخل االجتماعیة واألخالقیة 
.في ما یخّص السالمة المروریة

القدرة على القیام بأبحاث وعلى تحقیق أهداف تعّلمیة بشكل -
، وذلك في ما یخّص األمور النظریة المتعّلقة بالسالمة مستقلّ 

.المروریة كما في ما یخّص التطبیقات العملیة في المحیط الطبیعي
 وخالصاتهاالخاّصة بالسالمة المرورّیة القدرة على إیصال التحالیل -

على نحٍو واضح ودقیق إلى جمهور متخّصص وغیر متخّصص 
.ومتماسك، مشافهة وكتابة
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المختّصون الدول العربّیة حاملو الشهادات الجامعیة من : الطلبة المستهدفون
دارة األعمال، ، شرطة المرور: مثلبمیادین متنّوعة،  والهندسة، والقانون، وإ

.واالقتصاد، وعلم النفس، وعلم االجتماع، والتربیة، والمیادین ذات العالقة
سنوات، مع الحصول على الشهادة  4مّدتها عادًة دراسة جامعیة : القبولشروط 

.األولىالجامعیة 
.على األقلّ  مهنیةخبرة  ةسنأو  ّیةإضاف ةدراس ةسن

فصول دراسیة متتالیة بدوام  4رصیًدا أوروبی�ا موّزعة على  90: األرصدةعدد 
.إمكانیة الدراسة بدوام جزئي. كامل، بما في ذلك فصل الصیف

.واالنكلیزیةوالفرنسیة العربیة : التعلیم متاح باللغات الثالث: الدراسةلغات 
المرور؛ وحوادث  اإلدارات الحكومیة المعنّیة بشؤون الّسیر: العملمجاالت 
والتوزیع؛ النقل العام  ؛ شركاتالتأمینشركات  ؛هندسة الُطُرقالمختّصة بالشركات 

.؛ العمل الحرّ المرورّیةالهیئات األهلّیة المعنّیة بالسالمة 
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Ø Engineering: هندسة            
   

آمنةتصمیم مركبات •
تصمیم وتنفیذ طرق آمنة لجمیع •

مستخدمیها

Ø Education: تربیة وتوعیة        
   

العمل على تأمین سلوك مناسب من •
بمختلف فئاتهم مستخدمي الطرق
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Ø Enforcement:
Ø ردع المخالفین وقمع المخالفات
من ) 1(المرورّیة جّیدة للسالمة إدارة •

خالل اعتماد قوانین مرور مالئمة 
وتطبیق هذه القوانین

Ø Emergency Response:
Øالعنایة بمصابي الحوادث
عنایة جّیدة بمصابي حوادث الطرق•
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Ø Evidence-based Policy, 
Planning, Management, 
Monitoring, Evaluation and 
Development:

Ø دارة ومتابعة وتقییم سیاسات وخطط وإ
وتطویر قائمة على المعرفة المثبتة 

بالبراهین العلمّیة
من ) 2(المرورّیة جّیدة للسالمة إدارة •

خالل االستخدام األمثل لنظم المعلومات

7/15/2015
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الخریف -الفصل األول 
المقّررات اإللزامیة

)رصیدان(للسالمة المروریة  المفاهیمياإلطار 
مبادئ اإلدارة وتطبیقاتها في السالمة 

)أرصدة ISO 39001( )3( المروریة
علم األوبئة واإلحصاء وتطبیقاتهما في 

)أرصدة 4(السالمة المروریة 

)أرصدة 3(سالمة المركبات إدارة  المیكانیكا الحیوّیة وتطبیقاتها في السالمة 
)رصید واحد(المرورّیة 

)أرصدة 4( سلوك مستخدمي الطرق دارة المرور بیئة الطریق وإ
)أرصدة 4(

)رصیدان(إدارة موقع الصدامات المرورّیة  سیاسات وخطط السالمة المروریة
)أرصدة 4(

ندوة التكامل األولى في السالمة المرورّیة
)رصید واحد(

الصدامات المرورّیة العنایة بمصابي
)رصیدان(

ةتنظیم الدراس

7/15/2015

الربیع -الفصل الثاني 

المقّررات اإللزامیة

نظم معلومات السالمة المروریة 
)أرصدة 3(

للسالمة المروریة القانونياإلطار 
)أرصدة 3(

طرائق البحث في السالمة المرورّیة
)أرصدة 3(

السالمة المروریة اقتصادّیات
)أرصدة 3(

ندوة التكامل الثانیة في السالمة المرورّیة
)رصید واحد(

بناء القدرات الوطنّیة في السالمة 
)رصیدان(المرورّیة 

تنظیم الدراسة
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الربیع -الفصل الثاني 

وفًقا للتركیز اختیاریةمقّررات 

تركیز العلوم اإلنسانّیة واالجتماعّیة 
):أرصدة 8(المعنّیة بالسالمة المرورّیة 

تركیز العلوم الهندسّیة المعنّیة 
):أرصدة 8(بالسالمة المرورّیة 

تطویر نظام وطني إلدارة السالمة 
)أرصدة 4(المرورّیة 

)أرصدة 4(خصائص الطرق اآلمنة 

الطرقسلوك مستخدمي  تغییر
)أرصدة 4(

التنّقل والسالمة المرورّیة في البیئة 
)أرصدة 4(الحضرّیة 

مقّررات اختیارّیة حّرة

تطویر نظم العنایة بمصابي الصدامات 
)أرصدة 4(المرورّیة 

إدارة سالمة أساطیل النقل
)أرصدة 4(

تنظیم الدراسة

الصیف–الفصل الثالث 

مقّررات إلزامّیة
تدریب میداني في السالمة المرورّیة

)أرصدة 4(
مشروع التخّرج في السالمة المرورّیة 

)رصیدان(
الخریف–الفصل الرابع 

مقّررات اختیارّیة وفًقا للتوّجه
توّجه عملي توّجه بحثي

في السالمة المرورّیة مهنيتدریب 
)رصیًدا 15(

في  األبحاثتدریب عملي على 
)أرصدة 6(السالمة المرورّیة 

في السالمة المرورّیة تطبیقیةرسالة 
)رصیًدا 12(

  بحثّیة في السالمة المرورّیةرسالة 
)رصیًدا 27(

تنظیم الدراسة
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http://www.who.int/roadsafety/en/
http://www.who.int/roadsafety/fr/index.html
http://www.emro.who.int/health-topics/injuries-traffic/
http://www.worldbank.org/transport/roads/safety.htm
http://www.grsproadsafety.org/
http://grspmena.org/
http://ec.europa.eu/health-
eu/my_environment/road_safety/index_fr.htm
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.nhtsa.gov/
http://safety.fhwa.dot.gov/
http://www.renault.com/fr/Groupe/developpement-
durable/responsabilite-sociale-de-l-entreprise/Pages/securite.aspx
http://www.actionforroadsafety.org/
http://www.yasa.org/ar/default.aspx
http://kunhadi.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety

ramzi.salame@usj.edu.lb


