السيرة الذاتية
المعلومات الشخصیة :
االسم :

فائز جميل الثقة
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المؤھالت العلمیة
 بكالوريوس علوم سياسية – كلية االقتصاد واإلدارة – جامعة الملك عبد العزيز.
 ماجستير العلوم – إدارة ھندسة السالمة من الحرائق – جامعة كولومبوس.

الخبرات العلمیة:
من  2009الى  2016شركة فائز الثقة المحدودة
من  2009الى  2016مجموعة فائز الثقة االستشارية
من  2010إلى  2016مؤسس وشريك QHSE Global, USA
من  200٥إلى  2016مؤسس وشريك في شركة سالمتك
من  199٣إلى  2009شركة أرامكو السعودية
من  1991إلى  199٣شركة بترومين – سمارك
من  19٨9إلى  1991مكتب االتصاالت الخارجية
من  19٨٨إلى  1990شركة صناعات الكمبيوتر السعودية
من  19٨6إلى  1996مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة  -عمل موسمي
من  19٨٤إلى  19٨6التأمينات االجتماعية  -عمل مؤقت
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مجال السالمة والصحة المھنیة :
دورة سالمة االرواح ( المعيار . ) NFPA 101
دورة تركيب أنظمة إطفاء الرش اآللي ( المعيار .) NFPA 13
دورة نظام انذار الحريق واالشارات ( المعيار .) NFPA 72
دورة مفتش الحريق المعتمد من .) CFI-1 ( NFPA
دورة متطلبات الوقاية من الحريق وحماية االرواح في الخطوط الحديدية المعيار NFPA 130
دورة مدرب محفز لإلقالع عن التدخين – الظھران
دورة اصدار تصاريح األعمال الصناعية – رابغ
دورة مھارات تفتيش السالمة في المناطق الصناعية  -جدة
دورة متقدمة فى توجيھ السالمة الصناعية للمقاولين – جدة
دورة تركيب وسائل الحماية – الظھران
دورة اتصال الحياة المھنية – رابغ
دورة إنعاش القلب والرئتين  ،حقيبة اإلسعافات األولية وقياس السمع – جدة
دورة اإلسعافات األولية  -جمعية القلب السعودية – جدة
دورة انعاش القلبي الرئوي باستخدام مزيل الرجفان – جد ة
دورة الكشف عن الغازات – جدة
دورة تنظيم الصحة المھنية للعاملين – الظھران
دورة المراجعة واإلدارة التنفيذية للسالمة – الظھران
دورة تقاسيم مناطق العمل – الظھران

مجال البیئة :
دورة إدارة التدقيق البيئي -إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
دورة المنسقين البيئين -إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
دورة إدارة و تخطيط المواد الكيمائية الخطرة والتعامل معھا  -الظھران
دورة تدريبھ تجربة وھمية عن تسرب الزيت في البحر األحمر – رابغ
دورة تدريبھ تجربة وھمية عن تسرب الزيت في البحر األحمر والخليج العربي
دورة تدريب المدربين المتطورة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة – الظھران
دورة تحديد األخطار البيئة – جدة
دورة تطوير مستشاري البيئة المتقدمة – إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
دورة تلوث الھواء المتقدمة  -إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
دورة إدارة المرادم -إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
دورة االسبستوس  -إدارة حماية البيئة أرامكو – الظھران
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مجال الجودة واالدارة:
دورة المراجعة الداخلية ألنظمة إدارة الجودة والمطابقة لألنظمة اإلدارية  ( 9001االيزو)
دورة الجودة والمطابقة لنظام اإلدارة البيئية ( 1٤001االيزو)
دورة المراجعة الداخلية ألنظمة إدارة الجودة والمطابقة لنظام إدارة سالمة األغذية ( 22001االيزو)
دورة التصنيف المعياري العربي للمھن 200٨
دورة مقيم جودة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة  -الدورة األولي فريق عمل الجائزة.
دورة مھارات تدريب المدربين – جدة
دورة المدربين المعتمدين في أرامكو السعودية  -الظھران
دورة مھارات القوى العاملة للتطوير والتدريب المھني – الظھران
دورة مھارات التركيز – جدة
دورة مھارات عرض الوسائل – الظھران
دورة توست ماستر متقدمة
دورة تخطيط وتقييم الخدمات اإلجتماعية – مصر
دورة إدارة المشاريع (بي إم بي)
دورة برنامج التحليل اإلحصائي باستخدام اإلس  -بى  -إس
دورات متقدمة في البرمجة اللغوية العصبية – جدة
ممارس معتمد في البرمجة اللغوية العصبية – جد ة
ورشة عمل كيفية تقديم األعمال – جدة
ورشة عمل عن الكتابة المؤثرة – جدة
دورة أساسيات اإلشراف اإلداري – جدة
دورة اإلشراف االدارى الرئيسي المتقدم – جدة
دورة تخطيط وإدارة وتوجيھ عقود المنشآت – أبقيق – الظھران
ورشة عمل عن إدارة األعمال الورقية بالمكتب – رابغ
دورة لغة إنجليزية متقدمة ارامكو – جدة
دورة اللغة اإلنجليزية – معھد المجلس البريطاني – جدة
دورة إدخال المعلومات بالحاسب – مركز جدة للتدريب
دورة أمن الشبكة المعلوماتية – جدة
دورة أساسيات استخدام لوحة المفاتيح باإلنجليزية – جدة
دورة الطباعة (إنجليزي – عربي ) ( -جدة)
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العضویات المختلفة :
مقيم جائزة الملك عبد العزيز للجودة
ممثل منظمة العمل الدولية بالمملكة العربية السعودية
عضو اللجنة الوطنية للمسئولية المجتمعية
عضو اللجنة الوطنية لمواصفات المستھلك
مؤسس وعضو الجمعية السعودية للبيئة
عضو الجمعية الوطنية األمريكية لمحققي الحرائق NAFI
عضو الجمعية السعودية للعلوم البيئية
عضو الھيئة السعودية للمھندسين
عضو الشبكة العربية للبيئة والتنمية
عضو المجلس السعودي للجودة
عضو الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق األمريكية
عضو جمعية مھندسي الحماية من الحرائق األمريكية
عضو جمعية مھندسي السالمة األمريكية
عضو الجمعية األمريكية للسالمة الصناعية
عضو جمعية السالمة الذكية األمريكية
عضو الجمعية العربية إلدارة الموارد البشرية
حضور فعالیات مؤتمرات ومنتدیات وورش عمل:
حضور مؤتمر وورش عمل المجلس الوطني للسالمة األمريكي في مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا األمريكية
2011م.
ورشة عمل أمانة محافظة جدة – الملتقى الغذائي الصحي  2011م
حضور المنتدى العربي حول التدريب التقني والمھني واحتياجات سوق العمل  -الرياض  2010م
حضور فعاليات الندوة الدولية إلدارة الكوارث الرياض 2009
ورشة عمل نقل المواد الخطرة  -أمانة المنطقة الشرقية مع إدارة المرور 200٨
ورشة عمل مقاولين أرامكو السعودية 200٨
ورشة عمل خطط طوارئ  -أمانة محافظة جدة 200٨
حضور فعاليات ورشة عمل منظمة العمل الدولية – جنيف
المزيد...
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القدرات االداریة والقیادیة والتدریبیة:
تم تقديم االستشارات الفنية في مجال السالمة والصحة المھنية للعديد من الوزارات الحكومية والشركات مثل:
 اعداد الكتيب الوطني السعودي للسالمة والصحة المھنية – وزارة العمل .
 تطوير أعمال السالمة – االدارة العامة للسالمة – المديرية العامة للدفاع المدني .
تم اعداد وتطوير العديد من الدورات التدريبية في السالمة والصحة المھنية والبيئة للمقاولين.
مدرب سالمة معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.
محاضر ومدرب معتمد من OSHACADEMY – USA
مدرب معتمد من Highfield, UK
مدرب معتمد من أرامكو السعودية لعدة حقائب تدريبية مثل :
دورة نظام ادارة السالمة SMS
دورة القيادة الوقائية
دورة سالمة ورش السيارات
دورة نقل المواد الكيماوية والخطرة
دورة سالمة االطارات
دورة تغيير السلوكيات
دورة التفتيش على السالمة
دورة تحفيز االقالع عن التدخين
دورة السلوك األمني
دورة أصول التحقيق في حوادث التأمين
المزيد ...

العمل التطوعي:
 نائب رئيس لجنة خطة الطواريء لمدينة جدة – المجلس البلدي  2009م.
 ادارة فعاليات السالمة بمھرجان جدة غير للعام  200٣م.
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