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:المقدمة
اعاتالقطفياألمنموظفيبتدريبالصحياألمنبرنامجيقوم

التيةوالسلوكيوالمهاريةالمعرفيةبالمهاراتوتزويدهمالصحية

داخلناألممجالفيالمهنيةلواجباتهمالرئيسيالدعمتمثلسوف

لىاباإلضافةأشهرثالثالدراسةمدةوتكونالصحية،المرافق

قالمرافمعتعاونقنواتالبرنامجيوفرحيثعمليتدريب

فيةالصحيالمرافقداخلللمتدربالميدانيةللممارسةالصحية

أجلمنواقعيفعليكتدريبأسبوعين،ولمدةالدراسةنطاق

المتدربمنحيتموسوفالعملية،المهنيةبالمهاراتتزويدهم

يموظفضمنللعمليؤهلهالذيالصحياألمنبرنامجفيشهادة

.البرنامجمنالمعتمدةالدوراتجميعاجتيازبعداألمن
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:الرسالة

حفزة تعزيز المعرفة والمفاهيم في مجال أمن المنشآت الصحية من خالل بيئة م

كة العربية تعمل على توفير موظفين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات الممل

.2030السعودية في هذا المجال بما يتماشى مع رؤية المملكة 

:الرؤية

.2030تدريب المتدربين على منهج أمن صحي متميز يتماشى مع رؤية المملكة 
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:مع نهاية هذا البرنامج سوف يتمكن الطالب من

.تذكر المصطلحات الطبية العامة واألساسية واستخدمها في مجال التخصص.1

.التعرف على جميع الوظائف في المستشفى وجميع مستوياتها.2

.تحديد االحتياطات األساسية المستخدمة للوقاية مخاطر الصحة والسالمة.3

.التعرف على األقسام المختلفة بالمستشفى.4

.تقييم مخاطر الصحة والسالمة من أجل الوقاية منها.5

.تطبيق مهارات اإلسعافات األولية على المرضى.6

.تحديد التهديدات وتقييمها وكتابة التقارير والحلول المقترحة.7

.القدرة على العمل بفعالية كعضو في الفريق.8

التحلي بالسلوك اإليجابي في مختلف المواقف اليومية والعملية.9

.  التواصل بصدر رحب مع المرضى وطاقم المنشأة الصحية.01

تطبيق احتياطات إجراءات الصحة والسالمة.11

نامج :أهداف البر
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مجتمع يتم تنفيذ برنامج االمن الصحي بكلية خدمة ال

ي جامعة ام القرى الممتد لم
 
14دة والتعليم المستمر ف

ي  الجدول 7أسبوع ويحتوي عىل 
 
وحدات موزعة ف

:التالي 

نامج خطة البر
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ي 
األسبوع التعريف 

نامج- التعريف بالبر

عمل قروب الوتس اب-

اصدار البطاقات-

(1)األسبوع 
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(4-3-2)األسبوع 

مفاهيم ومهارات األمن الصحي: الوحدة األولى

مصطلحات اللغة اإلنجليزية في المنشآت الصحية: الوحدة الثانية

(2+1الموضوع )التربية واللياقة البدنية : الوحدة الثالثة

المقرر االول
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(8-7-6-5)األسبوع 

ي 
المقرر الثان 

إدارة وأمن المنشآت الصحية: الوحدة الرابعة

مهارات التواصل في المنشآت الصحية: الوحدة الخامسة

طرق مكافحة العدوى: 1الوحدة السادسة 

(3الموضوع )التربية واللياقة البدنية: الوحدة الثالثة
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(11-10-9)األسبوع 

المقرر الثالث

اإلسعافات األولية: 2الوحدة السادسة 

آت السالمة والصحة المهنية للعاملين في قطاع األمن في المنش: الوحدة السابعة

(5+4الموضوع )التربية واللياقة البدنية : الوحدة الثالثة
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املراجعة الشاملة

االختبار الشامل

(12)األسبوع 
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وضعت وحدة دعم برامج االكاديمية الصحية جدول مراجعة 

ر لجميع الوحدات بالمقررات الثالث خالل األسبوع الثاني عش

بمعدل محاضرتين لكل وحدة يتم من خاللها الوقوف على اهم

أي المواضيع بالوحدة واإلجابة على تساؤالت المتدربين في

.  معلومة غير واضحة لهم

جدول المراجعة الشاملة
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االختبار الشامل
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ي 
التدريب الميدان 

(14-13)األسبوع 
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أهداف التدريب الميداني

دف التدريب امليداني لربنامج مسؤول األمن الصحي يه

تأكد من اىل تعريف املتدربني بواقع البيئة العملية وال

اتقانهم جلميع املهارات واملهام املتوقع ان تكون من 

مسؤولياته كمسؤول أمن صحي يف قطاع املنشآت 

يتم  ( أيامx10ساعات 8) ساعة 80الصحية خالل 

عمل تطبيقها يف املستشفيات املختلفة واليت مت

.اتفاقيات معها



نظرة عامة على الربنامج-1

سياسات التدريب امليداني-2

املهام الوظيفية يف الربنامج-3

ميثاق اخالقيات املهنة للمنظمة الدولية ألمن وسالمة الرعاية الصحية-4

حمتوى الربنامج -5

(الكفاءات واإلجراءات: املكونات العملية)مواقع التدريب امليداني -6

ألية التقييم خالل فرتة التدريب-7

املوافقة على سجل التدريب املكتمل-8

املتدربني مع على" التدريب العملي"يتم توزيع كتيب 
:  بداية التدريب امليداين والذي حيتوي على



تقييم المتدرب من قبل 

المشرف الميداني

من اهم محتوى كتيب 

"  التدريب العملي"

كلمة1000التقرير الميداني 

ة سيتم شرحها بالتفصيل قبل بداي

التدريب العملي في المستشفيات



هل تعلم؟
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يمنع دخول غير المحصنين للمنشآت

هـ1442/12/22التعليمية اعتبار من
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شروط التحصين والحضور

:انكمندوالتأكالتدريبمبنىدخولقبلتوكلناتطبيقتفعيل-

(كورونالقاحجرعاتأكمل)محصن-

متعافيمحصن-

األولىاألسبوعينخالل(واقليوم56)أولىجرعةمحصن-

والمتدربةالمتدربيكونانيجبذلكوبعدللبرنامج

"كورونالقاحجرعاتاكمل"

جالبرنامفترةطوالاالحترازيةاإلجراءاتبتطبيقااللتزام-

 لإلحراج و عدم السماح لك الدخول ملبنى التدريب يجب ان تكون محصن جرعة أولى # 
ً
اقل56)منعا ( يوم و

(.اكمل جرعات لقاح كورونا)خالل األسبوعين األولى للبرنامج وبعدها يجب ان تكون محصن 



الحضور والغياب في البرنامج

.يوم اللقاء التعريفييجب حضور كامل البرنامج والغياب يتم تسجيله من -

(. أيام من غير عذر3+أيام بعذر 5)أيام غياب 8التدريب  للمتدرب أسبوع 14خالل -



يمنع منعاً باتاً 

التصوير داخل مقر التدريب 
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 ً يمنع منعاً باتا

بتدخين جميع أنواع التبغ داخل مقر التدري

تدخين جميع أنواع التدخين 

االلكتروني بمقر التدريب



باملنعالقرى أمبجامعةالطالبوواجباتحقوق الئحةمن107املادةنصت
 للتدخيناملطلق

ً
 تعاطيا

ً
 وحمال

ً
 وبيعا

ً
افقكافةفيوتوزيعا وفيالجامعة،مر

الطالبةبإحالالالئحةعليهنصتماعليهتطبقلذلكالطالبمخالفةحالة
.ذلكيفاملتبعةالعقوباتالتخاذالطالبشؤونبعمادةالتأديبلجنةإلى

 املخالفينوتنتظر 
 
”طريقعنرصدهايتمريال،200قدرهاماليةغرامة

.الداخليةوزارةمعمباشر بشكلمرتبط”تطبيق
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الزي الرسمي للحضور 
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املحاضرات النظرية

(فاتح-غامق)رمادي سكراب طبي -1
جزمة مريحة-2
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محاضرات التربية
واللياقة البدنية

فانيال بيضاء-1
اسودرياض ي ( بنطلون )ترنج -2
جزمة رياضية-3
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أسئلة شائعة

؟-س
ً
حضور املحاضرات عن بعد او حضوريا

 --ج
ً
جميع األسابيع حضوريا

اين و متى يتم عمل الكشف الطبي؟-س
.سيتم ابلغكم فور توفر املعلومة عن طريق وسائل التواصل لدينا-ج
من اين يمكن شراء االسكراب الطبي و اللبس الرياض ي؟-س
أي محل تجاري يوفر لك اللون و املقاس املطلوب -ج
كيف احصل على أي معلومات إضافية عن البرنامج؟-س
كما سيتم تزويدكم بكل جديد عن طريق، عن طريق باركود التواصل-ج

االيميل الذي تم تسجيله من قبلك و قروب                        الوتس اب
هل يمكن النقل من مركز الى مركز اخر ؟: س
غبة بمنطقة املركز جهة تدريبية فقط ال يوجد لديها صالحية النقل من مركز ألخر وحتى ولو تم اختيار الر / ج

.اخرى هذا االختيار تم من قبل االكاديمية الصحية لك



آلية الحضور ملقر التدريب ؟: س

 pdfالحضور حسب شعبة كل متدرب موضحة بملف ال / ج
ً
.املرسل سابقا

(  الدور الثاني-ر كلية خدمة املجتمع و التعليم املستم-العزيزية -مكة) النظري للمتدربين موقع التدريب -
(بالعابديةالتربية البدنية و اللياقة بالصالة الرياضية )والعملي

(دور الثانيال-كلية خدمة املجتمع و التعليم املستمر -الششه-مكة) النظري للمتدربات موقع تدريب--
(بالعزيزيةالتربية البدنية و اللياقة بالصالة الرياضية )والعملي

قبول بعض املتدربين في املاجستير وقبوله في البرنامج ؟: س
.لبرنامجحسب افادة االكاديمية الصحية يجب ان ال يكون لدى املتدرب اي وظيفة او دراسة تتعارض مع ا/ ج
هل تصرف مكافأة ثناء التدريب ؟: س
.ال تصرف مكافأة  للمتدربين/ ج
اين يمكن ان يسكن الذين من خارج مكة املكرمة؟-س
.املتدرب يفضل ان يسكن في منطقة العزيزية و ما حولها-ج
.املتدربة يفضل ان تسكن في منطقة الششة او العزيزية وما حولها-
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ر مهلة سيتم ارسال رابط االنسحابات للمتدربين علًما أنه آخ-
27/7/2021لالنسحاب يوم الثالثاء

سق من أراد االنسحاب بعد املدة املذكورة سيكون عن طريق من-
منسق البرنامج في املركز التدريبي والذي بدوره يتواصل مع

.البرنامج في األكاديمية الصحية
ن الرجاء في حال وجود استفسارات تخص البرنامج لدى املتدربي-

:توجيههم ملنصة تواصل عبر الرابط التالي
https://www.scfhs.org.sa/eservices/Pages/HelpDesk-Info.aspx

للتواصل مع االكاديمية

https://www.scfhs.org.sa/eservices/Pages/HelpDesk-Info.aspx
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