معالي مدير الجامعة

د .بكري معتوق عساس

عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .علي محمد الشاعري

وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية
لدعم االعتماد المهني

د .سهل عبداهلل وهيب

وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية
للتطوير وتنفيذ األعمال

د .رائد عبدالرحمن شالواله

وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .يوسف عايض العتيبي

شركاؤنا

عميد كلية الطب

د .أنمار محمد أنعم ناصر

عميد كلية طب االسنان

د .عبدالعزيز علي الخوتاني

عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية

د .أحمد محمد عشي

د .أحمد عمر بابلغيث

د .أيمن خالد جوهرجي

عميد كلية الصحة العامة
والمعلوماتية الصحية

عميد كلية الطب بالقنفذة

عميد كلية العلوم الصحية
بالقنفذة

عميد كلية العلوم الصحية
بالليث

عميد كلية الصيدلة

د .أسامة شيخ عمر

عميد كلية التمريض

د .أحمد محمد العيسى

د .وهيب دخيل الحربي

د .طارق عبداهلل ظفر

المشرف على وحدة التدريب
والتعليم الطبي المستمر

د .أيمن خالد جوهرجي

تمهيد:
تواصـــل جامعتنـــا جامعـــة ام القـــرى التخطيـــط والعمـــل الـــدؤوب لبنـــاء جامعة
رياديـــة تنافس غيرهـــا من الجامعات على مســـتوى العالم .وعلـــى هذا الصعيد
فـــان مســـؤوليتنا فـــي معهد البحوث والدراســـات االستشـــارية مضاعفـــة ،اذ أننا
نحمـــل مهمـــة نقل وتوطيـــن المعـــارف والتقنيات .هـــذه المهمة األساســـية في
جامعـــات اليـــوم والغـــد .وهذا ما يخـــدم ويعـــزز دور جامعتنا فـــي تحقيق اهداف
رؤيـــة المملكـــة  2030في بنـــاء اقتصـــاد مزدهر ،ومجتمـــع معرفي متطـــور ،وقادر
علـــى االضطـــاع بمهماتـــه والمنافســـة العالمية .لقـــد تبنى معهدنـــا من ضمن
اهدافـــه االســـتراتيجية تكويـــن وتطويـــر مراكـــز ووحـــدات متخصصـــة ،تشـــكل
مرجعيـــة وطنية ذات ســـمعة عالمية في مجال نقـــل وتوطين المعرفة والتقنية،
وتقديـــم الدراســـات والخدمـــات االستشـــارية ،والتدريـــب المهنـــي للقطـــاع العام
والخـــاص والمجتمع.
لقـــد قطعنـــا شـــوطا كبيـــرا فـــي هـــذا المســـار ،واصبحنا فـــي مقدمـــة جامعات
المملكـــة فـــي تبنـــي نمـــوذج الجامعـــات الرياديـــة التي تأخـــذ دورهـــا الفاعل في
التنميـــة المســـتدامة الشـــاملة ،ويأتي انشـــاء وحـــدة التدريـــب والتعليم الطبي

المســـتمر كأحـــد مبـــادرات المعهـــد االســـتراتيجية التـــي تصـــب فـــي صميـــم
رؤيـــة المملكـــة  .2030حيـــث تركـــز الرؤيـــة على ثالثـــة محاور ،هـــي أعمـــدة التنمية
المســـتدامة الشـــاملة .يأتي في مقدمتهـــا المحور االجتماعـــي ،ويتمثل في بناء
مجتمـــع حيوي ،ذي قيم راســـخة وبيئته عامرة وبنيان متيـــن .وهنا تتجلى أهمية
هـــذه الوحدة فـــي تدريب وتطويـــر كوادرنا لتكـــون قادرة على االرتقاء بمســـتوى
فعالـــة تعمـــل بأســـلوب
الخدمـــات الصحيـــة وجودتهـــا ،وبنـــاء منظومـــة صحيـــة ّ
مبتكـــر يتوافـــق مع اســـتراتيجية المملكـــة ورؤيتها ورســـالتها.

الرؤية :

الرسالة:

الريـــادة والتميـــز في التدريـــب والتأهيـــل والتعليم
الطبي المســـتمر في المنطقة الغربية

االحترافيــة والجــودة فــي التدريــب والتأهيــل والتعليــم
الطبــي المســتمر المعتمــد للمهتميــن بالمجــال
الصحــي.

األهداف :
 االحترافيــة فــي التدريــب الطبــي المهنــي للمهتميــنبالمجــال الصحي.
 تدريــب المهتميــن بالمجــال الصحــي فــي التنميــةالبشــرية والتطويــر الذاتــي.
 التعليــم الطبــي المســتمر بســاعات معتمــدة مــنالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة للمهتميــن
بالمجــال الصحــي.
 تأهيــل خريجــي وخريجــات الكليــات الصحيــة الجتيــازاختبــارات التصنيــف المهنــي مــن الهيئــة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة للحصــول علــى رخصــة مزاولــة
المهنــة.

 تأهيــل المنشــآت الصحيــة الحكوميــة والخاصــةللحصــول علــى شــهادة االعتمــاد الوطنــي للمنشــآت
الصحيــة.
 تقديم االستشارات والخدمات في المجال الصحي. عقــد االتفاقيــات والشــراكات مــع مراكــز التدريــبالصحيــة محليــا وإقليميــا ودوليــا.

()Heart saver

اإلسعافات األولية  ،واإلنعاش
القلبي الرئوي  ،وإستخدام
مزيل الرجفان الخارجي اآللي
()AED

المبادئ االساسية لإلسعافات األولية
نبذة عن الدورة
اإلســعافات األوليــة هــي الرعايــة الفوريــة التــي تقدمهــا
لشــخص يعانــي مــن مــرض أو اصابــة قبــل وصــول
شــخص حاصــل علــى تدريــب أكثــر تقدمــا وتوليــه األمــر
نفســه .
قــد تســاعد اإلســعافات األوليــة علــى شــفاء شــخص
علــى نحــو تــام أو بصــورة أســرع  ،وقــد تشـ ّ
ـكل الفــارق
بيــن الحيــاة والمــوت.
فــي معظــم الحــاالت ســتقدم اإلســعافات األوليــة
لألمراض أو اإلصابات البســيطة  .وقد تقدم اإلســعافات
األوليــة لمــرض أو إصابــة أكثــر خطــورة أيضــً مثــل :
نوبــة قلبيــة أو نزيــف شــديد.

المحاور
المسعف.
 واجبات ُالمسعف.
 سالمة المصاب و ُ االتصال لطلب المساعدة. تحديد المشكلة(*مهارة ستقوم بعرضها علميًا). -ما بعد حالة الطوارئ.

األهداف
تعلم المبادئ األساسية لإلسعافات األولية .

جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية
 ٤ساعات
يوم واحد
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الطوارئ الطبية
نبذة عن الدورة
قيــم حاجــة الشــخص إلــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي فــي
أي وقــت خاصــة خــال الطــوارئ الطبيــة فــإن كان فــي
حاجــة إليــه فقــم بإجرائــه  ،أمــا إذا كنــت ال تعلــم كيفيــة
القيــام بذلــك  ،فقــم بإجــراء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
باســتخدام اليديــن فقــط.

األهداف
ســتتعلم كيفيــة تقديــم اإلســعافات األوليــة فــي حــاالت
الطــوارئ الطبيــة .

المحاور
 مشاكل في التنفس . اختناق البالغين . الحساسية . النوبة القلبية . اإلغماء . داء السكري وانخفاض سكر الدم . السكتة الدماغية . النوبة التشنجية . -الصدمة .

 ١٠ساعات
يومان
جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية
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اإلصابات الطارئة
نبذة عن الدورة
قــد يحتــاج شــخص مــا إلــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
فــي أي وقــت  ،وبخاصــة أثنــاء اإلصابــات الطارئــة  .ق ّيــم
حاجــة الشــخص إلــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي  ،فإن كان
حاجــة إليــه فقــم بإجرائــه  ،أمــا إن كنــت ال تعلــم كيفيــة
القيــام بذلــك  ،فقــم بإجــراء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
ب ٍإســتخدام اليديــن فقــط .

المحاور
 النزيف الخارجي . الجروح . النزيف الداخلي . إصابات الرأس . كسور العظام والرقبة والعمود الفقري . -الحروق  ،واإلصابات الناجمة عن الكهرباء .

األهداف
تعلــم كيفيــة تقديــم اإلســعافات األوليــة أثنــاء اإلصابــات
الطارئــة .

جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية
 ١٠ساعات
يومان
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الحاالت البيئية الطارئة
نبذة عن الدورة
قــد يحتــاج شــخص مــا إلــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
فــي أي وقــت  ،خاصــة أثنــاء الحــاالت البيئيــة الطارئــة فــإن
كان بحاجــة إليــه  ،فقــم بإجرائــه  .أمــا إذا كنــت ال تعلــم
كيفيــة القيــام بذلــك  ،فقــم بإجــراء اإلنعــاش القلبــي
الرئــوي باســتخدام اليديــن فقــط .

األهداف
ســتتعلم كيفيــة تقديــم اإلســعافات األوليــة للحــاالت
البيئيــة الطارئــة .

المحاور
 اللدغات  ،واللسعات . الطوارئ المتعلقة بالحرارة . الطوارئ المتعلقة بالبرودة . -حاالت التسمم الطارئة .

جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية
 ٤ساعات
يوم واحد
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اإلنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان
الخارجي اآللي ()AED
نبذة عن الدورة
قــد ال ينبــض القلــب أحيانــً بشــكل صحيــح  ،وإن
مزيــل الرجفــان ( )AEDعبــارة عــن جهــاز يحتــوي علــى
كمبيوتــر داخلــي يمكنــه أن يعطــي صدمــة للقلــب
ـددا  ،وإذا
ويســاعده علــى النبــض بشــكل صحيــح مجـ ً
بــدأت فــي إجــراء اإلنعــاش القلبــي علــى الفــور  ،ثــم
اســتخدمت مزيــل الرجفــان ( )AEDخــال عــدة دقائــق
فســتكون لديــك أفضــل فرصــة إلنقــاذ حيــاة المصــاب.
يتميــز جهــاز مزيــل الرجفــان باألمــان والدقــة  ،وســهولة
اإلســتخدام ويتميــز أيضــً بأنــه يشــعرك إذا كان
الشــخص المصــاب يحتــاج إلــى صدمــة  ،ويوجهــك
إلعطــاء الصدمــة عنــد الحاجــة  ،كمــا أنــه يحــدد لــك متــى
ينبغــي التأكــد مــن عــدم مالمســة الشــخص المصــاب.

المحاور
 اإلنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان ()AEDللبالغين واألطفال .
 كيفية مساعدة طفل مصاب باختناق . اإلنعاش القلبي الرئوي للرضع . -كيفية مساعدة رضيع مصاب باالختناق .

األهداف
تعلم كيفية إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي وإستخدام
مزيل الرجفان (. )AED

جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية
 ٤ساعات
يوم واحد
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اإلنعاش القلبي الرئوي للرضع
نبذة عن الدورة
يقصــد باإلنعــاش القلبــي الرئــوي عمليــة الضغــط بقــوة
وبســرعة وإجــراء التنفــس االصطناعــي  .يتــم إجــراء
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي للشــخص الــذي توقــف قلبــه
عــن ضــخ الــدم.
فيمــا يتعلــق بهــذه الــدورة التدريبيــة  ،يقصــد بالرضيع :
أي شــخص عمــره أقــل مــن عــام .
الرضيــع « المســتجيب» هــو الــذي يتحــرك أو يصــدر
أصواتــً أو يرمــش بعينيــه  ،أو يتفاعــل معــك بأيــة
طريقــة أخــرى عندمــا تر ّبــت علــى كتفيــه  ،وتناديــه
باســمه  .الرضيــع غيــر « المســتجيب» هــو الــذي ال
يتفاعــل عندمــا تر ّبــت علــى كتفيــه  ،وتناديــه.

األهداف
ســتتعلم فــي هــذه الــدورة كيفيــة إجــراء اإلنعــاش
القلبــي الرئــوي لطفــل رضيــع  ،ووقــت إجرائــه.

 ٤ساعات
يوم واحد
جميع الممارسين الصحيين
طالب وطالبات الكليات
الصحية

المحاور
 إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي . تقييم الحالة ،واالتصال برقم استجابة الطوارئ ( أورقم المساعدة) .
 -جمع كافة الخطوات .
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BLS
BASIC LIFE SUPPORT
DESCRIPTION
Sudden cardiac arrests are a leading cause
of death as almost all mortalities happen in
out-of-hospital setting.
Learning early recognition and proper
management of this condition will reduce
morbidity and morality.
This course aims to save lives of adults,
infants and children subjected to lifethreating
emergencies.

OBJECTIVES &TOPICS
At the end of the course, participants will
acquire the knowledge and skills in:
- Recognizing and treating life-threating
emergencies including cardiac arrests and
chocking in all age groups.
- Recognizing the warning signs of heart
attack and stroke in adults.
- Identifying signs of breathing difficulties in
infants and children.

Healthcare professional
Medical Students
4 Hours
1 Day

CPR
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Advance Trauma Life Support
(ATLS)
DESCRIPTION
The course was developed by the American
College of Surgeons (ACS) to standardize
approach and management of the trauma
patient and teaches the practical skills
required to manage life threatening injuries
and prepare for transport.
The course is conducted by ACS certified
faculty for 2.5 days and accredited by the
American College of Surgeons (ACS) with
19.5 hours by the Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME)
and Saudi Commission for Health
Specialties (SCHS) with 14 CME hours.
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The course curriculum includes didactic
lectures, practical skills and theoretical
exams and initial assessment stations with
instructor to candidate ratio 1:4.

14 Hours
3 Days
Healthcare professional
Medical Students

Neonatal Resuscitation Program
(NRP)
DESCRIPTION
Neonatal Resuscitation Program (NRP)
courses are conducted under the
supervision of certified regional trainers.
The course is affiliated with Saudi NRP
program, as well as American Academy of
Pediatrics, NRP section.
The life support training center has been
conducting NRP courses for more than 12
years . It also qualified to conduct NRP
instructor courses . The NRP program is
accredited by the Saudi Commission for
Health Specialties (SCFHS).

OBJECTIVES &TOPICS
The NRP program aims to enhance the
skills of healthcare providers responsible
for resuscitation of newborns.
It also aims to spread the NRP knowledge
and skills to all healthcare institutions

Healthcare professional
Medical Students
6 Hours
1 Day

CPR
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ACLS
Advance Cardiac Life Support
DESCRIPTION
ACLS course are designed to enhance the
healthcare professional›s ability to treat
and mange, as a team, adult patient during
cardiac arrest, direct team members during
resuscitation and manage the patient in the
immediate post-resuscitation phase.
The course will provide the participants
with the most up-to-date information and
protocols for Acute Cardiac care and
Advance Life Support in accordance with
the standards and guidelines of the Saudi
Heart Association (SHA).

OBJECTIVES &TOPICS
Upon completion of the course, participants
will be able to:
- Demonstrate the concepts and principles
of airway management.
- Recognize and appropriately manage
non-lethal arrhythmias and lethal cardiac
dysrhythmias.
- Demonstrate Competency with
defibrillation and cardio version.

15 Hours
3 Days
Healthcare professional
Medical Students
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Ultrasound Guided Vascular
Access
FAST: Focused Assessment
Sonography for Trauma Patients

CPR
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PALS
PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT
DESCRIPTION
Sciences has been conducting Pediatric
Advanced Life Support (PALS) for over 12
years.
The PALS course is affiliated with Saudi
Heart Association (SHA) and accredited
by the Saudi Commission for Health
Specialties(SCFHS).

10 Hours
2 Days
Healthcare professional
Medical Students
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دورات المختبرات

خطورة انتقال فيروس حمي الضنك
وأجسامه المضادة عن طريق نقل الدم

نبذة عن الدورة
االهتمــام العالمــي الحالــي للكشــف عــن فيــروس ُح َّمى
الضنــك وأجســامه المضــادة فــي مراكــز التبــرع بالدم.

المحاور
 انتقــال فيــروس حمــى الضنــك عــن طريــق نقــل الــدممــن شــخص مصــاب ليــس بــه أعــراض ســريرية إلــى
شــخص ســليم .
 قــدرة الفيــروس علــى التكاثــر فــي الصفائــح الدمويــةوخاليــا الــدم الحمــراء المأخــوذة مــن شــخص مصــاب .
 دور نقــل األجســام المضــادة لفيــروس حمــى الضنــكفــي تفاقــم خطــورة اإلصابــة بــه .
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دورات المختبرات

 ٤ساعات
يوم واحد
جميع األطباء والمختصون
بوحدات التبرع بالدم
بالمملكة

األهداف
نقل دم آمن للحفاظ على الحياة وفق طرق علمية.

Scientific Foundations of Qualitative and
Rewardable Research
DESCRIPTION
cover all the aspects related to qualitative
scientific research.

OBJECTIVES &TOPICS
- Definition and types of Scientific
Research.
- Ethics and value of Scientific Research
- Competitive research proposal and
competing for funds.
- Successful management of research
team.
- Rewardable sharing of research findings
with scientific community (Journals,
Conferences).
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4 Hours
1 Day

- Final stage
undergraduates.
- Recent postgraduates
- Researchers from
Research centers.
- Universities staff
members.

Nucleic acid Amplification Technology:
From conventional to digital
amplification Techniques
DESCRIPTION
- workshop that includes both theoretical
and practical sessions.
- The workshop methodology depends on
comprehensive Lectures, demonstrations
as well as Individual/ group hands-on
activities.

TARGETED AUDIENCE
- Final Year-Undergraduates.
- Postgraduates.
- PhD students.
- Clinical Laboratory Personnel.
- Researchers.

OBJECTIVES &TOPICS
- Definition and types of Scientific
Research.
- Ethics and value of Scientific Research.
- Competitive research proposal and
competing for funds.
- Successful management of research
team.
- Rewardable sharing of research findings
with scientific community (Journals,
Conferences).

4 Hours
1 Day

دورات المختبرات
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Medical statistics: Concepts and
applications
DESCRIPTION
- workshop that includes both theoretical
and practical sessions.
- Theoretical part will be delivered via
comprehensive Lectures and small group
discussions.
- The practical part will include hands-on
activities on SPSS software analysis using
the computer lab facility.

TARGETED AUDIENCE
- Undergraduates.
- Postgraduates.
- PhD students.
- Laboratory Personnel.
- Researchers.
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OBJECTIVES &TOPICS
- Introduction to medical statistics.
- Qualitative analysis.
- Quantitative analysis.

4 Hours
1 Day

دورات التمريض

Code Blue
نبذة عن الدورة
التعــرف المبكــر علــي تدهــور المريــض فــي الحالــة الســريرية
والشــروع العاجــل لمنــع بعــض حــاالت توقــف القلــب فــي
وحــدة العنايــة المركــزة مــن أهــم مهــام الهيئــة الطبيــة
والتمريضيــة .
بهــذه الــدورة يتــم تدريــب الممــارس الصحــي للتعــرف
المبكــر علــى عالمــات تدهــور المرضــى والشــروع العاجــل
فــي إنقــاذ حياتهــم.

المحاور واألهداف
 وصــف تدابيــر منــع األعــراض الجانبيــة والمضاعفــات (توقفالقلــب والتنفــس)  ،وتحســين نتائــج المرضى.
 مناقشــة أدوار أعضــاء الفريــق ووصــف األدوات و األدويــةالمســتخدمة خــال التعليمــات البرمجيــة.
 شــرح التدابيــر لدعــم الحيــاة األساســي ( )BLSفــي توقــفالقلــب.
 التنفيذ السليم لإلنعاش القلبي الرئوي (.)CPR التدابير لدعم الحياة القلبي المتقدم (.)ACLS -وصف الرعاية بعد إنعاش القلب.
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دورات التمريض

جميع الممارسين الصحيين
وطالب الكليات الصحية

 ٥ساعات
يوم واحد

الجديد في الغسيل الكلوي
نبذة عن الدورة
الغســيل الكلــوي بالــدم  :هــو عبــارة عــن تنقيــة الــدم مــن
الســموم الناتجــة مــن عمليــات األيــض بداخــل الجســم
والتــي ال يتــم تخليــص الجســد منهــا فــي حالــة القصــور
الوظيفــي للكلــى ويحتــاج المريــض إلــى الغســيل الكلــوي
إذا وصــل قصــور الكلــى إلــى المرحلــة الخامســة  ،أو بانــت
أعــراض القصــور الكلــوي  ،وذلــك بمســاعدة جهــاز يقــوم
بتنقيــة الــدم عوضــً عــن الكلــى أو إزالــة الســوائل التــي
تعجــز الكلــى عــن إخراجهــا بالبــول  ،وللممــرض دور هــام
فــي العنايــة بمرضــى الغســيل الكلــوي قبــل  ،وأثنــاء  ،وبعــد
الغســيل.

العاملين في مراكز الغسيل
الكلوي

المحاور واألهداف
 شرح المبادئ الفسيولوجية األساسية المشاركة فيغسيل الكلى.
 وصف الرعاية التمريضية لمرضى الغسيل الكلوي . التعرف علي دور الممرض في غسيل الكلى الدموي والبريتوني.
 التعرف علي دور الممرض في العالج الكلوي التعويضيالمستمر.

الصحة اإلنجابية
نبذة عن الدورة

المحاور واألهداف

اكســاب المتدربيــن المعلومــات الضروريــة عــن الصحــة
اإلنجابيــة والمحافظــة عليهــا.

 تعريف الصحة اإلنجابية . تحديد أهداف الصحة اإلنجابية . ذكر مكونات الصحة اإلنجابية . العوامل المؤثرة علي الصحة اإلنجابية. -الحفاظ على صحة األم والمولود.

الممارسين الصحيين
المتخصصين في النساء
والوالدة
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دورات التغذية

تغذية مرضى السكر
نبذة عن الدورة
في هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
 التعــرف علــى أحــدث الطــرق األساســية للتقييــم الغذائــيو المعملــي لمرضــى الســكر.
 فهــم القواعــد ومســؤولية إخصائــي التغذيــة فــي عــاجوتثقيــف أســر المرضــى.
 التعرف علي خطوات عملية الرعاية الغذائية. احتســاب الوجبــات الغذائيــة  ،وتخطيــط وجبــات مرضــىالســكر.

المحاور واألهداف
 تقييم الحالة الغذائية لمرضي السكر. التشخيص المعملي لمريض السكر. االحتياجات الغذائية و العدد الكربوهيدراتي. العالج الغذائي وخطة التغذية لمريض السكر. سكر الحمل. سكر االطفال. -األدوية العشبية  ،وداء السكري.
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دورات التغذية

إخصائي التغذية  -فني
التغذية  -الطالبات -طالب
وطالبات التغذية
 ٥ساعات
يوم واحد

تغذية مرضى الكلى
نبذة عن الدورة
في نهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
 فهــم المبــدأ األســاس للتقييــم  ،والعــاج الغذائــيلمرضــى الكلــى.
 فهــم القواعــد ومســؤولية إخصائــي التغذيــة فــي عــاج ،وتثقيــف أســر المرضــى.
 التعرف علي خطوات عملية الرعاية الغذائية. احتســاب الوجبــات الغذائيــة  ،وتخطيــط وجبــات مرضــىالكلــى.

المحاور واألهداف

إخصائي التغذية
فنيو التغذية
اعضاء هيئة التدريس
هيئة التمريض
 ٥ساعات
يوم واحد

 أمراض الكلى المختلفة  ،وأنواع الغسيل الكلوي. تقييم الحالة الغذائية لمريض الكلى. تحديد كمية البروتين لمريض الكلى. العالج الغذائي وخطة التغذية لمرضى الكلى. الدعم الغذائي  ،والمكمالت الغذائية عن طريق الفموالتغذية األنبوبية  ،والوريدية.
 األعشاب ومرض الكلى. -الحفاظ على سالمة المريض.
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دورات الصحة العامة
والمعلوماتية الصحية

أساسيات  ،وتطبيقات التثقيف الصحي
نبذة عن الدورة
تســاعد فــي تعليــم األساســيات المهمــة للتوعيــة الصحيــة
وكيفيــة تطبيــق الوســائل المختلفــة لهــا.
جميع الممارسين الصحيين

المحاور واألهداف
 تعريف التثقيف الصحي. معرفة التطبيقات الحديثة في مجال التثقيف الصحي. -الوقاية والحفاظ على صحة اإلنسان.

 ٥ساعات
يوم واحد

النفايات الطبية
نبذة عن الدورة
تســاعد فــي التعــرف علــى المفاهيــم العلميــة الصحيحــة
المســتخدمة فــي التخلــص الســليم مــن النفايــات الطبيــة
التــي تنتــج مــن المختبــرات الطبيــة.

المحاور واألهداف
 تصنيف أنواع النفايات الخطرة. كيفيه تخزين النفايات. كيفية نقل النفايات. -كيفية التخلص من النفايات.
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دورات الصحة العامة

 ٥ساعات
يوم واحد
الممرصين وأخصائي
وفني المختبرات
العاملين في النفايات
الطبية

مقدمة عن مكافحة العدوى
نبذة عن الدورة
يتعــرض العاملــون الصحيــون للكثيــر مــن المخاطــر الناتجــة
مــن عــدوى المستشــفيات المتمثلــة فــي االصابــة باألمــراض
المعديــة  ،وخاصــة شــريحة التمريــض ألنهــم أكثــر الفئــات
مالمســة للمريــض  ،ولذلــك ســوف نســتهدف بهــذه الورشــة
فئــة الممرضيــن.

جميع الممارسين الصحيين

المحاور واألهداف
 تعريف مكافحة العدوى. مناقشة أهمية مكافحة العدوى. وصف سلسلة العدوى. تحديد العوامل المسببة لإلصابة باألمراض المعدية. -تحديد آليات دفاع المضيف.

 ١٠ساعات
يومان
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دورات الصيدلة

Medication Safety during Hajj
& Umrah Pilgrimage
DESCRIPTION
This course will provide an overview of
medication safety issues during Hajj and
Umrah Pilgrimage and their possible
solutions.
Pharmacists & Nursing
Staff, and Physicians

OBJECTIVES &TOPICS
- To promote medication safety awareness
among health care providers dealing with
pilgrims
- To enhance learning about different risk
factors associated with medication use
among pilgrims based study conducted by
faculty of pharmacy during Hajj 2014.
- To enhance learning about specific
medication safety issues related to
different pilgrims coming from different
nationalities.
- To teach attendees about the role of
health care professionals during Hajj
season to prevent medications related
hazards among pilgrims.

10 Hours
2 Days

دورات الصيدلة
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Antimicrobial Stewardship Course
for Health Care professional
DESCRIPTION
This course will facilitate health care
institutions to implement successful
Antimicrobial Stewardship program.

OBJECTIVES &TOPICS
- Outline the essentials of clinical
microbiology, pharmacology,
pharmacokinetics, pharmacodynamics,
and infectious disease state management
necessary in Antimicrobial Stewardship.
- Identify the skills needed to establish an
antimicrobial stewardship program.
- Implement interventions to improve
patient care, minimize resistance and cost,
and prolong the longevity of antimicrobials.
- Explain how to evaluate the effectiveness
of an antimicrobial stewardship program
through the measurement of outcomes.
- Define the interaction between pharmacy
and infection control.

47

10 Hours
2 Days

Healthcare professional

Drug calculation& high
alert medication
DESCRIPTION
This workshop will assist the pharmacists,
nurses and pharmacy technicians in
developing the skills necessary to perform
precise calculations when dealing with
medication. Attendees will be able to
interpret the written prescription, determine
safe dosages and quantities to prepare
for various routes of administration.
Mathematic principles will also be applied
to do the necessary calculations used in
pharmaceutical and parenteral solutions for
both pediatric and adult populations.

5 Hours
1 Days

Nurses

OBJECTIVES &TOPICS
- Accurately perform common
pharmaceutical calculations.
- Understand the importance of accurate
calculations in pharmacy practice.
Recognize and appropriately use medical
terminology.
- Common Systems of Measurement.
- Prescription and Medication Orders.
- Basic Pharmacokinetics.

- Determination and Evaluation of Patient
parameters.
- General dosage calculations.
- IV Injection II/Biologics.
- Dosing for specific patients population.

دورات الصيدلة
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Introduction to Systematic review
and Meta-analysis
DESCRIPTION
We will introduce methods to perform
systematic reviews and meta-analysis of
clinical trials. We will cover how to formulate
an answerable research question, define
inclusion and exclusion criteria, search
for the evidence, extract data, assess the
risk of bias in clinical trials, and perform a
meta-analysis.

Healthcare professional

OBJECTIVES &TOPICS
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upon completion of this course the learner
will be able to:
- Describe the steps in conducting a
systematic
review.
- Develop an answerable question using the
“Participants Interventions Comparisons
Outcomes” (PICO) framework.
- Describe the process used to collect and
extract data from reports of clinical trials.
- Describe methods to critically assess the
risk of bias of clinical trials.
- Describe and interpret the results of metaanalyses.

- Introduction to Systematic Reviews.
- Framing the Question.
- Finding the Evidence.
- Searching Principles.

 دورة في مختلف التخصصات الطبية١٢١ تقدم الوحدة
دورات المختبرات
Genomic sequencing

Workshop on Medical statistics:
Concepts and applications

Endnote: make your life easy

Genetic basis of complex disorders

Workshop on Nucleic acid
Amplification Technology: From
conventional to digital amplification
Techniques

Workshop on Western blotting and
Protein Analysis

Polymerase Chain Reaction (PCR)

دورات األطباء
Ultrasound in Emergency Medicine

Rapid Sequence Intubation (RSI)

Basic life support (BLS)

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Ultrasound in Emergency Medicine

Pre Hospital Trauma Life Support
(PHTLS)

Mechanical Ventilation

FIRST Aid and CPR = (Code Blue , )

(NRP)Neonatal Resuscitation Program األمراض المزمنة

المصطلحات الطبية

رعاية األمومة

أخالقيات مهنة الطب

التحكم في العدوى

كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة

العناية بالجروح

خدمات العناية لمرضى السكري

التطعيمات

التخدير الواعي

سالمة المرضى

الجلطات القلبية والدماغية

الموجات فوق الصوتية في طب الطوارئ

رسم القلب

عالج األمراض الشائعة في الرعاية الصحية
األولية

بيئة المراكز وسالمة المرضى

دورات الوحدة
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دورات التمريض
Guideline for Medical Record
Documentation

P&P Development Based on System
and Process

Vital Procedure of Nursing

I.V Cannulation

CRRT

ECG Reading

العالج الوريدي

الرعاية التمريضية لمرضى الحاالت الحرجة

Clinical Incident Management System

الرعاية التمريضية لحديثي الوالدة

الصحة اإلنجابية

الجديد في الغسيل الكلوي

التهيئة اإلدارية والنفسية

أخالقيات مهنة التمريض

أساسيات المهارات التمريضية
كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة

دورات التغذية
دور التغذية في عالج أمراض سوء التغذية
كيفية تطبيق نظام الهاسب بطريقة
صحيحة داخل أقسام التغذية
بالمستشفيات
صحة  ،وسالمة الغذاء  ،وكيفية تجنب
الممارسات المسببة لألمراض
الطرق الصحية والصحيحة إلعداد وطهي
األطعمة لبعض األمراض

تغذية الفئات الحساسة

التغذية األنبوبية و الوريدية

هشاشة العظام :التداعيات اإلكلينيكية
والعوامل الغذائية

دور التغذية في عالج األمراض المزمنة
والمتالزمة االستقالبية

تغذية مرضي السكر

اإلدارة الغذائية ألمراض الكلي

كيفية اختيار الغذاء الصحي قبل الدواء

تقييم الحالة الغذائية
الرعاية الغذائية للمرضى داخل وحدة
العناية المركزة

51

دورات الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
أساسيات وتطبيقات التوعية الصحية

مقدمة عن مكافحة العدوى

إدارة المخلفات الخطرة

تقييم المخاطر

سالمة وتفتيش الغذاء

ما يجب أن تعرفه عن االيدز

إدارة النفايات للمختبرات الطبية

دورات البحث العلمي
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منهجية البحوث العلمية

الكتابة البحثية

أساسيات البحث العملي

تقنيات اخذ العينات ألعمال البحث العلمي

دورات الوحدة

استخدام حيوانات التجارب في البحث
العلمي
Workshop on Scientific Foundations
of Qualitative and Rewardable
Research

دورات الجودة
) بالمستشفياتCBAHI( تطبيقات

الجودة في األجهزة الطبية المنزلية

الجودة في المختبرات الطبية

الجودة في عيادات التغذية

إدارة الجودة الشاملة في إدارة
المستشفيات

إجراءات الجودة في عيادة الطفل السليم

)  سيجما6 ( لين

دورة تحسين الجودة وسالمة المرضى في
الطب المنزلي

دورات الصيدلة
Threat of Blood transfusion-transmitted dengue virus and its antibodies
Basic Pharmacokinetics for healthcare professionals
Critical Appraisal of the literature
Hands on workshop
Drug Calculations & High Alert Medications
Sterile compounding Hands on
workshop
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Introduction to Systematic review and
Meta-analysis
Managing Data in conducting Clinical
Research

Medication Safety during Hajj and
Umra

Medication error

pediatrics are not small adults

Medication Safety Course

Principles of Clinical Research

Antimicrobial Stewardship Course for
Health Care professional

non-sterile compounding
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