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 اإل٘ـــــذاء
 

 

 قدٚتٓا ايؿاذت١ يف ايعٌُ االدتُاعٞ إىل زٚح

 / ستُد سذٝر األمحدٟ، ايطيب األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ  

 ٘ ٚإخالؾ٘ ٚإهلاَ٘، إىل قًب٘ ايٓابض٥بعطا ايدزب يف ٖرا املٝدإ، ٓاأقا٤ يايرٟ 

 ، ْطأٍ اهلل ي٘ ايسمح١ ٚايػفسإ.ٚاإلْطا١ْٝباذتب ٚاألٌَ 

 

 ٚإىل 

 ادتدد يف َٝدإ ايعٌُ االدتُاعٞ ايطا٥سٜٔ

 ٚاإلميإ ب٘، إىل املبتػني َسقات اهلل ،ي٘ ِ ايدافع١ٝ ٚاذتُاعإىل َٔ يدٜٗ

 ،قبٌ أدس ايدْٝا أدس اآلخس٠ِ طاييبإىل ٚزقٛاْ٘، 

 ٚاحملب١ارترب٠ ايتذسب١ ٚطاف ُأٖدٟ يهِ بعض ِق

 عط٢ إٔ ُأنفس بعض ذْٛب تكؿريٟ

 .حبل ٖرٙ امل١ٓٗ ايعع١ُٝ

 
 ػًٍ اٌض٘شأً

 ادتٛز٠ًَـ  َٚػؤٍَٚؿطف ايتسضٜب ٚايتعًِٝ 

 االدتُاع١ٝ ايطب١ٝبكػِ ارتس١َ 

 مبػتؿؿ٢ ايجػط ايعاّ ظس٠
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 االجزّبػٍخ_اخلذِخ# يف  ادإظبء
  

 ٖٞ بٌ ، ١َٓٗ زتسد يٝطت االدتُاع١ٝ ارتد١َ

 ساي١ َاقٞ

 أضس٠ ساقس ٚ

 زتتُع َطتكبٌ ٚ

 . ايتفاؾٌٝ بأدم تعتين َٗٓتٓا

 
aalhajjaji@ 

 
 

 : زأٟ أزدمتٖٛا ٚإٕ  َع١ًَٛ أزدمتٖٛا إٕ

 األخؿا٥ٞ ٖٛ ٜٝأع إٔ ٜٓبػٞ ال ايرٟ ايهٛنب ٖرا ظٗس ع٢ً ايٛسٝد ايػدـ 

 .  االدتُاعٞ
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 شىش ٚرمذٌش
 

 ٚأقشتّ، 2015عذابٗا بايعٌُ يف إؾدازٙ األٍٚ إٚؾًتين ايعدٜد َٔ ايسضا٥ٌ ٚاالتؿاالت اييت أبدت 

ايعدٜد َٔ املالسعات ٚاإلقافات األَس ايرٟ أضعدْٞ نجريًا، فٝعٌ اجملٗٛد ايبػسٟ ستٌ قؿٛز ْٚكـ 

الغو، فكد فتشت ايعدٜد َٔ املٛاقٝع يف ٖرا ايعٌُ أبٛابًا يًٓكاؽ َع املدتؿني يف املٝدإ، َع بعض 

فٗرا دٜدٕ ايػٝٛزٜٔ املدًؿني  االختالفات ايٛد١ٜ بٛدٗات ايٓعس سٍٛ بعض املٗاّ ٚاألدٚاز ٚارتطٛات امل١ٝٓٗ،

ّٞ غهسِٖ ٚايجٓا٤ عًِٝٗ ع٢ً سسؾِٗ  ي١ًُٓٗ، فكد ٚددت إٔ َا قاَٛا ب٘ َٔ خد١َ ٚإثسا٤ يًعٌُ حيتِ عً

ٚؾدقِٗ َع أْفطِٗ َٚع امل١ٓٗ، فُٔ ال ٜػهس ايٓاع ال ٜػهس اهلل،  فكد أقافت تًو ايتعدٜالت ٚاإلقافات 

ٔ ممازضني، هلِ خربتِٗ ٚباعِٗ ايطٌٜٛ يف َٝدإ ارتد١َ ق١ُٝ نبري٠ يًعٌُ، ال ضُٝا ٚأْٗا دا٤ت َ

َُباغس  االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ، ٚميهٔ إٔ اعترب َالسعاتِٗ قد دا٤ت َٔ ختؿؿِٗ ايدقٝل ايرٟ َازضٛٙ بػهٌ 

 خالٍ فرت٠ ط١ًٜٛ باملٝدإ.

١ٝٓٗ، فهْٛٞ أخؿا٥ٞ ادتُاعٞ باجملاٍ ايطيب ال ٜعين أْين ًَِ بهٌ ايتفاؾٌٝ ايؿػري٠ باملُازض١ امل

َُه١ًُ يتطد ايٓكـ، ٚيرتدّ ٠ٖٛ ايكؿٛز، ايرٟ قد ٜعرتٟ اجملٗٛد  فذا٤ت تًو املالسعات ٚاإلقافات 

 ايبػسٟ َُٗا برٍ َٔ دٗد ٚٚقت.

١ُّٝ، ٚؾًتين َٔ أضتاذٟ املسسّٛ  َٚٔ تًو األمسا٤ املدًؿ١ اييت أضعدتين باملالسعات ادتاد٠ ٚايك

ايعدٜد َٔ املالسعات ايك١ُٝ  ٣سذٝر األمحدٟ ايرٟ أبد بإذٕ اهلل عص ٚدٌ األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ ستُد

اييت غسفين بٗا قبٌٝ ٚفات٘ بأضابٝع، خاؾ١ يف َا ٜتعًل بايتعاٌَ َع ساالت ايعسٚف ارتاؾ١، ٚفُٝا خيـ 

 َسق٢ اإلقا١َ ايط١ًٜٛ، ٚتؿٜٛب بعض إدابات األض١ً٦، دصاٙ املٛىل عٓا خري ادتصا٤ ٚأضهٓ٘ فطٝح دٓات٘.

٥ٞ االدتُاعٞ األٍٚ األضتاذ دزٜٚؼ ايػٝدٞ َػسف تدزٜب ممازع، ع٢ً نُا أغهس األخؿا

َسادعت٘ األض١ً٦ ايتدزٜب١ٝ يف بدا١ٜ املًص١َ ٚأض١ً٦ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًتدؿؿات ٚتؿٜٛبٗا، ٚإقافات٘ املُٝص٠ 

 ٚادتٖٛس١ٜ فُٝا ٜتعًل بدٚز األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ َع فسٜل ايطب املٓصيٞ نٕٛ زضايت٘ مبسس١ً املادطتري

 بٓفظ املٛقٛع. 

اييت ناْت هلا َالسعات بٛزضٝظ  دٛاٖسغهس األخؿا٥ٞ االدتُاع١ٝ األضتاذ٠ ايفاق١ً ٚنريو أ

دقٝك١ ١َُٗٚ فُٝا ٜتعًل ببعض َساسٌ ايتعاٌَ َع َسق٢ اإلقا١َ ايط١ًٜٛ، ٚدٚز األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ َع 

ين،  ٚإقاف١ بعض أنٛاد ايٓدا٤ات داخٌ املسق٢ ايٓفطٝني، ٚبعض ايتؿٜٛبات ع٢ً األض١ً٦ املكاي١ٝ اييت فاتت

 املطتػف٢ اييت أنًُت سًك١ ايٓدا٤ات.

 ٚغهس ٚتكدٜس خاف يألضتاذ٠ خًٛد ايكشطاْٞ ع٢ً ايتدقٝل اإلَال٥ٞ ٚاملسادع١ ايٓٗا١ٝ٥ يإلؾداز.
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 ؾفش١ قا١ُ٥ احملتٜٛات

 ٔ اإلٖدا٤ 

 ٕ إقا٤ات يف ارتد١َ االدتُاع١ٝ

 ٖ ٚتكدٜس غهس

 ٗ احملتٜٛاتقا١ُ٥ 

 ٘ اإلؾداز ايجاَْٞكد١َ 

 ٙ   ايتدزٜب١ٝ األض١ً٦

 ٗٔ ايتطبٝك١ٝ اذتاالت

 ٕٕ ايطب١ٝ االدتُاع١ٝ ارتد١َ أقطاّ يف   امل١ٝٓٗ املُازض١ ديٌٝ

 ٖٖ  َعًَٛاتو أخترب

 ٖٗ املًص١َ بدا١ٜ يف األض١ً٦ سٌ

 ٓٗ  ايؿش١ٝ يًتدؿؿات ايطعٛد١ٜ باهل١٦ٝ يًتعسٜف َدخٌ

 ٗٗ  ايؿش١ٝ يًتدؿؿات ايطعٛد١ٜ اهل١٦ٝ اَتشاْات َٔ ضابك١ أض١ً٦

 ٔ٘ ايٛظٝف١ٝ املكابالت الدتٝاش ٚتٛدٝٗات ْؿا٥ح

 ٖ٘ َسفكات تِٗ نٌ أخؿا٥ٞ َٚتدزب بارتد١َ االدتُاع١ٝ 

 ٗ٘ ايطب١ٝ باملطتػف٢ املؿطًشات أِٖ

 ٚ٘ باملطتػف٢  يألخؿا٥ٞ امل١ُٗ ايطب١ٝ املؿطًشات أِٖ

 ٛ٘ ايعٌُٝ يف ارتد١َ االدتُاع١ٝعٛاٌَ َػه١ً 

 ٜ٘ األضايٝب ايعالد١ٝ بارتد١َ االدتُاع١ٝ

 ٓٙ  اإلصتًٝص١ٜ املؿطًشات َسادع

 ٓٙ نٝف١ٝ املػازن١ يف ًَص١َ "أض١ً٦ ٚمناذز تطبٝك١ٝ يف ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ"
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 اٌثبًٔ اإلصذاس ِمذِخ
ُّ ايعاملني، ٚايؿال٠ُ زِب هلِل اذتُُد عًٝ٘ ٚع٢ً  األْبٝا٤ ٚاملسضًني، ضٝدْا ْٚبٝٓا ستٍُد ع٢ً أغسِف ٚايطال

ِ٘ ٌُ ايؿًٛاِت آي َٔ  إصتاش اإلؾداز ايجاْٞع٢ً ايرٟ أعاْين  ايعًٞ ايكدٜس،أغهس أَا بعد ...  ٚأمت ايتطًِٝ، أفك

يف  ايؿادز يإلؾداز األٍٚ اَتدادًاٚاييت دا٤ت  ،١ٝ يف ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ(أض١ً٦ ٚمناذز تطبٝك)ًَص١َ 

ّٝاَٚٔ اإلقافات  ايعدٜدّ، َع 2015بداٜات  َٔ شَال٤ امل١ٓٗ املُازضني،  ينٚؾً ايبعض َٓٗا ١ُيتعدٜالت ايك

ّٝباملعٗس امُل  إٔ ٜعٗس اٚأسبٛ ِْاٍ ايعٌُ أعذابٗ ايرٟ ّٜهتٌُ ٚايال٥ل، فهاْت اإلقافات ٚايتعدٜالت ق  ،١ُ١ ٚدٖٛس

َٓر بداٜت٘  ايعٌُإٔ ٜهٕٛ ع٢ً سٝح سسؾت متاّ اذتسف ، امل١ٝٓٗايدق١ َٚٔ  اإلؾداز َصٜدًا ٖرا تأنطبف

 َع َصٜد َٔ ايتطبٝل ٚايػسح، اإلؾداز عًٝ٘ ٖرا ضتُسٖٚرا َا ا ٜطتٓد ع٢ً ادتاْب ايتطبٝكٞ يف املكاّ األٍٚ،

 يرا ٚيد ٖرا اإلؾداز َٔ ٍ،ايفعٌ ٚيٝظ ايكٛ فذٖٛس ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ ٖٛ املُازض١ ٚيٝظ ايتٓعري،

َٔ َعٗا  ت١ تعاًَٖٝٞ ساالت سكٝكٝع اذتاالت ايتطبٝك١ٝ ايٛازد٠ فٝ٘ عُل املٝدإ َٚٔ زسِ املُازض١، فذُ

، ٚمجٝعٗا ناْت َٔ ٚاقع خس٣ تعاٌَ َعٗا شَال٥ٞ يف امل١ٓٗ، ٚساالت أٚممازضيت املٝدا١ْٝ املٗين ٚاقع عًُٞ

خالف ثكاف١  أخس٣ َٚطتٛزد٠ َٔ ثكافاتاجملتُع ٚيٝظ ساالت افرتاق١ٝ أٚ َٓكٛي١ َٔ َسادع َرتمج١ 

 .ٝل َٔ قبٌ األخؿا٥ٝني ٚاملتدزبنييفِٗ ٚاالضتٝعاب ٚالسكا ايتطبٜطٌٗ ا ست٢زتتُعٓا، 

 داْبًا مبٝدإ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ املتدزبني تأٚيٝغفاهلا أْين إاذتكٝك١ اييت ال ميهٔ  ٚتعٌ 

ٚيبٓتٗا  ،تكبٌطسسؾٞ عًِٝٗ نِْٛٗ عُاد امل١ٓٗ ٚٚقٛدٖا يف امل أٚهلا: ألَٛز نجري٠ ;اإلؾدازَٔ ٖرا  نبريًا

ست٢ خسٚدٗا َٚٓر دخٛهلا املًُه١ يٝ٘ بعدَا عاْت ايػتات ٚايعراب إاييت ضٛف تأٟٚ  األضاض١ٝ ٚزنٓٗا ايػدٜد

ا َػعٌ تكدَٗساًَني ُس املطري تطفع٢ً ٜدِٜٗ ضٝ، ٗا٥فٝا٤ ٚاملدًؿني َٔ أبٓاٚدٟ األَٔ زسِ املعاْا٠ ع٢ً أٜ

ّٝ ٚزفعتٗا يف ٖرا  بِٗفأْا ٚثٝل ايؿ١ً  ُازع باملٝدإَُ تدزٜبػسف َُ نْٛٞثاْٝا:  .١أض٠ٛ بايدٍٚ املتكدَٗا ٚزق

، فكسبٞ َِٓٗ َٚد٣ اضتػعازٟ ذتادتِٗ ملجٌ ٖرٙ ايتٛقٝشات ٚايُٓاذز ٚاألض١ً٦ األَس ايرٟ سٛطين املٝدإ

كؿٛز ٜعاْٛا ايال ٚست٢ ، ٚذخريتِٗ ايتطبٝل بطسٜك١ ؾشٝش١ املع١ًَٛ ضالسِٗ ،يف ايؿٛز٠ أدعًِٗبإٔ 

ع٢ً ايهجري يف تًو ٚتبعات٘ دط١ُٝ ناْت عٛاقب٘  ٚايرٟ يف ايطابل، ايرٟ عاْٝٓاٙ اإلغسايف ايتدزٜيب ٚاإلُٖاٍ

 املسس١ً.

 أُٖٗا ايتعسٜف تِٗ امُلتدزبني،سٍٛ ستاٚز  ٚايتٓبٝٗات نُا محٌ اإلؾداز ايهجري َٔ ايتٛقٝشات

 ضابك١ فٝٗا، َع إٜساد أض١ً٦ يتؿٓٝف ٚايتطذٌٝ ٚآي١ٝ االختبازايؿش١ٝ ٚطسم ا يًتدؿؿات ايطعٛد١ٜ باهل١٦ٝ

تدزب ع٢ً ايفرت٠ ص امُلٝ، َع قسٚز٠ تسنفكط ٚيٝظ غسط تهسزٖا يالضرتغاد بٗا قُت حبًٗا  اهل١٦ٝ اَتشاْات َٔ

 إقاف١، نُا مت اهل١٦ٌٝ ٚاجاٚش اختباز األٍٚ ذت َ٘ٚسدع ،ايتدزٜب١ٝ اييت تعٌ املعني األٍٚ ٚايسؾٝد اذتكٝكٞ ي٘

 ٗاايعالد١ٝ اييت مت غسساألٍٚ يتؿُِٝ ارتطط  اييت تعترب األضاعاالدتُاع١ٝ  بارتد١َ ايعالد١ٝ األضايٝب

َُدتؿس٠ ٚاييت  باملطتػف٢ ايطب١ٝ املؿطًشات م أِٖازفإناملعتاد ع٢ً سسؾٓا ٚ ،ٚتٛقٝشٗا بطسٜك١ َبطط١ ٚ

ّٝص ٖرا اإلؾداز أٜكًا بعسض ايعدٜد َٔ ايٓؿا٥حنُا  ،قبٌ األخؿا٥َٞٔ  اضتدداَٗاٜهجس   تٛدٗاتايٚ مت

اإلؾداز املكؿٛد ٚاهلدف املٓػٛز، ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل.ٖرا إٔ حيكل  َاًلآٚغري ذيو،  ،ايٛظٝف١ٝ املكابالت دتٝاشال

 ملؤيفا           
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 الفصل األول :
 الفصل األول :

: أٚالا 
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 ِذخً:
فأْت مل تتدزب،  األض١ً٦يهٌ َٔ تدزب بأقطاّ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ، إذا مل تطتطع اإلداب١ ع٢ً ٖرٙ 

 *؟!ْاقـ وإٔ تدزٜب أٚ

 

 أشنط بعض اذتاالت اييت ْػتدسّ َعٗا "زضاغ١ اذتاي١" بؿهٌ أغاغٞ؟ .1

 َا ايؿطم بني ايتكسٜط املبس٥ٞ ٚزضاغ١ اذتاي١؟ .2

 االدتُاعٞ يف ًَـ املطٜض ايطيب؟ األخضا٥ٞ َاٖٞ ايُٓاشز اييت ٜتعاٌَ بٗا  .3

 االدتُاعٞ قبٌ َكاب١ً املطٜض املّٓٛ سسٜجًا؟ األخضا٥ٞ َاٖٞ أٍٚ خط٠ٛ ع١ًُٝ ٜكّٛ بٗا  .4

 أشنط خطٛات املكاب١ً األٚي١ٝ يًُطٜض املّٓٛ سسٜجًا أثٓا٤ املطٚض ايَٝٛٞ؟  .5

 "ايتؿدٝط ايطيب" ذتاي١ املطٜض قبٌ َكابًت٘؟ ١طؾَعَاٖٞ ايططم اييت ميهٔ َٔ خالهلا  .6

 (؟ P .O.VU . 9يف منٛشز ايتجكٝـ ارتاظ بايؿطٜل ايعالدٞ َاشا تعين ايطَٛظ ايتاي١ٝ: )  .7

 ز أعغا٤ ايؿطٜل ايعالدٞ؟عٍس .8

 االدتُاعٞ عٓس استٝاز املطٜض ملػتًعَات طب١ٝ ؟ األخضا٥ٞ َا أٍٚ خط٠ٛ ٜكّٛ بٗا  .9

 "َطٜض إقا١َ ط١ًٜٛ" ؟ َت٢ ْطًل ع٢ً املطٜض َضطًح .10

 ارتاص١"؟  االستٝاداتَا ايؿطم بني ساالت " ايعطٚف ارتاص١" ٚساالت "  .11

املعاجل بعسّ ًا ْٚؿػًٝا، ست٢ ٚإٕ نتب ايطبٝب اييت عتل يألخضا٥ٞ تٓٛميٗا بعس زضاغتٗا ٚتكُٝٝٗا ادتُاعٝ َاٖٞ اذتاي١ .12

 اذتاد١ يصيو؟

 ٚملاشا؟ ،ت اييت غبل املطٚض عًٝٗا ٚتكُٝٝٗا َٔ قبٌاملطٚض ايَٝٛٞ ع٢ً اذتاال األخضا٥ٞ ٌٖ ظتب ع٢ً  .13

 أشنط أْٛاع ايععٍ باملػتؿؿٝات؟ .14

 أشنط ثالث١ سكٛم َٔ سكٛم املطٜض زاخٌ املػتؿؿ٢.؟ .15

 ١ ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ؟َٗٓأشنط بعض أخالقٝات  .16

 ؟ االدتُاعٞ يف ساٍ ضؾض املطٜض ايعالز األخضا٥ٞ َاٖٞ اإلدطا٤ات اييت ٜكّٛ بٗا  .17

 ؟ يًُطٜض األخضا٥ٞ نٝـ ٜهٕٛ تكبٌ  .18

 ؟يف ايُٓٛشز ايتكًٝسٟ ٚايُٓٛشز اذتسٜح َاٖٞ عًُٝات ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ .19

 ؟ايعٌَُٝاٖٞ عٛاٌَ َؿه١ً  .20

 االدتُاعٞ يف ارتس١َ االدتُاع١ٝ؟  عالزاي  أغايٝبَاٖٞ  .21

 طٚز؟ارتف خط١ عٍط .22

 َاٖٞ أضنإ ارتس١َ االدتُاع١ٝ؟ .23

 االدتُاع١ٝ؟َاٖٞ َبازئ ارتس١َ  .24

 املٗاضات األغاغ١ٝ بارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ؟ َاٖٞ .25

 بارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ؟املتكس١َ املٗاضات  َاٖٞ .26

 نٝـ ميهٔ يًدس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ إٔ ُتػِٗ يف ايتؿدٝط ايسقٝل ذتاي١ املطٜض؟ .27

 ؟يعٌُٝعٓس زضاغ١ َؿه١ً اايتطٛضٟ ٚايتاضٜذ ايٓٛعٞ َا ٖٛ ايؿطم بني ايتاضٜذ االدتُاعٞ ٚايتاضٜذ  .28



8 

 

 َت٢ تبسأ "خط١ خطٚز املطٜض": .29

 أ. عٓس زخٍٛ املطٜض. 

 ب. بعس تؿدٝط سايت٘.

 ز. عٓسَا ٜهتب طبٝب٘ املعاجل خطٚد٘.

 

 َت٢ ْػتدسّ ايٓسا٤ات ايتاي١ٝ: .30

- Code Red  

- Code Yellow  

- Code Blue   

- Code  Green  

- Code Pink 

- MR. STRONG 

 

 يف ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ: اإلصتًٝع١ٜ اهلا١َ دسًابايًػ١ َا َعاْٞ ٖصٙ ايهًُات ٚاملضطًشات  .31

 

 )ُِٙ حفظٙب ٚاالطالع ػٍٍٙب لجً اٌزذسٌت ٚاالخزجبس(وٍّبد ِّٙخ جذاا ٚأسبسٍخ يف اخلذِخ االجزّبػٍخ 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
  ِجذأ اٌزمجً  اٌخذِخ االعزّبع١خ

   اٌغش٠خ ِجذأ  االعزّبع١خ اٌطج١خاٌخذِخ 

  اٌزذخً  االعزّبعٟ األخصبئٟ 

  اٌذخٛي  االعزّبعٟ اٌطجٟ األخصبئٟ 

  اٌزمبس٠ش  االرصبي  

   اٌخشٚط خطخ   اٌعالط اٌّعشفٟ اٌغٍٛوٟ

  اٌزمذ٠ش  االعزشبسح

  ِّبسعخ  اٌزعبلــــــذ

  اٌشعب٠خ إٌّض١ٌخ  اإلسشبد

    اٌصحٟ اٌزضم١ف  اٌضمبفخ

  حبٌخ  االوزئبة

  دساعخ اٌحبٌخ  اٌزشخ١ص

  ربس٠خ اٌحبٌخ  اٌخشٚط

  عغً اٌحبٌخ  اإلٔٙــــبء

  اٌع١ًّ  اٌعالط اٌج١ئٟ

  خذِخ اٌفشد  اٌعالط األعشٞ

  اٌغضت  اٌزغز٠خ اٌشاععخ

  اٌمٍك  وجبس اٌغٓ

  ــــبساإلٔىـ  اٌزط٠ٛش

  اٌغٍٛن  اٌغّبعخ اٌعالع١خ

االعزّبع١خفش٠ك اٌخذِخ    ِش٠ض ٔفغٟ  

  ِضِٓ  اٌعاللبد

  خذِخ اٌغّبعخ    اعزّبعٟ رمش٠ش

  اٌعٕف األعشٞ   اٌّجذئٟ االعزّبعٟ اٌزمذ٠ش

  اٌّٙبساد االعزّبع١خ   اٌحبالد ِزبثعخ

  اٌعالعٟ االعزّبعٟ   ٚاإل٠زاء اٌعٕف حبالد

  طشق اٌخذِخ االعزّبع١خ  األطفال ذوي الظروف الخاصة

  اوزشبف اٌحبالد   االعزّبعٟ ٌألخصبئٟ اٌزح٠ًٛ
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 ادلمبٌٍخ: األسئٍخ
 ؟يًعٌُٝ ارتسٚز خط١ ٚقع يف املعاجل ايطبٝب َع االدتُاعٞ األخؿا٥ٞ  أغساى أ١ُٖٝ َا .1

األ١ُٖٝ تهُٔ يف عالز ادتاْب االدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يًُسٜض َٔ قبٌ األخؿا٥ٞ  االدتُاعٞ، سٝح إٔ ايطبٝب ٜٗتِ 

ٚاييت قد تهٕٛ َٛدٛدٙ قبٌ دخٍٛ  ٚايب١ٝ٦ٝبادتاْب ايطيب فكط يف ساي١ املسٜض، فبدٕٚ عالز املػانٌ االدتُاع١ٝ 

مما ٜعسق٘ إىل  ،أٚ تؤخس َٔ ع١ًُٝ خسٚد٘ املطتػف٢ ي٘ قد تبكٞ املسٜض داخٌٛاملسٜض املطتػف٢ أٚ سدثت بعد دخ

حيكل ايعالز ايطيب أٖداف٘ بػهٌ  ٔ، ٚبٗرا يايعد٣ٚ ٚبايتايٞ اْتهاع سايت٘ ايؿش١ٝ ٚإطاي١ َد٠ بكا٤ٙ باملطتػف٢ 

اٌَ ، ست٢ ٜتشكل املفّٗٛ ايهٚايب١ٝ٦ٝ اْب االدتُاع١ٝٛناٌَ، فاملطأي١ تها١ًَٝ بني عالز ادتاْب ايعكٟٛ)ايطيب( ٚادت

يًؿش١ ايػا١ًَ، فُٔ ايكسٚزٟ إذٕ َػازن١ األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ يف ٚقع خط١ ارتسٚز ٚاملطا١ُٖ يف تٓفٝرٖا 

 ،ملطتػف٢تٛفس باتال ، سٝح إٔ املسٜض قد حيتاز يبعض األدٗص٠ ايطب١ٝ اييت تدعِ ايعالز ايطيب ٚادتٛاْب ٌنيتػط١ٝ 

عرب بعض ادتٗات  باملطتػف٢ َٔ قبٌ قطِ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ٝتِ تٛفريٖا، فتٛفريٖا ع٢ً أضست٘ ٚ املسٜضٚعدّ قدز٠ 

تعإٚ ايكا٥ِ ٚايدا٥ِ بني ادتٗتني، أٚ قد ٜتأخس خسٚز املسٜض ْعسًا يعدّ ٚدٛد َٔ ًايداع١ُ يرباَر ايكطِ ْعسًا ي

ٟ د١ٗ تكّٛ ٜطتًُ٘ َٔ أًٖ٘ أٚ أقازب٘ ْعسًا يط٤ٛ ايٛقع االدتُاعٞ يدٜ٘ فٝتِ ايتٛاؾٌ َع أضست٘، أٚ أقازب٘، أٚ أ

 بإٜٛا٥٘ َٚطاعدت٘ اقتؿادٜا إذا اضتدع٢ ذيو.
 

 ، ٚاالدتُاع١ٝ َع ايطبٝب اييت ممهٔ إٔ تعٝل خط١ ارتسٚز ؟اإلداز١َٜاٖٞ املػهالت  .2
 

 أٚالا.. ادلشىالد اإلداسٌخ:
ض أٚ ْكـ بعض املعًَٛات األٚي١ٝ ارتاؾ١ باملسٜض عٓد دخٛي٘، أٚ تصٜٚد املطتػف٢ مبعًَٛات خاط١٦ َٔ قبٌ املسٜ .1

 تأخس خسٚد٘.يف ٜطِٗ  مما أضست٘

ٜكًٌ َٔ فسف ايرتنٝص ع٢ً نٌ ساي١، ٚإعطا٤ٖا  املعاجل ٍٛ عٓٗا ايطبٝب٦ق١ًّ عدد األطبا٤ ٚنجست اذتاالت املط .2

سكٗا َٔ ايتػدٝـ ٚايعالز، مما قد ٜؤثس ذيو يف تأخس خسٚز املسٜض ٚعدّ املسٚز عًٝ٘ بػهٌ َٜٛٞ ٚايٛقٛف ع٢ً 

 .ت٘ٚقع٘ ايؿشٞ بػهٌ دقٝل، ْعسًا يكٝل ٚقت ايطبٝب ٚنجس٠ َطؤٚيٝا
 

ٍٛ عًٝٗا طبًٝا طبٝب "َكِٝ"، ٚيهٔ عٓد خسٚز ٦ػسف ٚاملطبعض اذتاالت تدخٌ حتت اضِ اضتػازٟ أٚ أخؿا٥ٞ، ٚيهٔ امل .3

املسٜض ٜػرتط ٚدٛد ايطبٝب االضتػازٟ أٚ األخؿا٥ٞ يًتٛقٝع ع٢ً تكازٜس املسٜض ٚنتاب١ ٚؾفت٘ ايطب١ٝ، مما ٜؤخس 

 ذيو خسٚز املسٜض يػٝاب أٚ تأخس االضتػازٟ أٚ األخؿا٥ٞ يًكٝاّ بريو.
 

ق٢ ببعض املٓاؾب اإلداز١ٜ ٚايًذإ ايف١ٝٓ، مما حيتِ عًِٝٗ سكٛز ادتُاعات ازتباط بعض األطبا٤ ٚايرٜٔ يدِٜٗ َس .4

زتًظ اإلداز٠ ٚتسأع بعض ايًذإ، باإلقاف١ إىل سكٛز املًتكٝات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ، ٚنريو بعض فعايٝات اإلٜاّ 

١ َٔ قبٌ طبٝب١ املعاجل ايعامل١ٝ، األَس ايرٟ قد ٜؿادف خسٚز َسٜض مما ٜؤدٌ خسٚد٘ يهتاب١ ايتكازٜس ٚايٛؾف١ ايطبٝ

 املستبط بٗرٙ األعبا٤ اإلداز١ٜ.

أسٝاًْا حيدخ تكازب بني آزا٤ األطبا٤ يف شتتًف ايتدؿؿات ففسٜل ٜس٣ ٚدٛب خسٚز املسٜض الْتٗا٤ عالد٘ ٚفسٜل  .5

ُٜفكد األخؿا٥ٞ َؿداقٝت٘ ٚسٝادٜت٘ عٓد األٌٖ يف ساٍ اتبع ز ًاٜس٣ ٚدٛب بكا٥٘ إلدسا٤ َصٜد أٟ َٔ ايفشٛؾات مما 

 ايفسٜل األٍٚ ٚبدأ بايتٛاؾٌ َع األٌٖ إلخساز املسٜض.

عدّ غسح ايطبٝب املعاجل يطبٝع١ املسض ٚنٝف١ٝ ايعٓا١ٜ باملسٜض بعد خسٚد٘ َٔ املطتػف٢ ألٌٖ املسٜض مما جيعًِٗ  .6

ٚبايرات يف اذتاالت املؿاب١ ببعض ايفريٚضات ٚاملٝهسٚبات ايها١َٓ  ،ايعد٣ٚ انتطابٜتدٛفٕٛ َٔ إخساد٘ رتٛفِٗ َٔ 

 (MRSAنـ )
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.. ادلشىالد االجزّبػٍخ:  ثبٍٔبا
 اْكطاع أٚ ق١ً تٛاؾٌ أضس٠ املسٜض َع َسٜكِٗ. .1

أٚ  عدّ زغب١ أضس٠ املسٜض أٚ ٚيٞ أَس املسٜض يف خسٚز املسٜض يعدّ ايكدز٠ ع٢ً زعاٜت٘ أٚ ارتٛف َٔ حتٌُ املطؤٚي١ٝ .2

 .ايفريٚض١ٝاملٝهسٚب١ٝ أٚ ٛف َٔ اْتكاٍ املسض إيِٝٗ خاؾ٘ يف بعض األَساض ارت

اعتكاد املسٜض أٚ أضست٘ بإٔ املطتػف٢ أفكٌ ب١٦ٝ يًُسٜض َٔ ْاس١ٝ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ، دٕٚ ايتفهري يف اآلثاز املرتتب١  .3

 ع٢ً بكا٤ٙ يف املطتػف٢ فرت٠ ط١ًٜٛ.

يبعض املسق٢  اضتشُاّعدّ ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ اييت ضٝدسز هلا املسٜض َجٌ تٛفري ايطسٜس ايطيب ، نسضٞ َتشسى ، نسضٞ  .4

 ايػري قادزٜٔ ع٢ً اذتسن١.

عدّ تكبٌ األٌٖ يًُسٜض بعد إؾابت٘ باملسض ٚخؿٛؾًا إذا نإ َسض َصَٔ ألْ٘ ضٝهٕٛ عا٥ل عًِٝٗ َٔ ممازض١  .5

 ؿبح ٚدٛدٙ باملٓصٍ ٜكٝدِٖ.سٝاتِٗ االدتُاع١ٝ أٚ ايطفس سٝح ٜ

عدّ تكبٌ األّ أٚ األب يطفًِٗ ٚخؿٛؾًا إذا ٚيد بتػٖٛات خًك١ٝ مما ٜدفعِٗ إىل زفض اضتالَ٘ َٔ املطتػف٢ أٚ  .6

 شٜازت٘.

ٚعدّ ٚدٛد َسافل يٝتِ تدزٜب١ ع٢ً  اضتعُاهلاايطب١ٝ يف املٓصٍ ٚعدّ َعسفت٘ بطسٜك١  األدٗص٠ساد١ املسٜض إىل بعض  .7

 ايؿشٝش١ يًذٗاش بٛقٍت ناٍف. االضتعُاٍطسٜك١ 

 ساد١ املسٜض إىل عٓا١ٜ َٓصي١ٝ ٚعدّ ٚدٛد َٔ ٜعتين ب٘ يف املٓصٍ َجٌ ايهباز بايطٔ أٚ ايٓطا٤ ايػري َتصٚدات. .8
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 يف اجملاٍ ايطيب إىل ثالخ َساسٌ َتداخ١ً َٚتها١ًَ قبٌ ايدخٍٛ إىل امل١ُٝٓٗازض١ املتٓكطِ : ضؤاٍ

َٚسس١ً ايتِٜٓٛ َٚسس١ً خسٚز املسٜض َٔ املطتػف٢ ٚقح ادٚاز ارتد١َ ايعٝادات ارتازد١ٝ( املطتػف٢ )

 سٌ؟ااالدتُاع١ٝ يف ٖرٙ املس

 

 اٌؼٍبداد اخلبسجٍخ(: -ِشحٍخ دخٛي ادلسزشفى ) اٌطٛاسا  -أ 
 عٌُ ايتكِٝٝ ايالشّ يًُسٜض يتشدٜد استٝادات٘ ايرات١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ. .1

 يًُطتػف٢ يتًكٞ ايعالز.َطاعد٠ املسٜض ع٢ً اجاٚش ايعٛا٥ل اييت متٓع دخٛي٘  .2

 َطاعد٠ املسٜض ٚأضست٘ ع٢ً تكبٌ تٛدٝ٘ ايطبٝب. .3

 ايتدخٌ يًُطاعد٠ يف إشاي١ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً دخٍٛ املسٜض املطتػف٢. .4

 تٛقٝح ارتطٛات ايالش١َ يًشؿٍٛ ع٢ً خدَات َع١ٓٝ ٚخاؾ١ يًُسق٢ َٔ أَانٔ بعٝد٠ عٔ املطتػف٢. .5

 

 ٌُٛ( :ِشحٍخ إلبِخ ادلشٌط ثبدلسزشفى ) اٌزٕ -ة 
ارتاؾ١  بايتش١ًٜٛبطسٜك١ ايتٛاؾٌ َع٘ نتصٜٚدٙ  ٚإبالغ٘تعسٜف املسٜض باضِ ٚدٚز األخؿا٥ٞ االدتُاعٞ باملطتػف٢  .1

 باألخؿا٥ٞ.

 حتدٜد استٝادات املسٜض َٔ خدَات ٚأدٗص٠ تعٜٛك١ٝ. .2

 ارتٛف ايٓاتر َٔ دٛ املطتػف٢. أٚختفٝف َد٣ َا ٜعاْٝ٘ املسٜض َٔ ايكًل  أٚإشاي١  .3

 يف اضتكساز املسٜض داخٌ املطتػف٢ ٚذيو بايعٌُ ع٢ً سٌ املػانٌ اييت تػػٌ تفهريٙ.املطا١ُٖ  .4

َطاعد٠ ايتُسٜض ع٢ً فِٗ ايعٛاٌَ ايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يًُسٜض ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع أيٛإ ايطًٛى اييت ٜبدٜٗا  .5

 املسٜض.

عٔ دٚافع ٖرا  ز، ٜبشح األخؿا٥ٞقبٌ إمتاّ ايعاليف ساي١ زفض املسٜض اضتُساز ايعالز ٚطًب٘ َػادز٠ املطتػف٢  .6

 اضتُس، ٚيف ساٍ  ايطًٛى، إلقٓاع املسٜض مبٛاؾ١ً ايعالز ٚتبؿريٙ باملكاعفات اييت قد حتدخ بطبب خسٚد٘ املبهس

 DAMA)املسٜض ع٢ً إؾسازٙ بارتسٚز َٔ املطتػف٢ ٜتِ تٛقٝع٘ ع٢ً منٛذز خاف بارتسٚز قد ايٓؿح ايطيب )

كت٘، يالضتفطاز عٔ أضباب عدّ شٜازت٘، ٚايتدخٌ الضتُساز االتؿاٍ بني املسٜض ٚأضست٘ االتؿاٍ بأضس٠ املسٜض بعد َٛاف .7

 .ًك٢ عالد٘ ع٢ً أنٌُ ٚدٜ٘ت دٕٚ قًل ست٢ املطتػف٢ست٢ ٜط٦ُٔ املسٜض َٔ داْب ، ٚميهح يف 

َع األٌٖ ت١٦ٝٗ املسٜض قبٌ ايدخٍٛ إىل غسف١ ايعًُٝات ٚايعٌُ ع٢ً إشاي١ شتاٚف١ ٚزفع زٚس٘ املع١ٜٛٓ ٚايتٛاؾٌ  .8

 عٔ زتسٜات ضري ايع١ًُٝ. اضتفطازِٖيتطُِٝٓٗ يف ساٍ 

 

 ِشحٍخ اخلشٚج : -ج 
 . املطٜض خس١َ يف ْكط أٚ ؾذ٠ٛ أٟ ٚدٛز ٚعسّ يًُطٜض املطًٛب ٚإمتاّ ايتسخالت تٓؿٝص َٔ األخضا٥ٞ ٜتأنس  .1

 بعس خطٚد٘. إيٝٗا عتتاز قس اييت يًذٗات ايالظ١َ باملعًَٛات ٚأغطت٘ املطٜض بتعٜٚس األخضا٥ٞ ٜكّٛ  .2
 َؤغػاتٚ املطع٢ سكٛم ٚعالقات إزاض٠ َجٌ ارتطٚز، ع١ًُٝ يتػٌٗٝ أخط٣ إزاضات َع بايتٓػٝلاألخضا٥ٞ ٜكّٛ  .3

 .أ١ًٖٝ أٚ سه١َٝٛ خاضد١ٝ ٦ٖٝٚات
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 ٚقع٘ طبٝع١ عٔ ايتجكٝف١ٝ باإلزغادات ٚأضست٘ املسٜض ٜكّٛ األخؿا٥ٞ  باملػازن١ َع ايفسٜل ايعالدٞ بتصٜٚد .4

 . ٚعدّ اْتهاضت٘  زٙاضتكسا ٜكُٔ مبا ايؿشٞ

 ايطيب باملًف االدتُاعٞ ايٓفطٞبايتكِٝٝ  ارتاف ايُٓٛذز يف املكد١َ ارتدَات ٚناف١ ٜٛثل األخؿا٥ٞ ارتط١ .5

 .فٝٗا اغرتانِٗ احملتٌُ بايعاًَني االتؿاٍ يتطٌٗٝ

 استٝاداتعٌُ تكِٝٝ يًب١٦ٝ املٓصي١ٝ اييت ضٝدسز هلا املسٜض مبػازن١ األضس٠ ٚايعٌُ ع٢ً ت٦ٝٗتٗا يتتٛافل َع  .6

 املسٜض ٚسايت٘ ايؿش١ٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ : 

 .يف ساالت ايبرت ٜتِ دزاض١ ٚقع املٓصٍ ٚٚقع غسف١ املسٜض ٚت١٦ٝٗ أَانٔ ايدخٍٛ ٚارتسٚز يًُٓصٍ ٚيًػسف١ 

ايربٜتْٛٞ يًُسق٢ املؿابني بايفػٌ ايهًٟٛ جيب إفساغ غسف١ باملٓصٍ َٔ األثاخ ٚاملٛنٝت يف ساالت ايػطٌٝ  .7

ٚختؿٝؿٗا يًُسٜض ٚٚقع دٗاش ايػطٌٝ فٝٗا يٝكّٛ بإدسا٤ دًطات ايػطٌٝ ايهًٟٛ فٝٗا ست٢ ٜهٕٛ َٔ ايطٗٛي١ 

 تعكُٝٗا .
 االجزّبػً ِغ ادلشظى إٌفسٍني ؟ األخصبئً ِب ٘ٛ دٚس : ط 

 

 االدتُاعٞ َع املسق٢ ايٓفطٝني: األخؿا٥ٞ أٚال : دٚز 

بارتٛف  إسطاضٍ٘ املسٜض َٚطاعدت٘ ع٢ً ايتشسز َٔ االدتُاعٞ ايٓفطٞ ٖٛ اضتكبا األخؿا٥ٞ إٕ أٍٚ دٚز ٜكّٛ ب٘  .1

 ايطبٝبٚطُأْت٘ إىل دٛ املطتػف٢، ٚبعد ذيو ايكٝاّ بدزاض١ سايت٘ دزاض١ غا١ًَ ٚنا١ًَ متٗٝدًا يعسقٗا ع٢ً 

 .ايٓفطٞ

 ت٘ يًُسٜض ٚنريو ارتدَات اييت ٜكدَٗا املطتػف٢.غسح ٚظٝف .2

 سٌ املػانٌ اييت قد تعرتض املسٜض خالٍ فرت٠ تٛاددٙ باملطتػف٢. .3

 زبط املسٜض باجملتُع ٚباألضس٠. .4

 َٚطاعدت٘ ع٢ً تكبًٗا. ي٘ غسح خط١ ايعالز  .5

 دٚز ايرتب١ٝ ايفهس١ٜ أٚايتأٌٖٝ املٗين  أٚحتٌٜٛ اذتاالت اييت حتتاز إىل َطاعد٠ َؤضطات أخس٣ نايكُإ االدتُاعٞ  .6

 .ٚغريٖا

 االدتُاعٞ باملطتػف٢. األخؿا٥ٞ إغساى املسٜض يف األْػط١ ايجكاف١ٝ ٚايرتٚحي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا  .7

حتٌٜٛ املسٜض إىل ايتأٌٖٝ ايػاٌَ يف ساٍ نإ املسض ايٓفطٞ املؿاب ب٘ َٔ األَساض اييت تؿسف هلا َعْٛ٘ َٔ  .8

 طاعدت٘ ع٢ً حتٌُ َؿازٜف ايعالز.ايدٚي١ مل

 

 : أسشح ادلشظى إٌفسٍنياالجزّبػً ِغ  األخصبئً دٚس ثبٍٔب: 
ايعكًٞ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع املطع٢ ايٓؿػٝني ٚايعكًٝني، ٚإقٓاعِٗ  أَٚػاعس٠ األغط٠ ع٢ً ؾِٗ طبٝع١ املطض ايٓؿػٞ  .1

 زخٍٛ املػتؿؿ٢ إشا يعّ األَط. أٚايعكًٞ َجً٘ َجٌ املطض ايعغٟٛ ال بس َٔ عالد٘  أٚبأ١ُٖٝ ايعالز ٚإٔ املطض ايٓؿػٞ 

خالٍ ؾرت٠ ايرتزز ع٢ً ايعٝاز٠ ايٓؿػ١ٝ ٚاالغتعا١ْ  أٚسٌ املؿانٌ اييت تعرتض أغط٠ املطٜض خالٍ تٛادسٙ باملػتؿؿ٢  .2

 باملؤغػات األخط٣ يف اجملتُع يتكسِٜ ارتسَات ألغط٠ املطٜض.

 خطٚد٘ َٔ املػتؿؿ٢. َٚػاعستٗا ع٢ً تكبٌ املطٜض ٚت٦ٝٗتٗا الغتكباٍ املطٜض بعس١ٝ َع األغط٠ تهٜٛٔ عالق١ َٗٓ .3

ايعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ األغط٠ يًٛقا١ٜ َٔ األَطاض ايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚعطٚض٠ ايعالز املبهط عٓس ظٗٛض أٟ َطض َٔ أعطاض  .4

 املطض ايٓؿػٞ ٚايعكًٞ.
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 :  ( ) ٚ   () أسئٍخ

١ يًتعاٌَ َع األفساد عاّ نتابٗا ايتػدٝـ االدتُاعٞ ٚقد تكُٔ املعسف١ ايع١ًُٝ ايكسٚزٜ أؾدزت َازٟ زٜتػُْٛد .1

1917 () 

 ( ) يًدد١َ االدتُاع١ٝ أٖداف تطع٢ إىل حتكٝكٗا ٖٚٞ أٖداف ٚقا١ٝ٥ ٚت١ُٜٛٓ ٚعالد١ٝ ٚإْػا١ٝ٥  .2

ٚاملٗازات ٚايكِٝ ٚاالاجاٖات اييت اجعًِٗ تٗدف ارتد١َ االدتُاع١ٝ إىل إعداد أخؿا٥ٝني ادتُاعٝني َصٚدٜٔ باملعسف١  .3

 ( أنجس فعاي١ٝ يف ايتعاٌَ َع األْطام املدتًف١ )

ٜعسف اإلعداد املٗين يألخؿا٥ٞ االدتُاعٞ بأْ٘ اإلعداد ايٓعسٟ ٚايرٟ ٜتِ فٝ٘ تصٜٚد ايطالب باذتكا٥ل ٚايٓعسٜات  .4

 يعًُٞ(ٚ ا اإلعداد ايٓعسٟ) ( ملُازض١ ١َٝٓٗ تتطِ بايهفا٠٤ ٚايفعاي١ٝ ) 

االدتُاعٞ َٚٓٗا ٚدٛد ايسغب١ يف خد١َ ايػري  األخؿا٥ٞضات أ١ُٖٝ تٛافس االضتعداد املٗين يٓذاح اأٚقشت ايدز .5

 (ٚسب امل١ٓٗ ٚاالْتُا٤ هلا ٚايسغب١ يف ايُٓٛ املطتُس ) َٚطاعدتِٗ ع٢ً سٌ َػهالتِٗ 

 املؤضط١االدتُاعٞ إٔ ٜعطٞ األٚي١ٜٛ الٖتُاَات ايعُال٤ ٚاستٝاداتِٗ إذا تعازقت َع َؿًش١  األخؿا٥ٞ ال جيب ع٢ً  .6

 ( ايؿش١ٝ )

 ) نُا ٖٞ( ( مجاع١ ،زتتُع ( نُا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ) ٜعسف َبدأ ايتكبٌ بأْ٘ ٚسد٠ ايتعاٌَ )فسد، .7

 )اجٓب ايٓكد(. (ٌٝ )االسرتاّ ٚايتطاَح ٚتٛدٝ٘ ايٓكد إىل ايعُ إظٗازاالدتُاعٞ  األخؿا٥ٞ ع٢ً  .8

االدتُاعٞ ع٢ً أضساز ٚسد٠ ايتعاٌَ ٚاعتباز ايعٌُٝ ٖٛ املؿدز األضاضٞ  خؿا٥ٞاألٜكؿد مببدأ ايطس١ٜ ستافع١  .9

 ()يًُعًَٛات 

 .(َطاعد٠ ايعٌُٝ يٓفط٘) ()االدتُاعٞ يًعٌُٝ  األخؿا٥ٞ ٜكؿد مببدأ املطاعد٠ ايرات١ٝ بأْٗا َطاعد٠  .10

 ()ٜكف قدٙ أال يف ساالت َع١ٓٝ  أٚاالدتُاعٞ أال حيابٞ عُٝال  األخؿا٥ٞ جيب ع٢ً  .11

ٜكّٛ َبدأ ايعالق١ امل١ٝٓٗ يف ارتد١َ االدتُاع١ٝ ع٢ً زتُٛع١ َٔ األضظ ٖٞ االسرتاّ ٚايتكبٌ ٚايطس١ٜ ٚاملٛقٛع١ٝ  .12

 ()ٖٚٞ تُٓٛ تًكا٥ٝا بني ْطل ايتعاٌَ ٚاألخؿا٥ٞ االدتُاعٞ 

 األخؿا٥ٞ ٚسد٠ ايتعاٌَ تكّٛ بتكِٝٝ َطت٣ٛ ارتد١َ املكد١َ َٔ  أٚإٔ ايعٌُٝ ٖٛ  ايتكِٜٛ ايراتٞ يألخؿا٥َٞبدأ  .13

 ٚملا ٜكدَ٘. االدتُاعٞ يٓفط٘ األخؿا٥ٞ ايتكِٝٝ ايراتٞ ٜعين تكِٝٝ  .()االدتُاعٞ 

 .()البد َٔ ممازض١ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ألْٗا تُٓٛ َٔ بدا١ٜ اإلعداد املٗين بايتعًِٝ ٚاختباز املعًَٛات بايتدزٜب  .14

 .()بارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ : َٗاز٠ املكاب١ً ٚاملالسع١  األضاض١َٝٔ املٗازات  .15
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؟ط ، ٚالزصبدٌبا ، ٚٔفسٍبا  : شخص رؼشض ٌجرت أحذ أطشافٗ، رىٍُ ػٓ ادلٛظٛع اجزّبػٍبا
 

 أٚال: اجزّبػٍبا :
 

 : األضسٟادتاْب  .1

ايصٟ غٛف  األَطات األغط٠ ٚشيو يؿعٛضٖا مبعاْات أقطب ايٓاؽ هلِ بؿكس دع٤ َٔ دػُ٘، ٜٛٓغٛف ٜؤثط ٖصا ايبرت ع٢ً َع

 األغط٠بؿهٌ أنرب، مما ُٜشٌُ  األغط٠عتس َٔ سطنت٘ ٚمماضغ١ سٝات٘ بؿهٌ طبٝعٞ، مما ظتعٌ االعتُاز ع٢ً أؾطاز 

قس ُٜكٍٝس  األَطايبكا٤ َع٘ يف املٓعٍ، ٖٚصا  أٚعطٚض٠ َػاعست٘ يف قغا٤ سٛا٥ذ٘، ٚزعُ٘ يف حتطنات٘ ايكطٜب١ ٚايبعٝس، 

، إشا مل تتعاؾط ادتٗٛز مبػاعست٘ ع٢ً تكبٌ ٚعع٘ ادتسٜس، ٚايػعٞ ع٢ً تعٜٛض ايعغٛ املؿكٛز بططف األغط٠أْؿط١ أؾطاز 

 َع ٖصا ايططف ادتسٜس، ٚشيو ملُاضغ١ سٝات٘ بؿهٌ ؾب٘ طبٝعٞ.صٓاعٞ يف أغطع ٚقت، ٚايعٌُ ع٢ً تهٝؿ٘ 
 

 ايعالقات االدتُاع١ٝ:  .2

غٛف ٜؤزٟ ٖصا ايبرت إىل جتٓب ايؿدط ايعسٜس َٔ ايعالقات ٚاملٓاغبات االدتُاع١ٝ، ْعطًا رتٛؾ٘ َٔ ْعطات االظزضا٤ 

عٓٗا يف ظٌ ايٛعع ادتسٜس،  داب١اإلاييت قس ٜعذع عٔ  األغ١ً٦ٚايؿؿك١ مما ٜؿعطٙ بايٓكط، ٚحتػػ٘ نصيو َٔ بعض 

نُا إٔ ايبرت غٛف ظتربٙ ع٢ً ايتٓاظٍ عٔ بعض أزٚاضٙ االدتُاع١ٝ اييت نإ ٜكّٛ بٗا قبٌ تعطع٘ يًبرت. نُا قس ظتربٙ 

 ايٛعع اذتايٞ باالتهاي١ٝ ع٢ً ايػري يًكٝاّ ببعض األزٚاض اييت نإ ٜكّٛ بٗا غابكًا.

 

 َػهالت ايعٌُ :  .3

َا ٜتٓاغب َع ٚعع٘ ادتسٜس، ؾغال عٔ املؿهالت اييت ترتتب  إىلتػري زٚضٙ  إىل أٚى ايؿدط يعًُ٘، تط إىلقس ٜؤزٟ ايبرت 

 ع٢ً ايبرت يف عالقت٘ بطؤغا٥٘ ٚظَال٥٘. 

 

 ثبٍٔب: ٔفسٍبا :
 ؾٝ٘.  األخطٕٜٚطاٖا  أٚايؿعٛض بايٓكط ٚاْتكاظ قُٝت٘ يصات٘ نُا ٜطاٖا ٖٛ،  .1

 ايبعض اْ٘ دعا٤ َٔ ضب ايعاملني رتطأ اضتهب٘ يف إسس٣ َطاسٌ سٝات٘.ظٗٛض َؿاعط دسٜس٠ نايؿعٛض بايصْب العتكاز  .2

 عتاٍٚ املضاب بايبرت اهلطٚب َٔ ايٛاقع املؤمل ايصٟ ٜجري قًك١ ٚتٛتطات٘ َٔ خالٍ االْععاٍ. .3

 .األخطٜٔ األؾداظعسّ تكبٌ املضاب ٚعع٘ ادتسٜس ٚاإلْهاض ٚعسّ االعرتاف بٛدٛز ؾطم بٝٓ٘ ٚبني  .4

 أسس املكطبني. أٚايتعًل ايؿسٜس بايٛايسٜٔ  أٚايطدٛع إىل بعض أْٛاع ايػًٛنٝات اييت ال تٓاغب عُطٙ، َجٌ ايبها٤  .5

 

: الزصبدٌب :  ثبٌثبا
 َضسض ايطظم.  األغط٠غطت٘ ٚبايتايٞ تؿكس قس ٜهٕٛ املضاب بايبرت ٖٛ ايعا٥ٌ ايٛسٝس أل .1

 َاي١ٝ نبري٠ ٜعذع عٔ تٛؾريٙ.  قس ٜتطًب تٛؾري ططف صٓاعٞ عٛعًا يًططف املؿكٛز َبايؼ .2

إٕ طٍٛ ؾرت٠ ايٓكا١ٖ بعس ع١ًُٝ ايبرت قس تطٍٛ قس ٜعطض ايطاتب يًدضِ الْكغا٤ ايؿرت٠ املػُٛس١ بٗا ْعاَا يإلداظ٠  .3

 املطع١ٝ.

ايطابع إىل عطٚض٠ االْتكاٍ  أٚيف ساٍ نإ ايبرت ألسس األقساّ قس ُٜشتِ ع٢ً ايؿدط إشا نإ ٜػهٔ يف ايسٚض ايجايح  .4

 ايصٟ قس ٜهٕٛ َهًـ عًٝ٘.  األَطاملُطات  أٚايتعسٌٜ يف بعض املساخٌ  أٚإىل ايػهٔ يف ايسٚض األضعٞ، 
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صبة ثئِشاض اٌمٍت، ِب رأثري ادلشض ػٍى رلزّؼٗ، ٚأٍ٘ٗ، ٚػٍّٗ؟سؤاي
ُ
 : شخص ِ

 رأثري ادلشض ػٍى رلزّؼٗ :  -أ 
ٕ عتس شيو َٔ ٚادبات٘ َٚػؤٚيٝات٘ مما ُٜؿكس اجملتُع بعض أكضٛض يف ٚظا٥ـ ايكًب َٔ ايطبٝعٞ إٕ تعطض ايؿدط ي .1

 ْتٝذ١ أصاب٘ بٗصا املطض. ؾطازٙاأزٚاض 

، مما ٜؤثط شيو يف األغط٠إٕ ٖصا ايكضٛض يف أزا٤ ايؿدط ٜٓعهؼ ع٢ً ستٝط٘ االدتُاعٞ َٚٔ أضنإ ٖصا احملٝط  .2

 ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ.

ايكًب ع٢ً بعض ايسعِ َٔ بعض املؤغػات اجملتُع١ٝ مما ٜتطًب شيو ظٜاز٠ يف َضطٚؾات ٖصٙ عطٚض٠ سضٍٛ َطٜض  .3

 املؤغػات اييت تٛؾط ٖصا ايسعِ.
 

 رأثري ادلشض ػٍى أسشرٗ:  -ة 
ايط١ًٜٛ يف ساالت ادتًطات ال قسض اهلل  اإلقا١َ أٚإٕ نجط٠ َٛاعٝس ٚتطزز َطٜض ايكًب ع٢ً املػتؿؿٝات ٚايعٝازات،  .1

 اإلُٖاٍ يف بعض اذتاالت. أٚ، األغط١ٜإىل ؾتٛض ٚععـ يف ايعالقات  ٜؤثط شيو ايبعس

ع٢ً َطٜغٗا َٔ اجملٗٛز ايعا٥س ايصٟ  األغط٠ملطٜض ايكًب، ْعطًا رتٛف  األغط١ٜٚايٛادبات  األزٚاضصعٛب١ ايكٝاّ ببعض  .2

 قس ٜهٕٛ ي٘ تأثري َباؾط ع٢ً ٚعع٘ ايضشٞ.

مماضغ١ ايعالق١ ايعٚد١ٝ يف بعض أْٛاع أَطاض ايكًب اييت ٜؤثط ؾٝٗا دبات ايعٚد١ٝ بؿهٌ طبٝعٞ يف اعسّ ايكٝاّ بايٛ .3

 أز٢ْ زتٗٛز.

 أسػاؽ املطٜض بايؿؿك١ ٚارتٛف َٔ قبٌ أغطت٘ يٛعع٘ ايضشٞ مما ٜؤثط شيو يف سايت٘ ايٓؿػ١ٝ. .4
 

 رأثري ادلشض ػٍى ػٍّٗ:  -ج 
 قس ٜؤثط َطض ايكًب ع٢ً إْتاد١ٝ ايؿدط يف عًُ٘، ٚقضٛضٙ يف أزا٤ بعض املٗاّ. .1

أخري بعض املٗاّ اييت ٜتطًب إصتاظٖا بؿهٌ َٜٛٞ ٚعادٌ ٚشيو يهجط٠ غٝاب َطٜض ايكًب الضتباط٘ مبٛاعٝس عٝاز١ٜ ت .2

 مما ٜؤثط يف غري ايعٌُ. األسٝإٝ٘ يف بعض ميتٓٛ أٚ

 عسّ تهًٝؿ٘ َٔ قبٌ ضؤغا٤ٙ مبٗاّ ؾاق١ ٚسػاغ١ تكسٜطًا يٛعع٘ ايضشٞ قس ُٜؿعطٙ شيو بايٓكط ٚايس١ْٝٚ. .3
 

صبة خبٛف ِٓ اإللبِخ ثبدلسزشفى ِب دٚس 3ط
ُ
 االجزّبػً يف ٘زٖ احلبٌخ، ِٚب طشق اٌؼالج؟ األخصبئً : شخص ِ

 ٘نا١ًَ عٔ طبٝع١ َطع٘ ٚغببًَـ املطٜض ٚمجع املعًَٛات ع٢ً االدتُاعٞ يف ٖصٙ اذتاي١ االطالع  األخضا٥ٞ ع٢ً  .1

 ٚتٛقٝت زخٛي٘ املػتؿؿ٢ ٖصا أٚال. 

ايتٛاصٌ َع طبٝب٘ املعاجل ٚعكس يكا٤ َع املطٜض يتطُٝٓ٘ عٔ ايٛعع ايضشٞ، ٚإظتاب١ٝ بعس إمتاّ ارتط٠ٛ األٚىل.  .2

 ارتطٛات ايعالد١ٝ اييت متت.

 أٚاالدتُاعٞ يطبٝب٘ املعاجل َع ايتٛص١ٝ بٛدٛز َطاؾل َٔ أسس أقاضب املطٜض  األخضا٥ٞ ؾطح ظطٚف اذتاي١ َٔ قبٌ  .3

 أصسقا٥٘ يتدؿٝـ َؿاعط ارتٛف ٚايكًل مما ٜععظ ؾعٛضٙ باألَإ.

ايتأنٝس يًُطٜض بعسّ ايكٝاّ بأٟ خط٠ٛ يف َطاسٌ ايعالز إال مبٛاؾكت٘ َباؾط٠ َٓ٘ زٕٚ إدباض، َٚٔ سك٘ َػازض٠  .4

 املػتؿؿ٢ َامل تهٔ سايت٘ طاض١٥.

خالٍ تعٜٚسٙ بٛغا٥ٌ ايتٛاصٌ  أٚملطٚض ايَٝٛٞ; االدتُاعٞ ٜكـ ظاْب٘ زا٥ًُا َٔ خالٍ ا األخضا٥ٞ تطُني املطٜض بإٔ  .5

 االدتُاعٞ زاخٌ املػتؿؿ٢ يف ساٍ َعاٚز٠ َؿاعط ارتٛف ٚايكًل. األخضا٥ٞ َع 

 تٛعٝح ايضٛض٠ نا١ًَ عٔ زٚض املػتؿؿ٢ ٚايطبٝب ٚإٔ ادتُٝع َٛدٛزٜٔ ملػاعست٘ ٚزعُ٘ يتذاٚظ ٖصا ايعاضض ايضشٞ. .6
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 حبٌخ رطجٍمٍخ:
عاَا، ٖٚٛ عاطٌ عٔ ايعٌُ  50، ٚقاّ ابٔ َطٜغ١ ٜٚبًؼ َٔ ايعُط ػِ ايطٛاضئنأخضا٥ٞ ادتُاعٞ يف ق تعٌُ

عاَا، ٚتطنٗا يف َسخٌ ايطٛاضئ ٚاْضطف، ٚناْت ٚايست٘ تعاْٞ َٔ ادتؿاف  85بإسغاض، ٚايست٘ اييت تبًؼ َٔ ايعُط 

، ٚٚيسٖا ٖٛ ايعا٥ٌ ايٛسٝس ٚال  ٚاْعساّ ايٓعاؾ١، ٜٚبسٚ أْٗا مل تػتشِ َٓص ؾرت٠ ط١ًٜٛ ، ٚتعاْٞ املطٜغ١ َٔ َطض ايعٖاميط

 األخضا٥ٞ ٜٛدس أٟ أقاضب آخطٜٔ ، ٚيكس مت عالدٗا يف ايطٛاضئ ٚاغتكطت سايتٗا ٚمت االتضاٍ بابٓٗا بعس ستاٚالت َٔ 

ع٢ً  االدتُاعٞ ايطيب ، َا ٖٛ اإلدطا٤ ايصٟ غٛف تكّٛ ب٘ نأخضا٥ٞ ادتُاعٞ َع ؾطح غبب اختاشى هلصا ايكطاض بٓا٤ً

 ع٢ً املعطٝات االدتُاع١ٝ اييت مت شنطٖا : َبازئ ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ ٚبٓا٤ً
 

االدتُاعٞ  األخضا٥ٞ ٜتِ ايطؾع إىل ايطبٝب املعاجل بغطٚض٠ تِٜٓٛ املطٜغ١ يف املػتؿؿ٢ َٚٔ ثِ تكّٛ بتشًٜٛٗا إىل  .1

 املدتط يألغباب االدتُاع١ٝ غايؿ١ ايصنط.

 ا١ٜ املٓعي١ٝ َع عٌُ زضاغ١ ساي١ ٚاؾ١ٝ يًُطٜغ١ .حتٌٜٛ املطٜغ١ إىل قػِ ايطع .2

 ت٘ َع ستاٚي١ حتًٜٛٗا إىل قػِ ايطعا١ٜ املٓعي١ٝ .بتسضٜب االبٔ بهٝؿ١ٝ ضعا١ٜ ٚايس االٖتُاّ .3

 إٜساعٗا يف زاض خاص١ مبطع٢ ايعٖاميط. .4

تٛعٝح ساي١ املطٜغ١ يالبٔ ٚايتأنٝس ع٢ً عطٚض٠ االٖتُاّ  بٓعاؾتٗا ٚبتػصٜتٗا، سٝح أْٗا غري قازض٠ ع٢ً ايكٝاّ بصيو  .5

 .()ايعٓا١ٜ باملطٜض بػبب َطعٗا ٚعُطٖا املتكسّ ، ٚإَسازٙ مبطٜٛات عٔ َطض ايعٖاميط ٚنٝؿ١ٝ 

 

 :اسشي ٌؼٕف رؼشظذ طفٍخ لصخسؤاي: 
 :األغ١ً٦

 .يف ايعٓـ اإلٜصا٤( األخضا٥ٞ زٚض  –) ضادع زيٌٝ املُاضغ١  اذتاي١؟ ٖصٙ َع االدتُاعٞ األخضا٥ٞ  زٚض َا ٖٛ .1

 ؟ٚاسس ٚقت يف عالدٞ َسخٌ َٔ انجط تػتدسّ اذتاالت بعض ٌٖ .2

 ْعِ.

 ؟االدتُاعٞ ايعالز ؾؿٌ إىل تؤزٟ اييت األغباب َاٖٞ .3

 ق١ً َضازض املعًَٛات. - أ

 ايعالد١ٝ.عسّ تعإٚ ايعٌُٝ يف زعِ ايع١ًُٝ  - ب

 يف تكسٜط َؿه١ً ايعٌُٝ ٚاقرتاح اذتًٍٛ املٓاغب١. األخضا٥ٞ ععـ إَهاْٝات  - ت
 

 ػٍٍّخ ٕ٘بن ْٚأ خسٍٙ اٌؼٍٍّخ ْأ ٚألٕؼزٙب االجزّبػٍخ األخصبئٍخ اسزمجٍزٙب اٌثذي ثسشطبْ ِشٌعٗسؤاي: 
  سٍٙخ:  اٌؼٍٍّخ ثأْ صٚجٙب ألٕؼذ ٚوزٌه جتًٍّ

 ؟َعٗا األخضا١ٝ٥ اغتدسَت٘ ايصٟ املٗين األغًٛب ٖٛ َا .1

 َٔ خالٍ أغًٛب ايتٛعٝح ٚاألقٓاع. 

 ؟غًٗ٘ ايع١ًُٝ بإٔ ظٚدٗا أقٓعت نٝـ .2

متت يف َػتؿؿٝات أخط٣  أَٚٔ خالٍ شنط بعض اذتاالت اييت غبل ايتعاٌَ َعٗا يٓؿؼ املؿه١ً ٚمتت بٓذاح، 

 عامل١ٝ َع إتاس١ ايؿطص١ يًعٚز باالطالع ع٢ً بعض اذتاالت املٛثك١ عًًُٝا َٔ خالٍ َكاطع ايؿٝسٜٛ. أٚست١ًٝ 

 ؟َعٗا األخضا١ٝ٥ اغتدسَت٘ ايصٟ ايعالدٞ املسخٌ ٖٛ َا .3

 .املسخٌ املعطيف

 



18 

 

 ٍتكطسب إٔ ايٛقت َٔ ط١ًٜٛ يفرتات ٚخاؾ١ املطتػف٢ ٚدخٛي٘ اإلْطإ َسض ع٢ً ٜرتتب قد: ضؤا 

 أثاز َٛقشا ايعباز٠ ٖرٙ اغسح عا١َ، بؿف١ ٚاجملتُع بايعٌُ ٚعالقت٘ باألقازب ٚعالقت٘ األضس١ٜ عالقات٘

 . ي٘ املػازن١ األْطام َٔ سٛي٘ َٚٔ املسٜض ع٢ً ايط١ًٜٛ اإلقا١َ

 

 أٚال : أثش ادلشض ػٍى ادلشٌط ٔفسٗ : 

 اإلسػاؽ بايكًل يضعٛب١ تهٝؿ٘ َع أٚعاع اذتٝا٠ ادتسٜس٠ باملػتؿؿ٢. .1

 بارتٛف ايسا٥ِ َٔ املضري ايصٟ غٛف ٜؤٍٚ إيٝ٘ . اإلسػاؽ .2

 نٌ َا ظازت َس٠ ايبكا٤ نٌ َا اضتبط شيو مبعٜس َٔ ايؿعٛض باإلسباط. .3

 تسٖٛض سايت٘ املع١ٜٛٓ، مما قس ٜكٛزٙ إىل االْػشاب ٚايػًب١ٝ. .4

 ارتٛف َٔ ايعس٣ٚ. .5

 َعاٖط االتهاي١ٝ. .6

 

 :أسشح ادلشٌطأثش ادلشض ػٍى ثبٍٔب : 
 ايعاّ يًشٝا٠ اي١َٝٛٝ يف املٓعٍ.اعططاب ايٓعاّ  .1

 ٚدٛز املطٜض يف املػتؿؿ٢ ؾرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ايعَٔ ُٜدؿ٢ ع٢ً باقٞ أؾطاز أغطت٘ ٚع٢ً َٔ ٜطعاِٖ يف غٝاب٘. .2

قس ٜٓتاب ايعالقات األغط١ٜ ْٛع َٔ ايؿتٛض ٚاإلُٖاٍ ْعطًا يطٍٛ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت غٝبت املطٜض عٔ أغطت٘، خاص١ إشا  .3

 قًت ظٜاضتِٗ ي٘.

 عٛض أغط٠ املطٜض باإلسباط ْتٝذ١ ايؿعٛض بأْ٘ عب٤ ثكٌٝ عًٝٗا يف ساٍ بكا٥٘ َس٠ ط١ًٜٛ باملػتؿؿ٢.ؾ .4

 
 : ادلٕضيسة  ػٍىأثش ادلشض ثبٌثب : 

 ٜؿعط ضب األغط٠ املطٜض بايؿؿٌ يف ايكٝاّ بٛادبات٘ ضتٛ إعاي١ أغطت٘. .1

 عًٝ٘.ٜضبح ضب األغط٠ املطٜض ؾسٜس اذتػاغ١ٝ ألٟ ؾهٌ َٔ األؾهاٍ ايػًط١  .2

 ٜٓدؿض. أٜٚتٛقـ زخً٘  .3

 ٜعطٌ ايٓؿاط ايرتٚعتٞ ألبٓا٥٘ ايضػاض. .4

 ٜهٕٛ ؾطص١ يًتدًٞ عٔ املػ٦ٛيٝات، ٚاملطايب١ بكسض نبري َٔ االٖتُاّ. .5

 
 : ػٍى سثخ ادلٕضيأثش ادلشض ساثؼب : 

 دٗٛز ايعالز ايطيب.غ٤ٛ سايتٗا ايٓؿػ١ٝ، ٚإسػاغٗا بايعذع ٚايصْب، مما ٜؤزٟ إىل عسّ اغتؿازتٗا بايكسض املال٥ِ َٔ  .1

 تتعطض يإلسباط ٚايكًل ع٢ً صػاضٖا، ٚؾعٛضٖا بايٝأؽ يؿؿًٗا يف إصتاظ اهلسف ايصٟ ضمست٘ ذتٝاتٗا. .2

ٜهجط غٝابٗا يطعا١ٜ اإلخ٠ٛ ايضػاض ْتٝذ١ غٝاب أَٗا، ٚتؿعط بايػغب ٚاملٗا١ْ،  أٚاْكطاع االب١ٓ ايهرب٣ عٔ زضاغتٗا،  .3

  تطى ايسضاغ١ ذتاد١ األغط٠ إىل تٛادسٖا يطعا١ٜ أَٛض املٓعٍ.يتشًُٗا َجٌ ٖصٙ املػ٦ٛي١ٝ، ٚقس تًذأ إىل
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 : ػٍى ادلشٌط ضشاَثبس االجزّبػٍخ ٌٍّخبِسبا : 
إٕ ٚدٛز املطٜض يف املػتؿؿ٢ يؿرت٠ َٔ ايعَٔ قس ٜؤثط ع٢ً باقٞ أؾطاز أغطت٘ ٚع٢ً َٔ ٜطعاِٖ يف غٝاب٘، ٚضمبا  

و ْبصًا َٔ األغط٠ ي٘، ٚقس تٓٗاض بعض ايطٚابط األغط١ٜ ْتٝذ١ بكا٥٘ ؾرت٠ تغعـ عالقتِٗ ب٘، ٚإشا قًت ظٜاضتِٗ ي٘ اعترب شي

أطٍٛ، نُا إٔ غٝاب األب ٚاألّ عٔ املٓعٍ بػبب املطض; غٝشس َٔ نؿا٤ت٘، ٚقسضت٘ ع٢ً تٛدٝ٘ أؾطاز أغطت٘، األَط قس ال 

 ؾطض ايتٓؿ١٦ االدتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ. ٜتٝح هلِ

ٚتتأثط عالقت٘ بأصسقا٥٘ ؾٝٓتاب املطٜض اذتعٕ ٚاألمل، خاص١ يف ساالت نُا قس ٜٗتع َٛقـ املطٜض بأغطت٘،   

ايؿًٌ ٚاألَطاض املعس١ٜ. إعاؾ١ إىل ععـ َها١ْ املطٜض بػبب طٍٛ ؾرت٠ املطض ٚايبكا٤ يف املػتؿؿ٢ األَط ايصٟ ٜؤزٟ إىل 

ح ال ٜػتطٝع مماضغ١ أْؿطت٘ خًٌ يف زٚضٙ يف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚيف املٓعٍ، َع ؾعٛض املطٜض بايععي١ االدتُاع١ٝ، سٝ

 االدتُاع١ٝ ٚعالقات٘ املدتًؿ١.

: اَثبس االلزصبدٌخ ػٍى ادلشٌط  :سبدسبا
َٛضز  أٜٚطتبط األثط االقتضازٟ ببكا٤ املطٜض باملػتؿؿ٢ إشا نإ املطٜض ٖٛ ايعا٥ٌ ايٛسٝس ألغطت٘ ٚيٝؼ ي٘ زخٌ  

كطاع ٖصا ايسخٌ، ٚتأثري شيو ع٢ً َٝعا١ْٝ أغطت٘ آخط، ؾكس ٜتػبب زخٛي٘ إىل املػتؿؿ٢ ٚبكا٥٘ ؾرت٠ ط١ًٜٛ يف اْ

َا ٜسؾعِٗ يف ساٍ عسّ إظتاز َٔ  أَٚٚضطٚؾاتٗا، مما قس ٜعطض أؾطاز أغطت٘ إىل االقرتاض َٔ األقاضب ٚادتريإ، 

ح خطٚز األبٓا٤ َٔ املسضغ١ يًبش أٚقس ٜضٌ األَط إىل خطٚز ايعٚد١ يًعٌُ،  أٜٚكطعِٗ إىل بٝع بعض املُتًهات ايؿدض١ٝ، 

عٔ عٌُ يتٛؾري َٛضز اقتضازٟ ٜػاعسِٖ يػس تهايٝـ اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ، مما قس ٜععظ َؿاعط االستكاض يٓؿػ٘ بأْ٘ تػبب 

 ألغطت٘ بأٚعاع مل ٜهٔ ٜطتغٝٗا يٛال بكا٥٘ يف املػتؿؿ٢. 
 

: اَثبس اٌسٍٛوٍخ ػٍى ادلشٌط  :سبثؼبا
 

ق١ً ظٜاضتِٗ ي٘، مما ٜعٜس صٛض  أٚز أغطت٘ عٓ٘، ْتٝذ١ يبكا٤ املطٜض َس٠ ط١ًٜٛ زاخٌ املػتؿؿ٢، َع ختًٞ أؾطا 

ايتؿاؤّ ٚاملداٚف يسٜ٘، األَط ايصٟ ٜكٛزٙ إىل االْطٛا١ٝ٥، ٚاالْععاٍ، ٚايتعاّ ايضُت ايطٌٜٛ، ٚعسّ اذتسٜح َع األخطٜٔ، 

ع ٚبٗصا تٓدؿض ؾٗٝت٘ يألنٌ، َع عسّ االغتذاب١ إىل تٛدٝٗات ايؿطٜل ايطيب ساٍ ٚضٚزٖا، نُا ٜضبح املطٜض غطٜ

االغتجاض٠ ٚؾسٜس اذتػاغ١ٝ، نُا قس ٜكٛزٙ شيو إىل ايطدٛع إىل بعض أيٛإ ايػًٛى ارتاص١ بايطؿٛي١; نايبها٤، 

 ٚايتؿبح بأؾٝا٤ تاؾ١ٗ، ٚبعض ايتضطؾات غري املأيٛؾ١ عٔ َٔ قبٌ.

 

: اَثبس إٌفسٍخ  : ػٍى ادلشٌط ثبِٕبا
تتُجٌ املؿهالت ايٓؿػ١ٝ يس٣ املطٜض باملداٚف ٚاملؿاعط ايػًب١ٝ، ؾُٔ املداٚف: ارتٛف َٔ املٛت ْتٝذ١ يًُطض،  

تهٕٛ ٖٓاى شتاٚف ال ؾعٛض١ٜ بػبب جتاضب  أٚٚنصيو اضتباط زخٍٛ املػتؿؿ٢ ببعض ايتذاضب املؤمل١ يف سٝا٠ املطٜض، 

هجريًا َا غتاف املطع٢ َٔ املػتؿؿٝات، ، ؾاس١ ٚايبرت ٚغريَٙطٜط٠ نبتت يف ايضػط، نتدٜٛـ األطؿاٍ باألطبا٤ ٚادتط

ٜٚهطٖٕٛ َا ؾٝٗا َٔ ممطات ط١ًٜٛ ٚغهٕٛ ٚضا٥ش١ أز١ٜٚ َٚطٗطات َٚٓعط اآلالت ايػطٜب١، ٚقس ٜطبط ارتٛف بايعالز 

يعس٣ٚ ايطيب اجملاْٞ، سٝح قس ٜعين شيو يًُطٜض عسّ دس٣ٚ ٖصا ايعالز، نُا إٔ ٖٓاى شتاٚف نبري٠ َطتبط١ بتًكٞ ا

َٔ املطع٢ املكُٝني َع٘ يف ْؿؼ ايعٓرب، ٚنصيو ايؿعٛض املععر ايصٟ ٜضٝبِٗ َٔ اضتؿاع أصٛات بعض املطع٢، ايصٜٔ 

يصْب اضتهب٘،  أٜٚتأٖٕٚٛ َٔ ؾس٠ األمل، ٚنصيو سػاغ١ٝ ايؿعٛض بايصْب، ؾكس ٜؿعط املطٜض بإ املطض عكاب رتط١٦ٝ 

 .ٚع٢ً شيو ٜػتشل ادتعا٤ ٚايعكاب
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 : فرتح أطٛي ِٓ ادلسّٛح ثٗ ثبدلسزشفى ٌٍجمبء ادلشٌط رذفغ اٌزً ًاٌؼٛاِِبً٘ 
 

 رارٍخ: ػٛاًِ: أٚالا 

 عسّ قسض٠ املطٜض خس١َ ْؿػ٘ ٚؾعٛضٙ باذتطز ايؿسٜس َٔ طًب املػاعس٠ الغُٝا إشا نإ ال ٜتشهِ باملداضز. .1

 ارتٛف َٔ َػازض٠ املػتؿؿ٢ يطغبت٘ االغتؿاز٠ َٔ ارتسَات املتٛؾط٠ ؾٝ٘.  .2

 َطع٢ تطبط٘ صساقات َعِٗ. َٚعؾعٛضٙ باالضتٝاح زاخٌ املػتؿؿ٢ يٛدٛزٙ ٚغط ايؿطٜل املعاجل،  .3

ٌُْ ثكٌٝ ع٢ً األغط٠، ؾعٛضٙ بعسّ تكبًِٗ ي٘. .4  ؾعٛضٙ أْ٘ َس

 األظَات املاي١ٝ بعس خطٚد٘. أٚخٛؾ٘ َٔ َٛاد١ٗ بعض املؿهالت األغط١ٜ،  .5

 إعاق١ بس١ْٝ .عسّ تكبٌ ٚعع٘ ايضشٞ، ٚخاص١ إشا نإ ُٜعاْٞ َٔ  .6

 ارتٛف َٔ املػتكبٌ. .7

 
 ثٍئٍخ: ػٛاًِ: ثبٍٔبا 

 عسّ تكبٌ األغط٠ يًُطٜض ٚخطٚد٘. أٚضؾض  .1

 اٖتُاّ َٔ ايعٚد١ ٚاألبٓا٤. أٚعسّ ٚدٛز ضعا١ٜ  .2

 األقاضب ٜكّٛ بطعا١ٜ املطٜض. أٚعسّ ٚدٛز أسس َٔ أؾطاز األغط٠  .3

 تأخط أغط٠ املطٜض يف اغتالَ٘. أٚضؾض  .4

 ٛنٝات اييت مياضغٗا املطٜض.خٛف األغط٠ َٔ بعض ايػً .5

 اذته١َٝٛ. يوضغب١ األغط٠ يف االغتؿاز٠ َٔ خسَات املؤغػات ٚادتُعٝات ارتري١ٜ ٚنص .6

 عسّ اقتٓاع األغط٠ بايطعا١ٜ ايضش١ٝ املٓعي١ٝ ٚضؾغٗا َتابع١ سايت٘ مبطنع ايطعا١ٜ ايضش١ٝ األٚي١ٝ . .7

 ضعا١ٜ املطٜض زاخٌ املٓعٍ.عسّ ضغب١ أسس أؾطاز األغط٠ ايتعًِ ٚايتسضٜب ع٢ً أغاغٝات  .8

 ُبعس َكط إقاَت٘ األصًٞ َٔ َكط املػتؿؿ٢ املّٓٛ ؾٝ٘.   .9
 

 الزصبدٌخ : ػٛاًِ: ثبٌثب

 أغطت٘ ع٢ً تأَني خازّ رتسَت٘ ٚضعاٜت٘ بعس خطٚد٘. أٚعسّ قسض٠ املطٜض  .1

ْٕ َٚدس ٚيًُطٜض َعًا يغٝل ايػهٔ . .2  عسّ إَها١ْٝ تأَني َهإ إلقا١َ ارتازّ إ

 املهإ ايضشٞ املٓاغب.عسّ تٛاؾط  .3

 صعٛب١ تٛؾري املٛاصالت ملتابع١ عالز املطٜض باملػتؿؿ٢. .4

 ععـ ايسخٌ االقتضازٟ يألغط٠ مبا ال ٜهؿٞ استٝادات املطٜض بعس ارتطٚز. .5

 ٚدٛز َبايؼ َايٝ٘ يضاحل املػتؿؿ٢ )يػري ايػعٛزٜني( .6
 

 صحٍخ : ػٛاًِ: ساثؼب

 دػِ املطٜض َجٌ )ايكػطط٠ ايبٛي١ٝ، يٍٝات ايتٓؿؼ، ٚغريٖا(. ٚدٛز بعض األدٗع٠ ايطب١ٝ املجبت١ يف بعض أدعا٤ .1

 ظٗٛض تكُطسات ع٢ً دػِ املطٜض ْعطًا يطٍٛ ؾرت٠ بكا٥٘ ع٢ً ايؿطاش، مما ُٜجري شتاٚف املطٜض ٚأغطت٘. .2

 َعاْا٠ بعض نباض ايػٔ َٔ أعطاض ايؿٝدٛخ١. .3

 ايؿعٛض ايسا٥ِ بايتعب ٚاإلضٖام. .4

 .ارتٛف َٔ اْتهاغات اذتاي١ ال قسض اهلل .5



21 

 

رترجخ 
ُ
 ػٍى ثمبء ِشٌط اإللبِخ اٌطٌٍٛخ داخً ادلسزشفى : اَثبس ادل

، األَط  ايصٟ ٜعٛز بكا٥٘ بعس تًو ( 15ّٜٛ٘ املعاجل ؾرت٠ تعٜس عٔ )إٕ بكا٤ املطٜض بعس نتاب١ خطٚد٘ َٔ قبٌ طبٝب 

ػتؿؿ٢ عٔ ٖسؾ٘ ايعالدٞ، ايؿرت٠ بهجري َٔ ايغػٛطات، ٚاآلثاض اييت تطاٍ املػتؿؿ٢ ٚايؿطٜل املعاجل، مما ُٜدطز امل

 ٜٚسخً٘ يف أزٚاض دسٜس٠ عًٝ٘، تؿطض ٚاقعًا ٜهٕٛ تأثريٙ غًبًا ع٢ً املػتؿؿ٢ ٚايعاًَني ؾٝ٘، َٚٔ أِٖ تًو اآلثاض :
 

رترجخ ػٍى أٚالا : 
ُ
 اٌطجً :  اٌىبدساَثبس ادل

َُعاْا٠ ؾسٜس٠ ع٢ً ايطبٝب يهْٛ٘ ئ ٜػتطٝع قبٍٛ ساالت   ُتؿهٌٍَ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املطع٢ ٚغ١ًٝ عػط نبري٠ ٚ

َطع١ٝ دسٜس٠، يعسّ ٚدٛز أغط٠َّ ناؾ١ٝ ٜػتطٝع َٔ خالهلا تكسِٜ ارتس١َ ايطب١ٝ ي٘، إىل داْب اإلسػاؽ ٚاهلادؼ 

 املػتُط َٔ تهطاض ٖصٙ امُلعاْا٠ َع َطٜض آخط. 
 

رترجخ : ثبٍٔبا 
ُ
 اٌفًٕ : ػٍى اٌىبدساَثبس ادل

ٜٚٓسضز حتت٘ بطبٝع١ اذتاٍ ؾ٦ات عسٜس٠ َٓٗا قػِ ارتس١َ االدتُاع١ٝ، ١٦ٖٝٚ ايتُطٜض، ٚايتػص١ٜ، ٚايعالز  

ٌٌ نبري َٓص زخٍٛ املطٜض املػتؿؿ٢ ٚست٢ خطٚد٘، ٚشيو  ُْ ايطبٝعٞ، َٚهاؾش١ ايعس٣ٚ، ٚايصٜٔ ٜكع ع٢ً عاتكِٗ َس

إصابت٘ بعس٣ٚ أَطاض أخط٣ تسخٌ ايؿطٜل  أٚٛض سايت٘، يتكسِٜ َا ٜػتٛدب عًُ٘ َٔ ضعا١ٜ ٚعٓا١ٜ َٚتابع١، خٛؾا َٔ تسٖ

 ايعالدٞ يف زٚض٠ دسٜس٠ َٔ اإلدطا٤ات ايعالد١ٝ.
 

رترجخثبٌثبا 
ُ
 إداسح ادلسزشفى : ػٍى : اَثبس ادل

إسايت٘ إىل أٟ َٔ  أٚإٕ بكا٤ املطٜض ؾرت٠ أطٍٛ َٔ املػُٛح ب٘ قس عتتاز إىل ٚقت طٌٜٛ ست٢ ٜتِ إخطاد٘،  

و غري ايعٌُ ايطيب ٚنصيو اإلزاضٟ، األَط ايصٟ ٜؿتت إزاض٠ املػتؿؿ٢ عٔ َٗاّ أنجط أ١ُٖٝ املؤغػات، مما ٜطب

ٚعطٚض٠، الضتباط شيو بكطاضات بريٚقطاط١ٝ عك١ُٝ تؤزٟ يف نجري َٔ األسٝإ إىل ايتأثري ع٢ً صاْع ايكطاض باملػتؿؿ٢، 

ايطاؾض  أ١َٚ ايط١ًٜٛ غٛا٤ ايطاؾغني يًدطٚز ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ: إشا أضاز َسٜط املػتؿؿ٢ إخطاز َطٜض َٔ َطع٢ اإلقا

شِٜٚٗ اغتالَِٗ، ؾًٔ ٜتُهٔ عٌُ شيو بضٛض٠ غطٜع١ بٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜػبل شيو ايعسٜس َٔ ايرتتٝبات اإلزاض١ٜ نُداطبات 

إزاض١ٜ زاخ١ًٝ، ٚشتاطبات إزاض١ٜ خاضد١ٝ يعسز َٔ ادتٗات اذته١َٝٛ املع١ٝٓ، ٚايتٛاصٌ َع َٔ ي٘ عالق١ باملطٜض غٛا٤ 

 نؿًٝ٘. أٚقطٜب٘  أٚغطت٘ أ
 

 حبٌخ رطجٍمٍخ:
 أْٗا إال ايعؿطٜٓات َٓتضـ يف ًَؿٗا يف األٚضام سػب غٝس٠ ٖٚٞ االدتُاعٝات األخضا٥ٝات اسس إىل حتًٜٛٗا مت ع ظ ؽ

 ٚأثاض ٚدٗٗا، أضتا٤ يف ايعضقا٤ ايهسَات ٚتٓتؿط ٚايصبٍٛ، اإلدٗاز عًٝٗا ٜبسٚ سٝح األضبعٝٓات، بسا١ٜ يف األٚىل ي١ًًٖٛ تبسٚ

 شضاعٗا يف نػط إىل أز٣ بسْٞ إلٜصا٤ تعطعت أْٗا ايتشٌٜٛ اغتُاض٠ يف اذتاي١ ٚصـ ٚنؿـ ٚايٝس، ادتب١ٗ يف ادتطٚح

 بُٝٓٗا ايسا٥ِ ايؿذاض بػبب ظٚدٗا اْ٘ أقطت أخريا أْٗا إال اذتكٝكٞ بايػبب االعرتاف ايبسا١ٜ يف اذتاي١ ٚقاَٚت األمئ،

 عسٖا. ايعٚز َٔ بايعٓـ َا ٜٓتٗٞ غايبا ٚايصٟ

 : اذتاي١ َع ٜتعاٌَ ايصٟ االدتُاعٞ األخضا٥ٞ  أْو تضٛض

 . يًشاي١ َا ٖٛ ايتكدٜس املٓاضب .1

 . تٓاضب اذتاي١ ايعالز خط١ قع .2

 

 ( ali.alzhrane@gmail.comأْتعط إداباتهِ ) ع٢ً بطٜسٟ ايتايٞ : 

mailto:ali.alzhrane@gmail.com
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 :يف لسُ اٌطٛاسااالجزّبػً  األخصبئً دٚس 
 األخصائي  ووجود الطوارئ، قسم على يزداد الضغط فإف العطالت وأياـ ادلسائية الفًتة يف أبواهبا العيادات تغلق عندما
 يف العاملُت عدد وزلدودية احلاالت عدد كثرة نتيجة العالجي الفريق على الواقع العبء زبفيف يف يساعدفيها  االجتماعي

 والنفسية االجتماعية باجلوانب لالىتماـ الكايف الوقت غلد ال ؛عملو وطبيعة مشاغلو كثرة وبسبب الطبيب أف كما،  القسم
االجتماعي بأقساـ الطوارئ يف  األخصائي لذا ؽلكن تلخيص دور  .واحد وقت يف وأسرتو بادلريض االىتماـ عن ناىيك للمرض،
 التايل:

 
 بقسم الطوارئ: وأسرتو المريض مع االجتماعي األخصائي  دورأوال: 

 مع بالتنسيق بادلستشفى ادلوجودين األقارب بطمأنةالقياـ و  ،أسرىم وأفراد ادلصابُت للمرضى وادلعنوي النفسي الدعم تقدًن .ٔ
 .ادلعاجلُت أطبائهم

 ، حسب وضع احلالة، بعد أخذ موافقة الطبيب ادلعاًف.واستفساراهتم تساؤالهتم على واإلجابة الالزمة ادلعلومات توفَت .ٕ

 مساعدة ذوي ادلريض يف االطمئناف على مريضهم. .ٖ
 .ادلناسبة ادلهنية األساليب باستخداـ معها للتعامل والتدخل ادلوقف أو ادلرض عن النامجة استجاباهتم معرفة .ٗ

 .عدمو من لو رؤيتهم وإمكانية ادلريض حالة عن معهم يتحدث .٘

 

 
 بجدة،بالتعاون مع الزمالء بقسم الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى الثغر العام  الدليل ىذا تم إعداد

 ففيو الكثير من المهام واألدوار التي وجدناىا محل أسئلة واستفسارات الكثير من األخصائيين والمتدربين.
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 في حاالت الوفاة ال قدر اهلل : االجتماعي األخصائي  دورثانياً: 
 مجع ادلعلومات اخلاصة بادلتويف قبل ادلبادرة بإبالغ ذويو اخلرب. .ٔ
يت ال ادلرض أو اإلصابة شدة على التأكيد خالؿ من وذلك الوفاة خرب إلبالغ التمهيد االجتماعي األخصائي  ينبغي على .ٕ

وذلك بشكل تدرغلي منعاً لصدمة ملتقي اخلرب. )من خالؿ خطوات إيصاؿ  حياتو إنقاذ على القدرة وعدـ ادلريض امنه عاىن
 األخبار السيئة(*

 .معها للتعامل األسرة ومساعدة عنها للتعبَت الفرصة وإتاحة بادلوقف ادلرتبطة ادلؤدلة ادلشاعر مع والتعامل النفسي الدعم توفَت .ٖ
 أو ،تولرؤي واصطحاهبم آخر، لوقت ذلك تأجيل أو مباشرة ادلتويف رؤية بشأف ادلناسب القرار ازباذ على األسرة مساعدة .ٗ

 .ادلتوىف الستالـ ادلتبعة اإلجراءات يف معو للتحدث األسرة أفراد أحد اختيار

 

 :)خطوات إيصال األخبار السيئة(* 

(. أخ -أبن  –أب  -: جد األصوؿعدـ إيصاؿ اخلرب ألي شخص إال بعد التأكد من ىويتو، حبيث يكوف من أقارب ادلتويف ) .ٔ
 .ةاالستثنائيإال يف الظروؼ 

" لتوصيل اخلرب لو. إال يف الظروؼ األصليُتذبنب إيصاؿ اخلرب للعنصر النسائي وطلب إحضار "رجل من أقارب ادلريض  .ٕ
 .ةاالستثنائي

 مكتب ادلدير ادلناوب. أواالجتماعي  األخصائي االزدحاـ والتوتر، ويفضل مكتب اختيار مكاف ىادئ بعيد عن أجواء  .ٖ

ريح بادئ ادلرض وبذؿ األطباء ما بوسعهم إلنقاذ حياة ادلتويف دوف التص أويح خبطورة احلادثة ملالتدرج يف إيصاؿ اخلرب بالت .ٗ
 .األمر

 إيصاؿ اخلرب )بصوت واضح وبشكل صريح( دوف التصريح بعبارات ربمل أكثر من معٌت. .٘

 الصمت التاـ بعد إيصاؿ اخلرب وذلك لًتؾ مساحة للتعبَت عن مشاعره. .ٙ

ادلشاركة الوجدانية دلتلقي اخلرب ومواساتو وعزائو وتذكَته بفضيلة الصرب واالحتساب يف الصدمة األوىل، واالستشهاد بقولو تعاىل:  .ٚ
َا} ُهم ِإَذا المِذينَ  }وقولو:  .{الصماِبرِينَ  َمعَ  اهلل ِإفم }. وكذلك قولو تعاىل: {ِحَسابٍ  ِبَغَْتِ  َأْجَرُىمْ  الصماِبُروفَ  يُػَوىفم  ِإظلم  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَػتػْ

مْ  مِّن َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  أُولَػِئكَ { ٙ٘ٔ}رَاِجعوفَ  إِلَْيوِ  َوِإنمػا لِّلوِ  ِإنما قَاُلواْ  . وغَتىا من اآليات {اْلُمْهَتُدوفَ  ُىمُ  َوأُولَػِئكَ  َوَرْْحَةٌ  رمهبِِّ
 واألحاديث النبوية اليت تقوي من إؽلاف الشخص يف ىذه ادلواقف.

 واستفساراتو حوؿ اإلجراءات الالحقة. أسئلتوعلى  اإلجابةمث  .ٛ

 

 مع إدارة قسم الطوارئ: االجتماعي األخصائي  دورثالثاً: 
 .مساندة إدارة قسم الطوارئ يف ضبط انفعاالت ادلرضى وذويهم .ٔ

حالة، مثل: ادلساعلة يف تقدًن االستشارات االجتماعية والنفسية للفريق العالجي بقسم الطوارئ دبا يتوافق مع وضع كل  .ٕ
 إجراء جراحي معُت بعد طلب من الطبيب ادلعاًف. أوإقناع بعض ادلرضى الرافضُت التنوًن 

 االجتماعي لقسم الطوارئ يف حاالت النداءات الطارئة وتنفيذ ادلهاـ ادلطلوبة حسب النداء. األخصائي حضور  .ٖ
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 :ِشظى اٌسىشاالجزّبػً ِغ  األخصبئً دٚس 
 :أدواره مع المريض: أوال
وليس التقبل ىو رلرد التسليم بوجود ادلرض بل ىو التفكَت يف ادلرض وزلاولة  مساعدة مريض السكر على تفهم مرضو وتقبلو، .ٔ

، حىت يستطيع معايشة واجلديدة اليت يفرضها ادلرض علي وتقبل الظروؼ ،زبفيف آثاره اجلسمية والنفسية واالجتماعية أوعالجو 
 دوف سلاوؼ وقلق .ىذا ادلرض 

مساعدة مريض السكر على االستقرار النفسي واالجتماعي خالؿ فًتة العالج الطويلة وبعدىا تذليل الصعوبات والعراقيل اليت  .ٕ
 مريض وأسرتو.لىا الطبيب لعالجو، وتقدًن ادلساعدات لقرّ أتعًتض سبيل ذباوبو مع اخلطة اليت 

إزالتها إف أمكن، وكذلك إزالة الضغوط  أوالًتكيز على شخصية ادلريض ، وخاصة ضغوطو النفسية ومساعدتو يف زبفيفها  .ٖ
 .إغلابيةاخلارجية حىت يزيل سلاوفو ويعدؿ اذباىاتو ويستبدؿ مشاعره السلبية دبشاعر 

 عالج مشكلة ادلريض الذاتية وخاصة ادلتصلة اتصاال مباشرا بادلريض . .ٗ
 السكر، ربليلمادية مثل توفَت أجهزة  الرعاية ادلتاحة سواء كانت أوجومريض السكر على االستفادة من اكرب قدر من مساعدة  .٘

 .توفَت غذاء خايل من السكر )أنشور( أواخلاصة هبا،  واألشرطة
لتأكد من االستمرار حبث حاالت ادلرضى من اجلهة االجتماعية حبثا مفصال وعالج مشكالهتا وتتبعها، وكذلك تتبع احلاالت ل .ٙ

 يف النظاـ الغذائي، وكذلك اخلطة العالجية .
تاج إىل االتصاؿ هجهة العمل الزباذ اإلجراءات اليت تساعد على استمرار رباالجتماعي أف ظروؼ احلالة  األخصائي قد غلد  .ٚ

 .ادلريض يف العالج وعدـ تعرضو لألخطار ادلهنية
حيث أف سوء احلالة النفسية دلريض السكر  ،كيف يتحكم يف انفعاالتو  ووتعليم ،توتدعيم احلالة النفسية دلريض السكر ومساعد .ٛ

كما أهنا تضعف القدرة على التحكم يف كمية السكر يف الدـ ولذلك غلب على مريض   ،تؤثر على سَت العالج تأثَتا سيئاً 
 السكر أف يعاًف عند األطباء النفسيُت. 

 تؤثر يف حالة ادلريض وللقائمُت بعالجو وإلفراد أسرتو وللمريض نفسو .توضيح اجلوانب االجتماعية الطبية اليت  .ٜ
 .باستخداـ ادلنهج العلمي ادلناسبادلعونة النفسية لكل حالة على حده  .ٓٔ
 

 ض السكر :يمر  ةاالجتماعي الطبي مع اسر  األخصائي ثانيا :دور 

 .بادلريضعالج ادلشكالت ادلادية واالجتماعية األسرية اليت ربيط ادلساعدة على  .ٔ
 شبكة العالقات األسرية بادلريض دلا ذلا تأثَت قوي على حالتو النفسية واليت تؤثر بدورىا على تطور ادلرض . ةتقوي .ٕ
 .والعمل على حفظ سباسك األسرة اليت قد يعرضها ادلرض لالهنيار والتصدع ادلريض،االذباىات األسرية الغَت مرغوبة ضلو  تغيَت .ٖ
الذي سببو ادلرض وتوعية األسرة بطريقة التعامل مع ادلريض لرفع روحة ادلعنوية  ادلريضة لتقبل وضع هتيئة اجلو العائلي لألسر  .ٗ

 وربسُت حالتو النفسية.
توضيح تطور ادلرض ومضاعفاتو ألسرة ادلريض وحثها على االىتماـ بادلريض من حيث االلتزاـ بالعالج الطيب وطرؽ غذاءه  .٘

 . ومتابعة كل إرشادات الطبيب ادلعاًف
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تكوف على صلة دائمة بو وخاصة إذا طاؿ بقاؤه بادلستشفى  أوادلريض بضرورة مداومة زيارتو إذا دخل ادلستشفى  ةتوعية أسر  .ٙ
 واحتياجاتو. ووتلبية مطالب

يف نفس الوقت لتسَت عليها بعد  ،وإظلائية ،ورسم خطة لألسرة وقائية ،هتيئة األسرة الستقبالو بعد خروجو من ادلستشفى .ٚ
 .أية مضاعفات خطَتة من مضاعفات ىذا ادلرض أوعاىة  أويف عجز معُت  ادلرضوخاصة إذا تسبب  ،خروجو

 اجتماعية أو طبية كانت سواء العالجية اخلطة إصلاح يف بدوره كال معو يتعاونوا حىت ادلريض أسرة أفراد مع مهنية عالقة تكوين .ٛ
  .نفسية أو

 
 :ادلؼذٌخ األِشاضِغ حبالد  االجزّبػً األخصبئً دٚس 

رضى وعمل دراسة مقابلة ادلااللتزاـ بإجراءات الوقاية من العدوى من خالؿ إتباع تعليمات دخوؿ "غرؼ العزؿ" وذلك قبل  .ٔ
وعمل التشخيص  ،التاريخ االجتماعي والصحي والظروؼ االجتماعية والنفسية ادلؤثرة على حالة ادلريضحالة للتعرؼ على 

 .الجتماعيةاالعالج  ةاالجتماعي ووضع خط
تقدًن الدعم  –القلق  –لتنوًن مثل اخلوؼ امساعدة ادلريض على التكيف مع الظروؼ اجلديدة والسلوكيات الناذبة عن عملية  .ٕ

 .النفسي للمريض
االلتزاـ بإجراءات الوقاية من العدوى من خالؿ إتباع مع " متابعو التطورات االجتماعية والنفسية خالؿ فًتات ادلرور اليومي .ٖ

 .وتقدًن ادلشورة للمريض فيما ؼلص حالتو مات دخوؿ غرؼ العزؿ" تعلي
 .العالج ةمساعدة ادلريض يف تقبل خط .ٗ
 .حلاالت خالؿ وجودىا بادلستشفىاإبالغ ذوي ادلرضى دبا يطرأ على ىذه  .٘
 .ادلرضى ادلنقطعُت عن زيارة مرضاىم بالتواصل وزيارهتم واالىتماـ هبم أقاربحث  .ٙ
 .بعد تقييمو اجتماعياً واقتصادياً اليت ػلتاجها ادلريض تقدًن التجهيزات الطبية  .ٚ

 
 االجزّبػً ِغ ِشظى اٌمٍت: األخصبئً دٚس 

مساعدة ادلريض وأسرتو للتكيف مع مرحلة الّتنوًن وذلك من خالؿ الّتعرؼ على الصعوبات واآلثار ادلًتتبة على عملية التنوًن  .ٔ
ادلالحظ أف رلرد تنوًن ادلريض حىت ولو كاف ألسباب بسيطة يهدد حياة وزلاولة مساعدهتم للتغلب على ىذه الصعوبات، فمن 

 الفرد، فالتغَت ادلفاجئ نتيجة دخوؿ ادلستشفى قد يؤدي إىل ردود فعل نفسية وجسمية غَت متوقعة.
 مساعدة ادلريض وأسرتو للتعامل مع ادلشكالت النفسية واالجتماعية والسلوكية ادلًتتبة على اإلصابة بادلرض.  .ٕ
تنفيذىا والتقيد هبا، وىذه اخلطة ينبغي أف تعكس حاجات  واحلث علىاعدة ادلريض وأسرتو لوضع خطة الرعاية الالحقة مس .ٖ

 ادلريض الطبية والنفسية واالجتماعية، وأف يشًتؾ يف وضعها الفريق ادلعاًف.
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 :يف اٌؼٕبٌخ ادلشوضحاالجزّبػً  األخصبئً دٚس 
 حاجتو دلرافق.ومدى الداخلية  األقساـاالتصاؿ بذوي ادلرضى يف حالة ربويل ادلريض إىل  .ٔ
 مساعدة ذوي ادلرضى يف التواصل ادلستمر مع ادلريض والطبيب. .ٕ
 االىتماـ بادلساعدة يف ربديد ىوية ادلريض رلهوؿ اذلوية وزلاولة التواصل مع ذويهم. .ٖ
 مساعدة الفريق العالجي يف إبالغ الوفاة. .ٗ
 ."اإلنعاش"حاالت  ةاالستثنائيساعدة الطاقم الطيب يف تنظيم الزيارات يف األوقات م .٘
 التنسيق مع مركز زراعة األعضاء وتسهيل مهامو يف احلاالت ادلتوفاة دماغياً. .ٙ
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  االجزّبػً ِغ ِشظى اإللبِخ اٌطٌٍٛخ: األخصبئً دٚس 
   

االجتماعي الطيب يف تفصيالتو ؼلتلف باختالؼ طبيعة ادلرض وطبيعة ظروؼ ادلريض، وغالباً ما يكوف  األخصائي إف دور  
ىاماً يف األمراض ادلزمنة الطويلة، وىذا يؤكد أنو إذا كانت كل جهود الطبيب ادلعاًف تركز على ادلرض، فإف كل تفصيالت دور 

طوات ادلتبعة يف مراحل األدوار الوظيفية مع مرضى اإلقامة صلدىا نفس االجتماعي الطيب تركز على ادلريض، ففي اخل األخصائي 
 األدوار ادلتبعة مع ادلرضى العاديُت إال أف ىذه األدوار قد يطرأ عليها بعض اإلضافات يف ادلرحلة الثالثة وىي مرحلة رفض اخلروج.

 الطويلة وفقاً للمراحل الثالث التالية:وؽلكن عرض األدوار الوظيفية لألخصائي االجتماعي الطيب مع مرضى اإلقامة  
 العيادات الخارجية(. -مرحلة دخول المستشفى ) الطوارئ  -أ 
 مرحلة إقامة المريض بالمستشفى )التنويم(. -ب 
 مرحلة رفض الخروج. -ج 

 
 :(اخلبسجٍخ اداٌؼٍبد -دخٛي ادلسزشفى ) اٌطٛاسا ِشحٍخ  -د 

العيادة اخلارجية بادلستشفى للكشف عليو، وتشخيص حالتو،  أوويقصد هبا الفًتة اليت يتوجو فيها ادلريض إىل الطوارئ  
 وتقدير خطورة مرضو، ومدى أحقيتو يف االلتحاؽ بادلستشفى واإلقامة هبا للعالج.

 وتتمثل أىم األدوار الوظيفية لألخصائي االجتماعي الطيب مع ادلرضى يف ىذه ادلرحلة ما يلي:
 الذاتية والبيئية. عمل التقييم الالـز للمريض لتحديد احتياجاتو .ٔ
 تعريف ادلريض حبقوقو وواجباتو داخل ادلستشفى. .ٕ
 مساعدة ادلريض وأسرتو على تقبل توجيو الطبيب. .ٖ
 التدخل للمساعدة يف إزالة اآلثار ادلًتتبة على دخوؿ ادلريض ادلستشفى. .ٗ
 فى.توضيح اخلطوات الالزمة للحصوؿ على خدمات معينة وخاصة للمرضى من أماكن بعيدة عن ادلستش .٘
 ىم.اأخرى ذلا أقساـ متخصصة يف عالج مرض ياتادلستشفى إىل مستشفربويل احلاالت ادلرضية اليت ال تنطبق عليها شروط  .ٙ

 
 : ثبدلسزشفى ) اٌزٌُٕٛ(ِشحٍخ إلبِخ ادلشٌط  -ه 

وتأيت ىذه ادلرحلة كمرحلة مهمة قد يتضح لألخصائي االجتماعي الواعي من معطيات احلالة وتعامل أسرتو عن مدى  
بقائها مدة طويلة وربوذلا من مريض عادي إىل مريض إقامة طويلة، شلا يدخل ادلؤسسة واألخصائي االجتماعي يف  أوخروجها 

 األدوار يف ىذه ادلرحلة: إشكاليات كثَتة مع ىذه احلالة وأسرهتا، ومن ىذه
 اإلدلاـ بألواف الرعاية ادلقدمة للمرضى ذوي األمراض ادلزمنة وذوي االحتياجات اخلاصة من ادلعاقُت والكبار من ادلسنُت. .ٔ
 ربديد احتياجات ادلريض من خدمات وأجهزة تعويضية وتوفَت أساليب حصوذلم عليها. .ٕ
 اخلوؼ الناتج من جو ادلستشفى. أو زبفيف مدى ما يعانيو ادلريض من القلق أوإزالة  .ٖ
 ادلساعلة يف استقرار ادلريض داخل ادلستشفى وذلك بالعمل على حل ادلشاكل اليت تشغل تفكَته. .ٗ
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 مساعدة التمريض على فهم العوامل النفسية واالجتماعية للمريض وكيفية التعامل مع ألواف السلوؾ اليت يبديها ادلريض. .٘
 ربات اجلديدة واالستعداد للعودة إىل احلياة الطبيعية بعد شفائو وإسباـ العالج.توحيد سلوؾ ادلرضى يف ضوء اخل .ٙ
 ذلك. مالقياـ خبطوات التأىيل للمرضى اليت تتطلب حالته .ٚ
االنضماـ إىل أحد ادلراكز التأىيلية للعمل يف حالة فقده لعملو األصلي  أوتوجيو ادلرضى للمشاركة يف برامج العالج بالعمل  .ٛ

 نتيجة ادلرض.
االشًتاؾ مع ادلختصُت بالربامج الدينية يف أعماؿ التوعية الدينية إلكساب ادلريض التوجيهات الدينية اليت تزيد من عمق إؽلانو  .ٜ

 وتعديل سلوكو الديٍت بعد عملية العالج ليمارس الشعائر والفروض الدينية بأسلوب صحيح.
عن دوافع ىذا السلوؾ،  األخصائي قبل إسباـ العالج، يبحث يف حالة رفض ادلريض استمرار العالج وطلبو مغادرة ادلستشفى  .ٓٔ

 إلقناع ادلريض دبواصلة العالج وتبصَته بادلضاعفات اليت قد ربدث بسبب خروجو ادلبكر.
على زيارتو، والتدخل الستمرار االتصاؿ بُت  لالستفسار عن أسباب عدـ مداومتها االتصاؿ بأسرة ادلريض بعد موافقتو، .ٔٔ

 ىت يطمئن ادلريض من جانب ، وؽلكث يف ادلؤسسة دوف قلق حىت يتم عالجو من جانب آخر.ادلريض وأسرتو ح
الدراسة  أوادلريض بادلستشفى، حىت ال تتخذ جهة العمل  واإلفادة بوجودأسرتو،  أومدرستو،  أواالتصاؿ بعمل ادلريض،  .ٕٔ

 رادىا يف الرجوع إليها.انقطاع أحد أف أوإجراءات تضر بادلريض، وحىت ال تتحَت األسرة من أمر غياب 
 

 : سفط اخلشٚجِشحٍخ  -ٚ 
ومن ىذه ادلرحلة قد تبدأ تسمية ادلريض دبريض إقامة طويلة يف حالة كتابة خروجو من قبل الطبيب ادلعاًف واستمر بقائو  

، فيبدأ  ٘ٔألكثر من  االجتماعي بالتعامل مع  احلالة كمريض إقامة طويلة، وكلما طالت مدة العالج واإلقامة يف  األخصائي يـو
ادلستشفى كلما زادت احتياجات ادلريض للرعاية االجتماعية. فالقلق يزيد، وعالقات ادلريض االجتماعية قد تتأثر، ومصاحلو خارج 

اية أسرتو واإلنفاؽ عليها قد تتفاقم. ومن ناحية أخرى قد يعًتيو ادلستشفى قد تتعطل، ومشكالتو اليت تتعلق دبسئوليتو قبل رع
االكتئاب، واليأس من العالج والشفاء، ومن مث تظهر مشكالت من نوع آخر داخل ادلؤسسة العالجية، كسوء عالقتو باحمليطُت بو، 

تعامل مع مرضى اإلقامة الطويلة من خالؿ ادلنطلق ؽلكن ال ن تناوؿ العقاقَت الطبية، ومن ىذاوبالقائمُت على عالجو، وقد يضرب ع
  األدوار التالية نظراً لرفضهم اخلروج :

 
 االجتماعي بعمل دراسة حالة للمريض ويتم ذلك على مرحلتُت:  األخصائي يقـو  .ٔ

 : دراسة أولية للتعرؼ على ادلريض وسبب دخولو للمستشفى.  األولى
بادلريض للتعرؼ على أسباب تأخر خروجو، وتتم يف حالة بقاء ادلريض لفًتة  : دراسة تفصيلية عن مجيع الظروؼ احمليطة الثانية

 يـو بعد كتابة خروجو من قبل الطبيب ادلعاًف. ٘ٔتزيد عن 
 صحية( .  –اقتصادية  –نفسية  –ربديد نوع ادلشكلة والعائق الذي ؽلنع خروج ادلريض وتصنيفها ) مشكالت اجتماعية  .ٕ
 . وستالماليتم سلاطبة الشرطة إلجبار األىل بة يف اخلروج لرفض ذويو استالمو، اجو صعو يف حالة كاف ادلريض سعودي ويو  .ٖ
يف حالة كاف ادلريض سعودي وليس لو عائل يتم سلاطبة اجلهات الرمسية لنقلو وإيوائو يف دور الرعاية االجتماعية اخلاصة بادلسنُت  .ٗ

 دار النقاىة.  أو
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االجتماعي دبساعدة  األخصائي يف حالة كاف ادلريض سعودي ويواجو صعوبة يف اخلروج لعدـ توفر بعض األجهزة ، يقـو  .٘
 إحدى اجلمعيات ادلتخصصة . أوادلريض يف توفَت ادلستلزمات واألجهزة الطبية ادلطلوبة عن طريق الرعاية الصحية ادلنزلية 

 فيتم سلاطبة كفيلو للحضور واستالـ ادلريض.  يف حالة كاف ادلريض غَت سعودي ولديو كفيل .ٙ
 .وجوخر  لتنسيقالشرطة قامة فيتم سلاطبة إدارة الوافدين و سلالف ألنظمة اإل أويف حالة كاف ادلريض غَت سعودي ورلهوؿ اذلوية  .ٚ
ى استمرارية مقابلة ذوي ادلرضى عند زيارهتم ذلم، والعمل على إقناعهم باستالـ مرضاىم، شلا يساعد عل األخصائي وعلى  .ٛ

ربسنهم بعد خروجهم لبيئتهم الطبيعية، وتوجيههم إىل أسس معاملتهم، ويكرر ذلك يف حاؿ رفض استالمهم مريضهم مرتُت 
 خالؿ شهر من ربسن ادلريض وتقرير خروجو.
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 :ِغ حبالد اٌؼٕف  ٚاإلٌزاءاالجزّبػً  األخصبئً دٚس 
 واإليذاء:أوال: تنبيهات ىامة للتعامل مع حاالت العنف 

 غَتىا، وعدـ اإلجابة عن أي استفسار حوؿ حيثيات أو إعالمية جهة كانت سواء كانت جهة ألي معلومات إعطاء عدـ .ٔ
 .التحقيق إجراءات مثل رمسية إجراءات بعد إال وادلعارؼ األقارب ذلك ويشمل، اإليذاءب اشتباه أو للعنف ةادلتعرض احلالة

 .القسم رئيس أو اإلدارة مدير أو الفريق أعضاء قبل من رمسي بشكل ويفتح خاص ظرؼ يف التقارير ترسل .ٕ
 .معلوماتو وسرية ادلريض خصوصية على احلفاظ يتم أف غلب احلاالت كل يف .ٖ
وعدـ توجيو أصابع االهتاـ إىل أي طرؼ دوف أخر حوؿ ادلتسبب يف التعنيف، إال  القضية اؼحوؿ أطر  ذبنب إصدار األحكاـ .ٗ

 االجتماعي والتحقيق من اجلهات ادلختصة. األخصائي بعد انتهاء الكشف الطيب ودراسة احلالة من قبل 
 ة احلالة.أثناء مقابلة احلالة وإجراء الدراسة؛ حفاظاً على خصوصياألخصائي متطوع مع  أوعدـ دخوؿ أي متدرب  .٘
 يف الطبيب كتابةإال بعد   ْحاية أو اجتماعية أو أمنية جهة أي إىل االجتماعياألخصائي  من اإليذاء حالةعن  التبليغال يتم  .ٙ

 . الطوارئ يف أو التنوًن جناح يف عالية االشتباه حالة أو بأنواعو لإليذاء تعرضت احلالة فأب الطيب ادللف
 

 

 االجتماعي الطبي مع حاالت العنف واإليذاء: األخصائي ثانياً: دور 
 ، حسب ظروؼ احلالة.ادللف الطيب( أوادلرافق،  أو ، وأخذ ادلعلومات من خالؿ )ادلريض،اوالتعرؼ على حيثياهت احلالةمقابلة  .ٔ
 دراسة حالة للمعّنف بعد تنوؽلو. إجراء .ٕ
 ذوي احلالة كمحاولة للمقارنة بُت ادلعلومات اليت حصل عليها من احلالة وادلعلومات اليت حصل عليها من ذويو.  مقابلة .ٖ
 )الشئوف االجتماعية(. للجنة باإلبالغ عن احلالة للجهات ادلختصة. (ادلنسق)االجتماعي  األخصائي يقـو  .ٗ
االجتماعي )ادلنسق( بإبالغ أعضاء الفريق دلناقشة احلالة وعلى األعضاء التجاوب لالجتماع دبا ال يتجاوز  األخصائي يقـو  .٘

 ساعة من بعد انتهاء اإلجراءات الطبية من قبل الطبيب ادلعاًف . ٕٗ
وذلك بعد  ،ريق اللجنةاالجتماعي )ادلنسق( بتوثيق وحفظ احملاضر والنماذج ادلعدة من قبل الطبيب ادلعاًف وف األخصائي يقـو  .ٙ

اجلهات ذات العالقة خارج ادلستشفى خالؿ  على واالتصاؿ ،مناقشتها وإرساؿ صورة منها للجهة ادلختصة بالشئوف الصحية
 . لذلك ادلعدة النماذج حسب وتعدادىا احلاالت لتصنيف الالزمة اإلحصائيات إعداد مع احلالة عالج انتهاء من ساعة ٖٙ
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 :ِغ فشٌك اٌطت ادلٕضيلاالجزّبػً  األخصبئً دٚس 
 

 برنامج الطب المنزلي : أىداف: أوالً 
دوف احلاجة للتواجد يف يف زليط أسرىم  واالطمئنافتقدًن رعاية صحية للمرضى يف منازذلم وتعزيز شعورىم باألماف  .ٔ

 .ادلستشفى
 االجتماعية ( . –التأىيلية  – النفسية –مساعدة ادلرضى على استعادة عافيتهم بشكل أفضل من النواحي )اجلسمية  .ٕ
 اإلقالؿ من مراجعة ادلرضى للمستشفيات وأقساـ الطوارئ للحصوؿ على خدمة طبية شلكن تنفيذىا يف منزؿ ادلريض . .ٖ
تسهيل حصوؿ احملتاجُت من ادلرضى على أجهزة طبية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف القطاعات احلكومية واخلاصة  .ٗ

 .وادلؤسسات اخلَتية 
 السيطرة على تكرار دخوؿ ادلستشفى للمرضى ادلسنُت وذوي األمراض ادلزمنة. .٘
 ادلساعلة يف نشر الوعي واإلرشادات الصحية للمريض وأسرتو من خالؿ الفريق الطيب أثناء تقدًن اخلدمة . .ٙ
 توفَت األجهزة ادلساعدة حسب احلاالت ادلرضية مثل أجهزة األكسجُت والكراسي واألسرة الطبية . .ٚ
 توفَت اخلدمات ادلساندة للمرضى وأسرىم مثل تسهيل مواعيد زيارة الطبيب واخذ عينات ادلخترب عند اللزـو . .ٛ

 

 : الفئات التي تقدم لها الرعاية الطبية المنزلية:ثانياً 
 .مرضى الضغط .ٔ
 .مرضى التقرحات السريرية واجلروح .ٕ
 .أمراض القلب ادلزمنة .ٖ
 .رباليل ( –حقن  –قدـ سكرية  –مرضى السكري ) مضاعفات  .ٗ
 اضطرابات التنفس أثناء النـو ( –تليف الرئة  –ربو  -مرضى الرعاية التنفسية ) فشل رئوي .٘
 (I.Vزلتاجي األدوية عن طريق الوريد ) .ٙ
 ( NGزلتاجي التغذية عن طريق أنبوب ادلعدة )  .ٚ
 استبداؿ ( –رعاية زلتاجي القسطرة البولية ) تثبيت  .ٛ
 احلركي دبا فيها اجللطات الدماغيةاصابات الرأس واجلهاز العصيب  .ٜ

 منها والتخفيف من آالمهم وتوعية ذويهم بكيفية التعامل معهم ادليؤوس أومرضى السرطاف واحلاالت ادلرضية ادلتقدمة  .ٓٔ
 

 : شروط دخول المريض في برنامج الطب المنزلي :ثالثاً 
 وجود توجيو من جهة عليا. أوربويل الطبيب ادلعاًف للحالة باألقساـ الداخلية،  .ٔ
 طبيب فريق الطب ادلنزيل، مشتمالً احتياجات ادلريض الطبية. أوعمل تقرير طيب عن حالة ادلريض من قبل الطبيب ادلعاًف  .ٕ
 .ادلنزيل الطب لربنامج ادلستهدفة الفئات من ادلريض يكوف أف .ٖ
 .بالسيارة دقيقة ٖٓ عن الوصوؿ فًتة زيدت وأال ( كمٓ٘) حدود يف وادلستشفى ادلريض منزؿ بُت ادلسافة تكوف أف .ٗ
 .دائمة بصفة أسرتو من ادلريض برعاية يقـو من وجود .٘
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 االجتماعي بالتالي : األخصائي : بعد تحويل الحالة إلى الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفى يقوم رابعاً 
 إجراء دراسة حالة للمريض لتحديد نوع التدخل االجتماعي . .ٔ
 خرائط ادلوقع ( –بيانات ادلريض  –اخلاصة بربنامج الطب ادلنزيل. ) تعهد تقدًن خدمة تعبئة النماذج  .ٕ
واختيار الغرفة ادلناسبة ، لتحديد مدى مالئمتو لوضعو الصحيدلريض ية دلقر إقامة ااالجتماعي بزيارة منزل األخصائي يقـو  .ٖ

مع رسم كروكي للموقع عن طريق برنامج خرائط  فيها، والتهوية اإلضاءة، ومدى مالئمة قرهبا من دورة ادلياه حيثمن 
(Google.ًلتسهيل وصوؿ أعضاء فريق الطب ادلنزيل دلتابعة احلالة الحقا ،) 

الشئوف الصحية يف  أواالجتماعي بإرساؿ تقرير احتياجات ادلريض مع "دراسة احلالة" إىل اجلهات اخلَتية  األخصائي يقـو  .ٗ
 حاؿ عدـ توفرىا بادلستشفى.

 االجتماعي والطب ادلنزيل بشكل رمسي. األخصائي م الوثائق بُت يتم تسلي .٘
 توثيق كافة اخلطوات من إجراءات واتصاالت وغَتىا بنموذج الزيارات. .ٙ
 .اً ونفسي اً جتماعيا ادلريض وذويو تثقيفباإلضافة إىل  .ٚ
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 :يف لسُ اٌؼٍبداداالجزّبػً  األخصبئً دٚس 
 .السابقة البحوث خالؿ من االجتماعية مشاكلها عالج يف مت ما حوؿ والنظر التنوًن أقساـ يف عالجها انتهى اليت احلاالت متابعة .ٔ

 .العيادة يف االجتماعي البحث مع ادلرفق للنموذج وفقاً  العيادة على ادلًتددة احلاالت تتبع .ٕ
االجتماعي والنفسي من قبل الطبيب ادلعاًف وإجراء دراسة حالة لتقييم وضعها  إليو احملالُت ادلرضى حاالت تسجيل .ٖ

 وادلؤسسات الداعمة. اجلمعيات إىل ربويلها أو ذلا احللوؿ بعض وإغلاد واالقتصادي
 لألخصائي االجتماعي. اجتماعي عالج ربتاج اليت احلاالت بتحويل اخلارجية العيادات أطباء مع التنسيق .ٗ

 .غَتىا أو ادلهٍت التأىيل أو االجتماعي كالضماف أخرى مؤسسات مساعدة إىل ربتاج اليت احلاالت ربويل .٘
 أقاربو كانت سبب يف سوء فهم بُت الطبيب وادلريض. أوادلساعلة يف تقريب بعض ادلفاىيم وادلعلومات للمريض  .ٙ
 طبقاً  العيادة على ادلًتددين ادلرضى عن الشهري اإلحصائي البياف لكوكذ الشهري، االجتماعية اخلدمة نشاطات تقرير إعداد .ٚ

 .بذلك اخلاصة للنماذج
 بادلستشفى، االجتماعية اخلدمة قسم رئيس مع ومناقشتها بالعيادة االجتماعي العمل وتطوير بتحسُت اخلاصة ادلقًتحات تقدًن .ٛ

 .فيها الرأي إلبداء ادلستشفى مدير على وعرضها بدراستها يقـو والذي

 
 أخزرب ِؼٍِٛبره !!:

 أذكر ثالث حاالت يمكن تحويلها لبرنامج الطب لمنزلي؟ .1
 االجتماعي بالمستشفى؟ األخصائي ماىي الحاالت التي يتعامل معها  .2
 االجتماعي الطبي ؟ األخصائي أذكر ثالث صفات من صفات  .3
 االجتماعي الطبي مع حاالت العنف واإليذاء؟ األخصائي ما ىو دور  .4
 االجتماعي في المجال الطبي ؟ األخصائي ما ىي مسئوليات  .5
 ماىي عوامل المشكلة لدى العميل؟ .6
 ماىي أساليب العالج االجتماعي النفسي في الخدمة االجتماعية؟ .7
 ماىي أنواع الخدمات المباشرة المقدمة للمريض؟ .8
 النفسية واالجتماعية عن مرض الزىايمر؟ األثارتحدث عن  .9
 النفسية واالجتماعية عن  مرض الفشل الكلوي؟ األثارتحدث عن  .11
 االجتماعي مع الحاالت الُمعّنفة ؟ األخصائي ما ىو دور  .11
 االجتماعي مع المرضى النفسيين ؟ األخصائي ما ىو دور  .12
 مرض اإليدز على أسرة المريض وعلى عالقاتو االجتماعية وعلى وضعو االقتصادي؟ أثارماىي  .13
 في عالج مشكلتو؟ األخصائي النفسية لشخص تم بتر احد أعضاءه، وما ىو دور  األثارما ىو  .14
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 يف ثذاٌخ ادلٍضِخ*اٌزً  األسئٍخحً 
 أذنس خطٛات املكاب١ً األٚي١ٝ يًُسٜض املّٓٛ سدٜجًا أثٓا٤ املسٚز ايَٝٛٞ؟  .1

 املكاب١ً. قبٌ املطٜض ًَـ ع٢ً االطالع .1

 ٚببؿاؾ١. بابتػا١َ املطٜض حت١ٝ .2

 .ٚايسٚض ايٛظٝؿ١ٝ ٚتٛعٝح ال٥ل، بؿهٌ ايٓؿؼ تكسِٜ .3

 ارتاص١ املتعًك١ باملطض. )تأدٌٝ شيو يًُكاب١ً ايجا١ْٝ(. األغ١ً٦ٚجتٓب  (عاّ) بػؤاٍ ايبس٤ .4

 أمس٘. َعطؾ١ ٚ املعاجل ايطبٝب َطٚض عٔ ايػؤاٍ .5

 امُلتدص٠. ٚاإلدطا٤ات سايت٘ عٔ طبٝب٘ تعطٜـ َٔ ايتأنس .6

 .ايطيباملطٜض  َٔ خالٍ ايُٓٛشز امُلعس يصيو، َٚٔ ثِ سؿع٘ مبًـ تكِٝٝ ادتُاعٞ َبس٥ٞ يًُطٜض إدطا٤ .7

 

 "ايتػدٝـ ايطيب" ذتاي١ املسٜض قبٌ َكابًت٘؟ ١اييت ميهٔ َٔ خالهلا َعسفَاٖٞ ايطسم  .2

 ايتُطٜض. أٚايطبٝب املعاجل غؤاٍ  أٚعٔ ططٜل ايتايٞ: ًَـ املطٜض ايطيب  

 

 (؟ P .O. O. 9)  يف منٛذز ايتجكٝف ارتاف بايفسٜل ايعالدٞ َاذا تعين ايسَٛش ايتاي١ٝ: .3

P ايؿدط ايصٟ مت تجكٝؿ٘ ٖٛ املطٜض ٖٚٛ اختضاض َأخٛش َٔ ن١ًُ :Patient َٚعٓاٙ َطٜض. 

O: (ؾؿ١ٜٛبؿهٌ )ٖٚٓا  متت  ،ٚاملكضٛز ؾٝٗا ططٜك١ ايتجكٝـ نٝـ متت. 

VUٚ ،(ؾاِٖاملطٜض ايصٟ مت تجكٝؿ٘ بأْ٘ َػتٛعب ايتجكٝـ )ٕ ع٢ً أتسٍ : تكِٝٝ ع١ًُٝ ايجكٝـ. 

 يف ع١ًُٝ ايتجكٝـ. ٜٛدس عٛا٥ل سٍ اْ٘ الٖٚٓا ت ،عٛا٥ل االغتذاب١: 9 
 

 َت٢ تبدأ "خط١ خسٚز املسٜض": .4

 (عٓس زخٍٛ املطٜض. ) أ.

 ب. بعس تؿدٝط سايت٘.

 ز. عٓسَا ٜهتب طبٝب٘ املعاجل خطٚد٘.
 

 عدد أعكا٤ ايفسٜل ايعالدٞ؟ .5

 أخضا٥ٞ ايتػص١ٜ، ايضٝسيٞ، أخضا٥ٞ ايتُطٜض،ايٓؿػٞ، األخضا٥ٞ االدتُاعٞ، األخضا٥ٞ ايطبٝب املعاجل، 

 .، املجكـ ايضشٞاألؾع١

 

 َت٢ ْطًل ع٢ً املسٜض َؿطًح "َسٜض إقا١َ ط١ًٜٛ" ؟ .6

 طٚدٗا .خ بهتاب١ املعاجل طبٝبٗا قٝاّ بعس ّٜٛ ٥٥ٖٞ ساي١ بكا٤ املطٜض يؿرت٠ َا تعٜس عٔ 

 

 ارتاؾ١"؟  االستٝادات" ٚساالت " ذات  َا ايفسم بني ساالت "ذات ايعسٚف ارتاؾ١ .7

 أّ زتٗٛيني اهل١ٜٛ. أَٚٔ أب  أٚكطا٤ ًاي األطؿاٍ ِٖ : املكضٛز بايعطٚف ارتاص١

 أٚغٛا٤ ناْت دع١ٝ٥ اذتطن١ٝ  أٚايػُع١ٝ  أٚايبضط١ٜ  أٚايعك١ًٝ  اإلعاق١ِٖ َٔ ٜعإْٛ َٔ : االستٝادات ارتاص١

 ايًػ١ ٚايٓطل . اعططابات أٚصعٛبات ايتعًِ  أٚن١ًٝ، 
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 ؟يف املطتػفٝات ايعا١َ َعٗا "دزاض١ اذتاي١" بػهٌ أضاضٞ أذنس بعض اذتاالت اييت ْطتددّ .8

 َطع٢ اإلقا١َ ايط١ًٜٛ. .1

 .ٚاإلٜصا٤ساالت ايعٓـ  .2

 املطع٢ املتأخط خطٚدِٗ. .3

 اذتاالت احملٛي١ يربْاَر ايطب املٓعيٞ. .4

 اذتاالت اييت حتتاز إىل إعاْات َاز١ٜ َٚػتًعَات طب١ٝ. .5

 املسٜض ملطتًصَات طب١ٝ؟ استٝازاالدتُاعٞ عٓد  األخؿا٥ٞ َا أٍٚ خط٠ٛ ٜكّٛ بٗا  .9

 ايكٝاّ بعٌُ زضاغ١ ساي١ ؾا١ًَ يًُطٜض.

 

 َا ايفسم بني ايتكدٜس املبد٥ٞ ٚدزاض١ اذتاي١؟ .10

ع٢ً َعًَٛات املطٜض األٚي١ٝ ٚايتؿدٝط ايطيب، ٜٚعترب قطا٠٤ غطٜع١ عٔ ٚعع  ٌُتؿٜايتكسٜط املبس٥ٞ ستسٚز  - أ

 املطٜض االدتُاعٞ ٚايضشٞ.

ٞ ، ٚايتطٛضٟ، ٚبعض ادتٛاْب عض: ايتاضٜذ االدتُاعٞ، ٚايتاضٜذ املطاملطٜمجٝع دٛاْب َا زضاغ١ اذتاي١ ؾتؿٌُ أ - ب

َُتعُك١ يف دٛاْب نجري٠ َٔ سٝا٠ األغطٟاالقتضازٟ ٚايتهٜٛٔ تكِٝٝ ايٛعع ايب٦ٝٞ ٚٚ ١ايٓؿػٝ ، ُٜٚعترب قطا٠٤ 

 . املطٜض
 

 املعاجل اييت حيل يألخؿا٥ٞ تٓٛميٗا بعد دزاضتٗا ٚتكُٝٝٗا ادتُاعًٝا ْٚفطًٝا، ست٢ ٚإٕ نتب ايطبٝب َاٖٞ اذتاي١ .11

 بعسّ اذتاد١ يصيو؟

 سػب تكسٜط األخضا٥ٞ االدتُاعٞ. ،ٚاإلٜصا٤ايعٓـ  تاالسبعض 

 

 االدتُاعٞ يف ًَف املسٜض ايطيب؟ األخؿا٥ٞ َاٖٞ ايُٓاذز اييت ٜتعاٌَ بٗا  .12

 اشا ٚدست يف ًَـ اذتاي١.، ادتُاعٞ أخضا٥ٞ إىلٚايتجكٝـ ايضشٞ، ٚمنٛشز حتٌٜٛ زضاغ١ اذتاي١،  بس٥ٞ،منٛشز ايتكسٜط امل

 

 ٚملاذا؟ ،املسٚز ايَٝٛٞ ع٢ً اذتاالت اييت ضبل املسٚز عًٝٗا ٚتكُٝٝٗا َٔ قبٌ األخؿا٥ٞ ٌٖ جيب ع٢ً  .13

ٚست٢ ٜؿعط السكًا املطٜض بارتطٛات ايعالد١ٝ  أقٓاعٚست٢ تػاعسٙ يف  ،املطٜضْادش١ َع  ١َٝٓٗٚشيو يتهٜٛٔ عالق١ ْعِ ، 

ِٖ َٔ شيو تتبع َػتذسات اذتاي١ ايضش١ٝ ٚاقرتاسات٘، ٚاأل إضؾازات٘االدتُاعٞ ٚاتباع األخضا٥ٞ  باٖتُاّاملطٜض 

 ٚاالدتُاع١ٝ يًُطٜض بؿهٌ َٜٛٞ.

 

 ؟االدتُاعٞ قبٌ َكاب١ً املسٜض املّٓٛ سدٜجًا األخؿا٥ٞ َاٖٞ أٍٚ خط٠ٛ ع١ًُٝ ٜكّٛ بٗا  .14

 االطالع ع٢ً ًَـ املطٜض.
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 أذنس أْٛاع ايعصٍ باملطتػفٝات؟ .15

 AIRBORNE ٖٛا٥ٞ عــــــعٍ( :   األظضم ايًٕٛ)

 DROPLET  ايطشاش عــــــعٍ( :  األخغط ايًٕٛ)

 CONTACT تالَػـٞ عــعٍ( :  األمحط ايًٕٛ)

 

 َت٢ ْطتددّ ايٓدا٤ات ايتاي١ٝ: .16

- Code Red اذتاالت ايطاض١٥ َٔ زاخٌ املػتؿؿ٢ . 

- Code Yellow.اذتاالت ايطاض١٥ َٔ خاضز املػتؿؿ٢ . 

-  Code Blue .ايكًيب ايط٥ٟٛ . اإلْعاش 

- Code  Green.اْتٗا٤ ساي١ ايطٛاضئ .  

- Code Pink:    ساي١ اختطاف  

- Mr. Strong  : عٓـ –َؿادط٠  –ٚدٛز ؾدط َػًح   
 

 املسٜض داخٌ املطتػف٢.؟أذنس ثالث١ سكٛم َٔ سكٛم  .17

 . ب٘ االتضاٍ ٚٚغ١ًٝ ٚختضض٘ املعاجل ايطبٝب اغِ َعطؾ١( ٥

 ٝط١ َٚؿ١َٛٗ .بػ بًػ١ ٚايعالز ايتؿدٝط عٔ املعاجل ايطبٝب َٔ ناؾ١ٝ َعًَٛات ع٢ً سضٛي٘( ٢

 .َٚٛعٛع١ٝ بسق١ ايؿشٛصات ْٚتا٥ر ايضش١ٝ سايت٘ عٔ تكطٜط ع٢ً سضٛي٘( ٣
 

  عسف خط١ خسٚز: .18

ٖٞ اإلدطا٤ ايصٟ ٜتِ بٛاغطت٘ ت١٦ٝٗ املطٜض، ٚأًٖ٘ ٚإعسازِٖ اإلعساز األَجٌ يع١ًُٝ اْتكاٍ املطٜض َٔ املػتؿؿ٢ إىل َٓعي٘ 

االدتُاعٞ ايتدطٝط ٚايتعإٚ َع ايؿطٜل  األخضا٥ٞ إىل أسس٣ َؤغػات ايطعا١ٜ ايضش١ٝ األخط٣، ٚظتب ع٢ً  أَٚباؾط٠، 

 ارتط١ سػب َػتذسات اذتاي١ خالٍ ؾرت٠ إقا١َ املطٜض باملػتؿؿ٢.ايعالدٞ يع١ًُٝ ارتطٚز ٚايتعسٌٜ ع٢ً 
 

 أذنس بعض أخالقٝات ١َٝٓٗ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ:  .19

 اإلميإ بهطا١َ ٚسط١ٜ اإلْػإ ٚسك٘ يف مماضغ١ زٚضٙ االدتُاعٞ. .1

 اإلميإ عل اإلْػإ يف احملاؾع١ ع٢ً أغطاضٙ ايؿدض١ٝ ٚاألغط١ٜ. .2
 

 : ايعالز املسٜض زفض ساٍ يف االدتُاعٞ األخؿا٥ٞ  بٗا ٜكّٛ اييت اإلدسا٤ات َاٖٞ .20

 باملغاعؿات ٚتبضريٙ ايعالز مبٛاص١ً ٚإقٓاع٘ املطٜض َكاب١ً ٜتِ ايتُطٜض أٚ املعاجل ايطبٝب قبٌ َٔ اذتاي١ حتٌٜٛ بعس .1

 . شيو يف أغطت٘ ٚإؾطاى ايطيب ٚاإلدطا٤ ايعالز ضؾغ٘ بػب حتسخ قس اييت

 .يصيو املعس ايُٓٛشز يف تٛقٝع٘ ٜتِ ايطيب األدطا٤ ٚضؾغ٘ املطٜض إصطاض ساي٘ يف .2

 .املطٜض مبًـ ٚتٛعع املعاجل ٚايطبٝب االدتُاعٞ األخضا٥ٞ  قبٌ َٔ ايُٓٛشز يف ايبٝاْات اغتهُاٍ .3

 
 

 : االدتُاع١ٝ ارتد١َ َبادئ أذنس .21

 ايٛددا١ْٝ املػازن١ -4 امل١ٝٓٗ ايعالق١ -3  ايطس١ٜ -2  ايتكبٌ  -1 

 .املضري تكطٜط سل -6   ايصات١ٝ املػاعسات -5
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 ؟يف ايُٓٛشز ايتكًٝسٟ )ايطيب( ٚايُٓٛشز اذتسٜح َاٖٞ عًُٝات ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ .32

 ايعالز . 3  ايتؿدٝط. 2  ايسضاغ١. 1ُٛشز ايتكًٝسٟ )ايطيب( : يف ايٓ-

 ملتابع١ا .5  ايتكِٝٝ . 4ايتسخٌ   . 3ايتكسٜط  . 2 االْسَاز. 1: ايُٓٛشز اذتسٜحيف -

 

 َاٖٞ أزنإ ارتد١َ االدتُاع١ٝ : .22

 ايربْاَر املكسّ -4املؤغػ١  -3 األخضا٥ٞ  -2ايعٌُٝ -1

  

 َجٌ: ضًٛن١ٝ َٚعاٖس َع١ٓٝ َٛاقف خالٍ َٔ يًُسٜض: ٜهٕٛ األخؿا٥ٞ نٝف ٜهٕٛ تكبٌ  .23

 .يصات٘ ايعٌُٝ اسرتاّ .1

 .آضا٤ َٔ عٓ٘ ٜضسض َا اسرتاّ .2

 .األسهاّ إصساض يف ايتػطع عسّ .3

 

 ؟املسٜض ذتاي١ ايدقٝل ايتػدٝـ يف ُتطِٗ إٔ ايطب١ٝ االدتُاع١ٝ يًدد١َ ميهٔ نٝف .24

 يسٜ٘. املؿه١ً تؿاقِ أٚ سسٚخ يف أغُٗت تهٕٛ قس اييت يًُطٜض ٚايب١ٝ٦ٝ ايصات١ٝ ادتٛاْب زضاغ١ خالٍ َٔ

 

  .ٜتِ مل َٚا إصتاشٙ مت  َا ع٢ً ايتعسف بٗدف، اذتاي١ َع ايعٌُ ْٗا١ٜ َع حتدخ السك١ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ٜعترب .25

 َع ايعٌُٝ. ايتسخٌ بسأ َٓص َػتُط٠ ع١ًُٝ( خطأ)
 

 ايؿعاي١ امل١ٝٓٗ ايعالق١ بٓا٤ ططٜل عٔ ٚدٛاْبٗا ٚأبعازٖا املؿه١ً ع٢ً ايتعطف إىل تٗسف اييت ٖٞ:  األضاض١ٝ املٗازات .26

 .األغ١ً٦ ططح ايتًدٝط، ايتػذٌٝ، املالسع١، املكاب١ً، االتضاٍ، َٗاض٠ َجٌ: .ايعٌُٝ َع

 غٛا٤ ايعطٚف ٚتعسٌٜ املٛقـ تػٝري ع٢ً يًُػاعس٠ تػتدسّ ٚاييت ايتأثري مبٗاضات تعطف ٖٞ اييت: املتكد١َ املٗازات .27

 .ٚايتشًٌٝ يتؿهري دسٜسٙ َٚٓعَٛات مبٗاضات بتعٜٚسٙ أٚ خربات٘ ٚتطٜٛط ايعٌُٝ قسضات بت١ُٝٓ
 

  :األغاغ١ٝ املٗاضات ٚتؿٌُ

 ( ايكٝاؽ االطالع، ايعٜاض٠، املكاب١ً،)  ايٛغا٥ٌ اغتدساّ َٗاض٠ .1

 املالسع١. .2

 .ايتػذٌٝ َٗاض٠ .3

 (.ايٛاعٞ االتضاٍ)  اإلْضات .4

 .ايضُت ذتعات اسرتاّ .5

 (.يؿعٞ غري & يؿعٞ) املٓاغب١ ايتعًٝكات .6

 .األغ١ً٦ تٛدٝ٘ يف ايتسضز .7

 ايعالد١ٝ ارتط١ ٚعع َٗاض٠ .8

 .ايعالد١ٝ يألغايٝب ايؿعاٍ االغتدساّ َٗاض٠ .9

 .املعًَٛات اغتٓباط َٗاض٠ .10

 . املطٜض اٖتُاّ بؤض٠ َٔ ايبس٤ .11

 .املكاب١ً تٛدٝ٘ .12
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  (: املتكس١َ)  ايتأثري١ٜ املٗاضات

 ايتؿػري  .1

 ايتٛعٝح  .2

 ايصاتٞ ايتعبري  .3

 املٛاد١ٗ  .4

 املباؾط اإلضؾاز  .5

 
 

 َا َعاْٞ ٖصٙ ايهًُات ٚاملضطًشات األغاغ١ٝ يف ارتس١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ: .33

  

 االخزجبس(اٌزذسٌت ٚ لجً ٚاالطالع ػٍٍٙب )ُِٙ حفظٙبوٍّبد ِّٙخ جذاا ٚأسبسٍخ يف اخلذِخ االجزّبػٍخ 
 معناها الكلمة معناها الكلمة
  Acceptance ِجذأ اٌزمجً Social Work اٌخذِخ االعزّبع١خ

 Confidentiality  اٌغش٠خ ِجذأ Medical Social Work اٌخذِخ االعزّبع١خ اٌطج١خ

 Intervene اٌزذخً Social Worker االعزّبعٟ األخصبئٟ 

 Admission اٌذخٛي Medical Social Worker االعزّبعٟ اٌطجٟ األخصبئٟ 

 Reports اٌزمبس٠ش Communication االرصبي  

 Discharge Planning  اٌخشٚط خطخ Cognitive Behavioral Therapy  (CBT)   اٌغٍٛوٟ اٌعالط اٌّعشفٟ

  Assessment                اٌزمذ٠ش Consultation االعزشبسح

 practice ِّبسعخ Contracting اٌزعبلــــــذ

 Home-Care اٌشعب٠خ إٌّض١ٌخ Counseling اإلسشبد

 Health Education   اٌصحٟ اٌزضم١ف Cultural اٌضمبفخ

 Case حبٌخ Depression االوزئبة

 Case Study اٌحبٌخدساعخ  Diagnosis اٌزشخ١ص

 Case History ربس٠خ اٌحبٌخ Discharge اٌخشٚط

 Case Record عغً اٌحبٌخ Disposition اإلٔٙــــبء

 Client اٌع١ًّ Environmental Treatment اٌعالط اٌج١ئٟ

 Case-Work خذِخ اٌفشد Family Therapy اٌعالط األعشٞ

 Anger اٌغضت Feedback اٌزغز٠خ اٌشاععخ

 Anxiety اٌمٍك Elderly وجبس اٌغٓ

 Denial ــــبساإلٔىـ Development اٌزط٠ٛش

 Behavior اٌغٍٛن Group Therapy اٌغّبعخ اٌعالع١خ

 psychotic ِش٠ض ٔفغٟ Social Work Team فش٠ك اٌخذِخ االعزّبع١خ

 Chronic ِضِٓ Relationships اٌعاللبد

 Group Work اٌغّبعخ خذِخ Social report     اعزّبعٟ رمش٠ش

 family violence اٌعٕف األعشٞ Initial Social assessment form  اٌّجذئٟ االعزّبعٟ اٌزمذ٠ش

 Social skills اٌّٙبساد االعزّبع١خ Follow up Cases  اٌحبالد ِزبثعخ

 Social Therapy اٌعالعٟ االعزّبعٟ Abuse and Neglect Cases  ٚاإل٠زاء اٌعٕف حبالد

 Social Work Methods طشق اٌخذِخ االعزّبع١خ Children with Special Cases األطفال ذوي الظروف الخاصة

 Case Finding اوزشبف اٌحبالد Referral to Social worker  االعزّبعٟ ٌألخصبئٟ اٌزح٠ًٛ
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 ؟ٚايتازٜذ املسقٞ ايٓٛعٞ ٚايتازٜذ ايتطٛزٟ ٚايتازٜذ االدتُاعٞ ايتازٜذ بني َا ٖٛ ايفسم

 

 

ثٕٛ  ِشىٍخ ِشرجظ ِع١ٓ  عبٔتٌزبس٠خ اٌزٞ ٠زعّك فٟ دساعخ ٘ٛ ا

    فٟ اٌّغبي اٌطجٟ ٔغزخذَ اٌزبس٠خ اٌّش ٟ ِش ١خ –ع١ٍّخ  –دساع١خ اٌع١ًّ ِضبي   

ِٓ خالي اٌزعشف عٍٝ ٌٍّش٠ض ٚرٌه ٠شرجظ ثبٌّشىالد اٌصح١خ   بٌزبس٠خ اٌّش ٟف

اٌّشىالد اٌّزشرجخ   ٚاألعجبة اٌزٟ أدد ٌحذٚصٗ  ٔش د اٌّش  ٚرطٛسٖٚٚثذا٠خ  طج١عخ

فٙٛ ٠زعّك فٟ دساعخ   اٌّغزخذِخ طج١عخ األد٠ٚخ  ٚرشخ١ص اٌطج١ت  ٚاٌّش  عٍٝ

  اٌّضِٕخ األِشا اٌّش  ٔفغٗ  ٠ٚىضش اال٘زّبَ ثبٌزبس٠خ اٌّش ٟ ِ  

فزشح ص١ِٕخ ِٓ ح١بح اٌع١ًّ  ثِغّٛعخ ِٓ اٌّعٍِٛبد اٌّشرجطخ ٘ٛ 

فىشح ٚخب خ فٟ اٌخّظ عٕٛاد األٌٚٝ ِٓ ح١برٗ   ٘بٚرطٛسفٙٛ ٠ٙزُ ثذساعخ شخص١خ اٌع١ًّ 

اٌزبس٠خ اٌزطٛسٞ ِغزّذح ِٓ ٔ ش٠خ اٌزح١ًٍ إٌفغٟ اٌزٟ رشع  اال طشاثبد فٟ اٌشخص١خ  ٌٝ 

 عٕذ دساعخ اٌزبس٠خ اٌزطٛسٞ رىْٛ ِٓ خالي دساعخ  ِٓ ح١بح اٌفشد  ٚٔمبط اٌزشو١ض اٌغٕٛاد األٌٚٝ 

 ِشحٍخ ِب ثعذ اٌٛالدح   – ِشحٍخ اٌٛ   – ِشحٍخ اٌحًّ – ِشحٍخ ِب لجً اٌحًّ

ر ص١ش مذ ٠حزبط األخصبئٟ دساعخ شخص١خ اٌّش٠ض فٟ اٌغٕٛاد األٌٚٝ ِٓ ح١برٗ خب خ  را وبْ ٌٙب ف

ِٚ  األِشا  إٌفغ١خ    األِشا  اٌّضِٕخ  اٌغىش  ألِشا  اٌغ١ىٛعِٛبر١خاٌّش  اٌحبٌٟ ِضً ا ٝعٍ

   ٌصعٛثزٗ ٚعذَ اٌحبعٗ  ١ٌٗ فٟ وض١ش ِٓ اٌحبالد  ٚ٘ٛ ل١ًٍ االعزخذاَ   إٌّحشفْٛاألطفبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٠ٚشًّ ٘ٛ اٌج١بٔبد ٚاٌّعٍِٛبد اٌّشرجطخ ثبٌغبٔت االعزّبعٟ ٌٍع١ًّ

  إٌّٙخاالعزّبع١خ  عذد اٌضٚعبد  اٌحبٌخ   اٌغٕغ١خ  اٌعّش  إٌٛ  االعُ  اٌجٍبٔبد األٌٍٚخ

   ٚعبئً االرصبيعٙخ اإلحبٌخ  ٔٛ  اٌّش   اٌمغُ  اٌعٕٛاْ  اٌّغزٜٛ اٌزع١ٍّٟ

 اٌزىٌٛٓ
 االسشي

  األعشحرشر١ت اٌع١ًّ فٟ  -  اإلٔبسعذد  -عذد روٛس  -  األعشحعذد أفشاد 

 ث١بٔبد ٚٚ   األث٠ٛٓ  األَ ٚاألة   –اٌٛ   اٌعبَ ٌألعشح  -

اٌعاللخ ث١ٓ  –اٌعاللخ ث١ٓ األث٠ٛٓ  – األعشحِغزٜٛ اٌزفبعً ث١ٓ أفشاد 

 ٚعٛد ٔضاعبد ٚخالفبد أعش٠خ  –عاللخ األث٠ٛٓ ثبألثٕبء   -األثٕبء 

 

١ش ِٓ ح

 اٌجٕبء

 

ِٓ ح١ش 

 اٌزفبعً

 شخصٍخ
 س  ٔىب  خٛف  لٍك  رٛرش  أفعبي  ٔفغ١خ اٌؼًٍّ

    لة نو    ة    ا   أغحبة   عذٚا١ٔخ

 عٍٝ  رى٠ٛٓ عاللبد ح  اٌمذساعزّبع١خ

اٌٍٙغخ  ٚ  ٚاٌزمب١ٌذ ثبٌعبداد االٌزضاَ  اعزّبع١خ

  األخالل١خاٌضٛاثظ ٚاٌزم١ذ ثبٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ  ٚ

 ًاٌزفى١ش  اٌزوبء  اٌززوش  اٌزخ١ً  رغٍغ  عم١ٍخ

 لٍخ رشو١ض  األلٕب ٚرشاثظ اٌحذ٠ش  اٌمذسح عٍٝ 
اٌّ ٙش   اٌّشبوً اٌعض٠ٛخ  عغ١ّخ

 اٌعبَ  اٌطٛي  اٌٛصْ  اٌىالَ  ع١ت خٍمٟ

 اٌذخـــً
  عذد أٚعٗ إٌفمخ  ِعذي اإلٔفبقِمذاس اٌذخً اٌشٙشٞ   ِصبدس اٌذخً  

عب١ٌٓ    ّ   عٍٝ اٌّشىٍخ االلزصبد٠خأصش إٌبح١خ   ِذٜ اٌش ب عٓ اٌذخً اٌ

  عاللزٗ ثبٌّح١ط١ٓ حٌٛٗ داخً داخ١ٍخ اٌجٍئخ ٚرأثري٘ب

 ِش ٝ  أطجبء  رّش٠ض    اٌّغزشفٝ

ٔٛ   ٚ   اٌحٟ ٚعاللزٗ ثبٌغ١شاْ    خبسع١خ

  اٌغىٓ   ٔ بَ اٌغىٓ  اٌحبٌخ اٌصح١خ ٌٍغىٓ 

ِزٝ ثذأ   ٚ ٚ ف اٌّشىٍخ اٌمبئّخ اٌزٟ دفعذ اٌع١ًّ ِٓ أعً اٌحضٛس ٌٍّ عغخ ادلشىٍخ ٚرطٛس٘ب

  اٌغبثمخ ٌحٍٙب اٌغٙٛد   ٌٍّشىٍخ األعشحٔ شح   ٌٍّشىٍخو١ف رطٛسد  ٔ شح اٌع١ًّ ٚ

جٍخ
ٌط
ٍخ ا
ّبػ
جز
 اال
ِخ
خلذ
يف ا
سخ 
ذسا
ك اٌ
ٕبط
ِ 

   عذاد ٚرص١ُّ 

 أخصبئٟ اعزّبعٟ أٚي 
 عٍٟ اٌض٘شأٟ

 alialzhrane@ 
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 اٌصحٍخ ٚرٛظٍحبد ٘بِخ ػٓ اخزجبس٘ب ٌٍّزذسثني ٌٍزخصصبد اٌسؼٛدٌخ بذلٍئخثِذخً ٌٍزؼشٌف 
 

 ايضش١ٝ؟ يًتدضضات ايػعٛز١ٜ اهل١٦ٝ َاٖٞ:  ؽ

 َس١ٜٓ َٚكطٖا ٖـ6/2/1413 ٚتاضٜذ 2/ّ ضقِ املًهٞ املطغّٛ مبٛدب ايضش١ٝ يًتدضضات ايػعٛز١ٜ اهل١٦ٝ أْؿ٦ت: ز

 اإلؾطاف ٚنصيو ايضشٝني املُاضغني دتُٝع املٗين ايتضٓٝـ ٚؾٗازات ايتػذٌٝ بطاقات إصساض َٗاّ بٗا ٚأْٝط ايطٜاض،

 ايضش١ٝ املٗٔ ملُاضغ١ ايضشٝش١ ٚاملعاٜري ايغٛابط ٚعع إىل باإلعاؾ١ املتسضبني ٚتأٌٖٝ ٚتكٛميٗا ايتسضٜب١ٝ ايرباَر ع٢ً

 (www.scfhs.org.saٖٛ ) األْرتْتَٛقعٗا ع٢ً  . ٚتطٜٛطٖا

 

 ؟ إيعاَٞ ٖٛ ٌٖٚ ؾا٥ست٘ َٚا بايتضٓٝـ املطاز ٖٛ َا: ؽ

 اآلٕ ٖٚٛ ، اهل١٦ٝ قبٌ َٔ ٚتكُٝٝ٘ ٚخربات٘ ايعًُٞ ملؤًٖ٘ ٚؾكا ايضشٞ يًُُاضؽ امل١ٝٓٗ ايسضد١ حتسٜس ٖٛ ايتضٓٝـ: ز

 .ٚارتاظ ايعاّ ايكطاع يف ايضشٝني املُاضغني مجٝع ع٢ً إيعاَٞ

 

 ؟ إيعاَٞ ٖٛ ٌٖٚ ؾا٥ست٘ َٚا املٗين ايتػذٌٝ ٖٛ َا: ؽ

 تعطٜؿ٘ َع َٗٓٝا ايضشٞ املُاضؽ َتابع١ ٜػٌٗ مبا باهل١٦ٝ املعًَٛات قاعس٠ يف ايضشٞ يًُُاضؽ غذٌ إعساز ٖٛ ايتػذٌٝ: ز

 .امل١ٓٗ ملعاٚي١ تطخٝط ٖٞ املٗين ايتػذٌٝ ٚبطاق١ ، إيعاَٞ املٗين ٚايتػذٌٝ باملًُه١، ايضش١ٝ املٗٔ ٚأخالقٝات مبعاٜري

 

 ؽ: َاٖٞ طًبات ايتٓضٝـ ٚايتػذٌٝ؟

 :أزْاٙ ايٛاضز٠ املتطًبات إنُاٍ عًٝ٘ املٗين ايتػذٌٝ ٚ ايتضٓٝـ يطًب املُاضؽ تكسِٜ عٓس

  (www.scfhs.org.sa  )َتٛؾط ع٢ً َٛقع ١٦ٖٝ ايتدضضات ايضش١ٝ  املٗين ٚايتػذٌٝ ايتضٓٝـ منٛشز تعب١٦ .1

 ايعٌُ ضأؽ ع٢ً ظاٍ َا اْ٘ ٜجبت َا – ايٛظٝؿٞ املػ٢ُ – بايعٌُ االيتشام تاضٜذ ؾٝ٘ َٛعح َضسم تعطٜـ خطاب .2

 ٖـ 14/10/1430 تاضٜذ قبٌ اذتهَٛٞ ايكطاع يف ٜعٌُ املُاضؽ إٔ ساي٘ يف تعنٝ٘ خطاب .3

 .يًُطابك١ األصٍٛ ٚتطؾل املؤٖالت َٔ َٛثك٘ صٛض .4

 .يًُؤٌٖ ٚايالسك١ ايػابك١ ارتربات َٔ َٛثك٘ صٛض .5

 ايػعٛز١ٜ ايكًب مجع١ٝ إؾطاف حتت(  BLS) األغاغ١ٝ اذتٝا٠ ع٢ً احملاؾع١ غبٌ ؾٗاز٠ .6

 (اإلقا١َ صسٚض ساٍ يف) ايػعٛزٜني يػري اإلقا١َ أٚ ادتٛاظ يًػعٛزٜني أسٛاٍ بطاق١ اهل١ٜٛ َٔ صٛضٙ .7

 .ايعايٞ ايتعًِٝ َعازي١ ٜطؾل إٔ املًُه١ خاضز َٔ املؤٌٖ ع٢ً اذتاصًني يًػعٛزٜني ٜؿرتط .8

 .يًُُاضؽ سسٜج١ ؾدض١ٝ صٛض 2 عسز .9

 .ٜؿرتط أال ٜهٕٛ ٖٓاى اْكطاع عٔ مماضغ٘ امل١ٓٗ ملس٠ تتذاٚظ ايػٓتني بؿهٌ َتٛاصٌ ٚإ ٚدس ٜطايب بتسضٜب .10

 ( ضٜاٍ.1100) ملُٔ ٜعٌُ َٚٔ ال ٜعٌُ ْؿؼ ايطغّٛ ادتُاعٞ أخضا٥ٞ زضد١ ع٢ً املٗين يتضٓٝـا ضغّٛ .11

 ( ضٜاٍ 800 :غٓٛات 5)ٚملس٠  ضٜاٍ 480 :  غٓٛات 3) ملس٠ املٗين يًتػذٌٝ ضغّٛ .12

 ( ضٜاٍ 600 :غٓٛات 5)ٚملس٠  ضٜاٍ 360 :  غٓٛات 3) َس٠ ال ٜعٌُملٔ  املٗين يًتػذٌٝ ضغّٛ .13

 

 

 

 

http://www.scfhs.org.sa/
http://www.scfhs.org.sa/


41 

 

 ؟ايضش١ ؾ٦ات ٚظا٥ـ األخضا٥ٝني االدتُاعٝني بٛظاض٠ َاٖٞؽ: 

 عًِ ادتُاع أٚ خس١َ ادتُاع١ٝ(. بهايٛضٜٛؽأخضا٥ٞ ادتُاعٞ )  -

 عًِ ادتُاع أٚ خس١َ ادتُاع١ٝ(. َادػتريأخضا٥ٞ ادتُاعٞ أٍٚ )  -

 (.االدتُاع١ٝس١َ يف ارتأخضا٥ٞ ادتُاعٞ اغتؿاضٟ ) زنتٛضاٙ  -

 

 املػتُط ؟ املٗين ٚايتطٜٛط ايطيب ؽ: َاشا ٜكضس بايػاعات ايتعًِٝ

يتذسٜس بطاق١ عٔ عسز َعني َٔ ايػاعات ايتسضٜب١ٝ يف ْؿؼ ايتدضط، تطًبٗا ١٦ٖٝ ايتدضط نؿطط َِٗ  عباض٠ ٖٛ

ٚايرباَر ايتسضٜب١ٝ ٚٚضش  تع١ًُٝٝاي ٓؿاطاتايسغٛض هٔ اذتضٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايػاعات َٔ خالٍ ٚمي ،ايتػذٌٝ يًُُاضغني

 تطٜٛط ع٢ً تػاعسِٖايتدضض١ٝ  املع١ًَٛ ٜضاٍإ إىل تٗسفيٓؿؼ ايتدضط،  املعتُس٠ايعٌُ، ٚسغٛض املؤمتطات ايع١ًُٝ 

 .ٚخرباتِٗ َٗاضاتِٗ
  

 املػتُط؟ املٗين ٚايتطٜٛط ١ايطبٝ ١ايتعًُٝ ؽ: َاٖٞ أٖساف ؾطط ايػاعات

 .ايع١ًُٝ سٝات٘ يف املُاضغني تكسّ ؾطظ يتشػني املؿتاح ٖٞ .1

 . يًُطع٢ املكس١َ ارتس١َ حتػني يػطض ايضشٝني املُاضغني أزا٤ ٚدٛز٠ نؿا٠٤ ضؾع .2

 . ٚتطٜٛطٖا ايضشٝني يًُُاضغني ٚايع١ًُٝ ايطب١ٝ املعطؾ١ ع٢ً احملاؾع١ .3

 .ٚخرباتِٗ َٗاضاتِٗ يت١ُٝٓ ختضضاتِٗ يف ٜػتذس ملا ايضشٝني املُاضغني َتابع١ .4

 . ايع١ًُٝ ايؿطز َػري٠ خالٍ امل١ٝٓٗ ايهؿا٠٤ ٚحتػني امل١ٝٓٗ يًُعاضف ايٛاعٞ ايتشسٜح َٔ ع١ًُٝ .5

 . املػتُط ايتشػٔ إىل ٚايػعٞ ْؿػ٘، َٔ ٚايتطٜٛط بامل١ٝٓٗ املُاضؽ يتعاّا .6

 .عًُِٗ زتاٍ يف ٚاملتطٛض٠ ادتسٜس٠ اجملاالت عٔ املعٜس َٚعطؾ١ نؿا٤تِٗ ع٢ً اذتؿاظ ع٢ً ايطيب اجملاٍ يف ايعاًَني َػاعس٠ .7

 ٜتًكاٖا اييت ايطعا١ٜ دٛز٠ َٔ ايتشػني إىل بايغطٚض٠ بسٚضٙ ٜؤزٟ َا زتاي٘، يف ايضشٞ املٗين أزا٤ٙ َػاعس٠ املُاضؽ ع٢ً حتػني .8

 .دسٜس٠ َٚٗاضات َعاضف انتػاب داْب ٚإىل. املطع٢

 .حتتادٗا اييت اإلعاؾ١ٝ ٚاملٗاضات يًُعاضف تضٛض ٚٚعع ايتع١ًُٝٝ، استٝاداتو حتسٜس ع٢ً تػاعسى .9

 .امل١ٝٓٗ سٝاتو يف ٚايتكسّ ْؿػو َٔ ٚايتطٜٛط اذتٝا٠، َس٣ ايتعًِ َٛاص١ً َػؤٚي١ٝ قبًت قس أْو تعين .10

 .ٚحتػٝٓ٘ نؿا٤تو َػت٣ٛ ع٢ً يًشؿاظ املٓاغب١ ارتطٛات اختاش ع٢ً عانـ أْو ايعاّ ٚيًُذتُع، ٚألقطاْو يًُطع٢، تجبت .11

 

 يألخضا٥ٞ االدتُاعٞ يًتذسٜس بطاق١ ايتػذٌٝ:نِ عسز ايػاعات املطًٛب١ ؽ: 

 غٓٛات(. 5يطًب ايتذسٜس ملس٠ ) غاع١ 100غٓٛات(. ٚ  3يطًب ايتذسٜس ملس٠ ) غاع١ 60

 

 ؟اإليهرت١ْٝٚ املٗين ايتضٓٝـ اَتشاْات َاٖٞؽ: 

 املدتًؿ١ ايضش١ٝ ايتدضضات َععِ يف ايهرتًْٚٝا املٗين يًتضٓٝـ اَتشاْاتٗا ايضش١ٝ يًتدضضات ايػعٛز١ٜ اهل١٦ٝ تٛؾط

 ايهرت١ْٝٚ اَتشاْات َطانع يف اهل١٦ٝ اَتشاْات تكسّ اييت ؾٝٛ بريغٕٛ ؾطن١ خالٍ َٔ( ايطب١ٝ االدتُاع١ٝ ارتس١َ) َٚٓٗا

 بِٗ ارتاص١ االَتشاْات يتكسِٜ املٓاغب ايٛقت اختٝاض ايضشٝني يًُُاضغني ٜتٝح ايصٟ األَط، األغبٛع أٜاّ َساض ع٢ً َعتُس٠

 . تكسمي٘ َٔ االْتٗا٤ بعس ؾٛضٟ بؿهٌ اَتشاْ٘ ْتٝذ١ َعطؾ١ يًُُاضؽ ميهٔ نُا املًُه١، خاضز أٚ زاخٌ َٔ
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 االختباض؟ يف ايتكِٝٝ آي١ٝ َاٖٞؽ: 

 آٌٍخ اٌزمٍٍُ :ج: 

 َد٠ االختباز  احملت٣ٛ ايٓطب١ ايٓذاح

 ٚطبٝعت٘

 َٛقٛعات االختباز                    

غؤاٍ ع٢ً  100

ططٜك١ االختٝاض 

 امُلتعسز

 

 َس٠ االختباض 

 غاعتإ ْٚضـ

2.30 

50% 
خذِخ 
 اجزّبػٍخ
45% 
ػٍُ 
 اجزّبع

 النمو اإلنساين وتنوع السلوؾ يف البيئة %٘ٔ
 التقدًن والتخطيط للتدخل %ٚٔ
 ادلمارسة ادلباشرة وغَت ادلباشرة %ٕٓ
 والقيم األخالقية -العالقة ادلهنية  %٘ٔ
 القياس االجتماعي %٘
 العنف احمللي %٘
 مشكالت ادلريض وأسرتو %٘
 الصحة العقلية واإلدماف %ٓٔ
 ةيادلصادر اجملتمع %ٖ
 والزواجيالعالج األسري  %٘

 اجملّٛع ٥11%

 

 االختباض؟ زخٍٛ ع٢ً املدتربٜٔ ملػاعس٠ اهل١٦ٝ َٔ املعتُس٠ املطادع َاٖٞؽ: 

 (English( ايطبع١ األخري٠ )NASW)يطابط١ ايٛط١ٝٓ يألخضا٥ٝني االدتُاعٝني.   قاَٛؽ ارتس١َ االدتُاع١ٝ .1

 ( English( ايطبع١ األخري٠)NASWَٛغٛع١ ارتس١َ االدتُاع١ٝ )يطابط١ ايٛط١ٝٓ يألخضا٥ٝني االدتُاعٝني.  .2

 (Englishْعط١ٜ ارتس١َ االدتُاع١ٝ اذتسٜج١ )ايطبع١ األخري٠( ) .3

 (English( ايطبع١ األخري٠ )NASWاملٝجام األخالقٞ )يطابط١ ايٛط١ٝٓ يألخضا٥ٝني االدتُاعٝني.    .4

 (Englishالد١ٝ نعٛاٌَ يف ايبشح باملؿطزات ايٛاسس٠. )األٖساف ايع .5
 ضؾٛإ، عبس املٓضـ، ايكطْٞ، ستُس َػؿط. املساخٌ ايعالد١ٝ املعاصط٠ يًعٌُ َع األؾطاز ٚاألغط٠، َهتب١ ايطاؾس، ايطبع١ األخري٠. .6

 ايٓؿػٞ ٚايعكٌ، ايكاٖط٠ : املهتب ادتاَعٞ اذتسٜح.ضؾٛإ، عبس املٓضـ)ايطبع١ األخري٠(. املُاضغ١ امل١ٝٓٗ يًدس١َ االدتُاع١ٝ يف اجملاٍ  .7

 غًُٝإ، سػني ٚآخطٕٚ . املُاضغ١ ايعا١َ يف ارتس١َ االدتُاع١ٝ َع ايؿطز ٚاألغط٠، ايطبع١ األخري٠. .8
ايطبع١  ايسخٌٝ، عبسايععٜع عبساهلل، )َعذِ َضطًشات ارتس١َ االدتُاع١ٝ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ(، األضزٕ، زاض املٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع، .9

 األخري٠.

 
 ايضش١ٝ؟ يًتدضضات ايػعٛز١ٜ اهل١٦ٝ َع ايتٛاصٌ ٚغا٥ٌ ؽ: َاٖٞ .10

 920019393ايطقِ اجملاْٞ املٛسس:   .11

  @SchsOrgسػاب ايسعِ ايؿين ع٢ً تٛتري:  .12
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 :باجملاٍ ايطيب أٚ َتسضبَبتسئ ادتُاعٞ يهٌ أخضا٥ٞ ٚامل١ُٗ ايسٚضات ايتأغٝػ١ٝ ؽ: َاٖٞ 

 

:   دٚساد أسبسٍخ: أٚال:  : اٌذٚساد ادلزمذِخثبٍٔبا
ٔ.  دراسة احلالة وتشخصيها وعالجها . 
ٕ. مهارات ادلقابلة . 
ٖ.  تصميم اخلطة العالجية. 
 . تكوين العالقة ادلهنيةمهارات   .ٗ
٘.  كتابة التقرير االجتماعي . 
ٙ.  أساليب العالج االجتماعي . 
ٚ.  صياغة العبارة التشخيصية . 
 .توصيل األخبار السيئة .ٛ
9.  ادلصطلحات الطبية . 

ٔ. العالج ادلعريف السلوكي . 
ٕ. العالج األسري . 
ٖ. استخداـ ادلقاييس يف اخلدمة االجتماعية . 
٤  التعامل مع االضطرابات النفسية.

 

 بارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ ايتجكٝف١ٝ ٚاحملاقسات  ايتطبٝك١ٝايرباَر 

 عًٞ ستُد ايصٖساْٞ  اييت ٜكدَٗا أخؿا٥ٞ ادتُاعٞ أٍٚ: 

 alialzhrane@ : تويتر – ali.alzhrane@gmail.comوالتنسيق:  للطلب
 ْ٘ٛع تَ٘د رــــــــــــــــــــــــــــــِ ايربْاَــــــــــــــــــــــــــــــأض ّ

 ورشة أياـ ٖ اجلامعات واخلرغلُت. احلقيبة التدريبية الشاملة لطالب وطالبات  .ٔ
 ورشة يوماف .التدخل االجتماعي من الدراسة إىل التشخيص إىل العالج  .ٕ
 ورشة يـو .يف اخلدمة االجتماعية الطبية دراسة احلالةتطبيقات على   .ٖ
 ورشة يـو .اخلطة العالجية تصميمتطبيقات على   .ٗ
 ورشة يـو تطبيقات على كتابة التقرير االجتماعي.  .٘
 ورشة ٕ تأسيس أقساـ اخلدمة االجتماعية الطبية وفق معايَت اجلودة.  .ٙ
 زلاضرة يـو مهارات ادلقابلة يف اخلدمة االجتماعية الطبية.  .ٚ
 زلاضرة يـو مهارات تكوين العالقة ادلهنية يف اخلدمة االجتماعية الطبية.  .ٛ
 زلاضرة يـو .النفسي باخلدمة االجتماعية الطبية االجتماعي أساليب العالج  .ٜ
 زلاضرة يـو مهارات التعامل مع مرضى اإلقامة الطويلة.  .ٓٔ
 زلاضرة يـو مهارات توصيل األخبار السيئة للمرضى وذويهم.  .ٔٔ
 زلاضرة يـو أسس الدعم النفسي واالجتماعي لكبار السن.  .ٕٔ
 زلاضرة يـو أسس الدعم النفسي واالجتماعي دلرضى السرطاف.  .ٖٔ
 زلاضرة يـو واالجتماعي دلرضى اإليدز.أسس الدعم النفسي   .ٗٔ

 

 

https://twitter.com/alialzhrane
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 فٍٛ ششوخ ثريسٌْٛثؼذ حتٌٍٛٙب أسئٍخ سبثمخ ِٓ اِزحبٔبد اذلٍئخ اٌسؼٛدٌخ ٌٍزخصصبد اٌصحٍخ 
 متٗٝد عٔ االختباز:

 ايتسضٜب١ٝ املطس١ً ع٢ً أغاغٞ بؿهٌ ٜعتُس االختباض إٔ عٔ املدتربٜٔ ٚاألخٛات األخ٠ٛ اْطباعاتايهجري َٔ  أؾازت

 ٜعتُس األٍٚ: دع٥ني ٚشيو َٔ خالٍ تطنٝع االختباض ع٢ً  ايعُال٤، َع ايالظ١َ ٚايتسخالت األغاغ١ٝ املٗاضات تطبٝل َٚس٣

 ايػبٌٝ ٚع٢ً ،ٚايعًُٝات ٚايعٛاٌَ ٚارتضا٥ط ٚاملضطًشات نايتعطٜؿات األغاغ١ٝ ايبػٝط١ ايٓعط١ٜ املعًَٛات بعض ع٢ً

ٚادتع٤  ،(اذتاي١ زضاغ١ ايتدطٝط، ايتكبٌ، ايػط١ٜ، ايعٌُٝ، ،املٗين ايتسخٌ االدتُاع١ٝ، ايتٓؿ١٦) اذتضط ٚيٝؼ املجاٍ

 ٚعع ٜتِ َع١ٓٝ َؿهالت َٔ تعاْٞ  املُاضغ١ ٚاقع َٔ ساالت عطض ٖٚٛ أنرب تطنٝع عًٝ٘ ٜهٕٛ قسٚايصٟ  ايجاْٞ:

 .بٝٓٗا َٔ ايضشٝش١ اإلداب١ باختٝاض املدترب يٝكّٛ عًٝٗا خٝاضات

  االدتُاع١ٝ ارتس١َ االدتُاع١ٝ، َٚبازئ األٖساف ع٢ً نبري َع ايٓعاّ ادتسٜس بؿهٌأغ١ً٦ ١٦ٖٝ ايتدضضات  تطنع

 ، َع بعض ايرتنٝع ع٢ً األَطاضاألغط١ٜٚاملؿانٌ  ادتٓػٞ ٚايتشطش اإلزَإ ساالت يف األخضا٥ٞ االدتُاعٞ ٚتسخالت

 ايٓؿػ١ٝ.

 

  األسئٍخ: 
 

 نبري يف ايػٔ ؟ أَٚت٢ ْطًل ع٢ً ايؿدط َػٔ  ؽ: 

  65 إىل 55 .1

  70 إىل 65 .2

  75 إىل 70 .3

 80 إىل 75 .4

 

 َازٜا ؟ األطؿاٍَت٢ ٜهٕٛ تؿهري ؽ: 

 ١غٓ 7 .1

 ١غٓ 8 .2

 ١غٓ 10 .3

 

 َاشا ْػُٝ٘ ؟  ،ٚخٛف َٔ خطط ٚؾٝو ؾدط ٜعاْٞ َٔ قًل  ؽ: 

 قًل  .1

 اعططاب  .2

 انت٦اب  .3

 ريٜاٖٝػت .4
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 نٝـ طترب ظٚدت٘ ؟ اإلٜسظظٚز ٜعاْٞ َٔ َطض  ؽ: 

 باهلاتـ  .1

 األخضا٥ٞ يتبًٝػٗاس َع هلا َٛع ْأخص .2

 ْبًؼ املطٜض بإ غترب ظٚدت٘  .3

 ْتػرت ع٢ً املطض .4

 

 ٜػ٢ُ ؟ األقاضبست٢ َٔ غري  األطؿاٍايتعاٌَ َع  ؽ: 

 يطـ  .1

 تًطـ  .2

 تسيٌٝ. .3

 

 ذتسٜح ؟اايُٓٛشز َٔ عًُٝات ايتسخٌ  ؽ:

 االْسَاز .1

 ايسضاغ١ .2

 ايعالز .3

 ايتؿدٝط .4

 

 ؟ اإلزَإ ال ٜػبب ايتاي١ٝاسس ايعكاقري  ؽ: 

 ايهشٍٛ  .1

 اهلريٜٚٔ .2

 ايهبتادٕٛ .3

 ايبٓازٍٚ .4

 

 ؟ إىلغٓٛات ٜتِ حتًٜٛ٘  9ٜبًؼ َٔ ايعُط  األططافطؿٌ َعام ؽ: 

 األٌََػتؿؿ٢  .1

 ايغُإ االدتُاعٞ .2

 ٚظاض٠ ايؿؤٕ االدتُاع١ٝ  .3

 ايؿاٌَ ايتأٌٖٝ .4

 

 

 ؟  امل١ٝٓٗ االظزٚاد١ٝاالدتُاعٞ  األخضا٥َٞت٢ ْطًل ع٢ً  ؽ:

 ّ ٚابٓتٗاأَع  امل١ٓٗعٓسَا مياضؽ  .1

 املطٜض بعس خطٚدَ٘تابع١  .2

 عايفتَتابع١ َ .3
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 ًٝؼ ٖٓاى قاعس٠ يصيو!!ؾ )غؤاٍ غري َٗين يألغـ!(  االدتُاعٞ يف ايتػذٌٝ ؟ األخضا٥ٖٞٛ يٕٛ ايكًِ ايصٟ ٜػتدسَ٘  َاؽ: 

 امحط  .1

 )غايبًا( اظضم .2

 )ٚ ال ميٓع( اغٛز .3

 اخغط .4

 

 اغِ املطٜض ٚٚعع٘ ايضشٞ ٚايتعًُٝٞ ٚاالقتضازٟ تػ٢ُ َعًَٛات ؟ ؽ:

 أٚي١ٝ بٝاْات .1

 ١ثٓا٥ٝ بٝاْات .2

  ثالث١ٝ بٝاْات .3

 

 ؟عٔ َعًَٛات املطٜض بايػط١َٜت٢ ْؿؿٞ  ؽ:

 صػري ايػٔ  .1

 قاصط عكال .2

 َٗسز خطط االْتشاض  .3

 

ٚقطا٠٤ ايٓعط يف ًَؿ٘  األخضا٥ٞٚطًب َٔ  املٛاص١ً،طًب ايتٛقـ ٚعسّ  ايعالد١ٝ ادتًػ١ضدٌ نبري يف ايػٔ ٚخالٍ  ؽ:

 املتدص ؟ األدطا٤ٖٛ  َا ،ؾٝ٘ املس١ْٚاملعًَٛات 

 املعًَٛات ؾٛضا إعطا٥٘ .1

 ايكاز١َ ادتًػ١ْكٛي٘  .2

 املًـ إعطا٥٘ايطؾض ٚعسّ  .3

 

 ؟ ؾٝو َعذب أْا املطٜض ٜكٍٛ عٓسَا املتدص األدطا٤ َا ٖٛ ؽ:

 َع٘ ايعالز َٛاص١ً .1

 آخط ألخضا٥ٞ حتًٜٛ٘ .2

  َع٘ عالق٘ تهٜٛٔ .3

 َع٘ ادتًػ١ إْٗا٤ .4

 

 ؾٌٗ األخضا٥ٞ: املدسضات ٜتعاط٢ عًٝ٘ َٔ نْٛ٘ ٚغتاؾٕٛ ،يًععي١ ٚسب٘ ايػطٜب ًبؼ، بابٓٗا غًٛى تػري َٔ تعاْٞ ؽ: أغط٠

  مبداٚؾِٗ ابِٓٗ ابًػٛا ٌٖ أًٖ٘ ٜػأٍ .1

  َطاٖل بؿرت٠ ميط ألْ٘ يًكًل زاعٞٚال  طبٝعٞ األَط هلِ ٜكٍٛ .2

 ايؿطط١ يكػِ ٜبًؼ .3
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  ؾٌٗ ايعٚد١ تؿتكس إىل: دسٜسدٛاٍ  دٗاظ ؾطا٤ ع٢ً تًح َجاٍ ناألطؿاٍ أسٝاْا تتضطف ٚيهٓٗا ظٚدٗا حتب ظٚد٘ ؽ: 

 ايضرب .1

  ايتشٌُ .2

  ايتٛاصٌ .3

 

 

 : ٜعترب ٌٖ ًٖع َٔ ٚتعاْٞ َٜٛني قبٌ الغتضاب تعطعت ؾتا٠ ؽ:

 دٓػ١ٝ َؿهً٘ .1

 دٓػ١ٝ صسَ٘ .2

 ْؿػ١ٝ َؿه١ً .3

 

 :ٖٞ ٌٖظٚد١  ٚؾا٠ أْهاض ع٢ً َٚضط باذتازخ ظٚدت٘ تٛؾٝت ظٚزؽ: 

  ْؿػ١ٝ صسَ٘ .1

 زؾاع١ٝ صسَ٘ .2

 َؿه١ً ْؿػ١ٝ .3
 

 ايسغًهػٝا ؾٗصا ٜعين:  عًٝٗا ٜطًل األْػإ يف خًٌؽ: 

  غطع١  ايكطا٠٤ .1

  ععـ ايطؤ١ٜ .2

 عـ ٚبط٤ ايكطا٠٤(عايكطا٠٤ ) ُعػط .3

 

 املسٜط ادٌ َٔ اسغط غٛف ٚقاٍ ٞاالدتُاع يألخضا٥ٞ َسٜطٙ سٛي٘ املػهط ؾطب ع٢ً َسَٔ عُطٙ َٔ ٧٢  يف ؾابؽ: 

 األخضا٥ٞ: ٜؿعٌ َاشا ؾكط

 .َسٜطٙ ٜبًؼ .1

 .بايعالز ضغبت٘ عسّ بػبب ٜٚػأي٘ ٜٛاد٘ .2

 بايعالز إقٓاع٘ عتاٍٚ .3
 

  َاشا ٜػ٢ُ ٖصا: ارتطٚز َٔ املٓعٍ ٚعتطَٗا مل تتعٚز بعس باْٗا أخت٘ ٜعاٜط دطؽ: ؾ

  ادتُاعٞ أش٣ .1

 ْؿػٞ أش٣ .2

 أش٣ غًٛنٞ .3
 

 َع األخضا٥ٞ دًؼ ٚعٓسَاأطؿاهلِ،  َٚع َعِٗ َؿانٌ تػبب ؾٗٞ ظٜاضتٗا عٓس ايعٚد١ ّأ َٔ ٜعإْٛ ٚظٚدت٘ ضدٌؽ: 

 :ٜػُعٕٛ ٚال ٜطٕٚ اِْٗ َؿرتعٕٛ األطؿاٍ ٕأ تط٣ ٚاْٗا ايؿهط ْؿؼ حتٌُ أْٗا انتؿـ ايعٚد١

 ايعٚد١ َع ظتًؼ ٌٖ .1

  ايعٚد١ ّأ َع ظتًؼ .2

 ايعٚز َع ظتًؼ .3
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 :َطض ايؿ١ٝٗ، ٚتعترب ٖصٙ األعطاض أعطاض ٚؾكسإ ١ٚاْععايٝ املػتكبٌ َٔ قًل َٔ ٜعاْٞ ؾابؽ: 

  انت٦اب .1

 قًل .2

 اعططاب َعاز .3

 

 ٖٛ اعططاب ْؿػٞ ظتعٌ املضاب:   ايبٝها ؽ: َطض

 ؾاقس يًؿ١ٝٗ .1

 َؿطط يف األنٌ .2

 ٚايؿشِ ٚايطباؾري ٜأنٌ ايٛضم .3

 

 تػ٢ُ تًو ايع١ًُٝ: َؿرتى عٌُ يف ايٓاؽ َٔ زتُٛعات َع ؽ: عٓسَا ٜسخٌ األخضا٥ٞ االدتُاعٞ

 ادتُاع١ خس١َ .1

 ١زتتُعٝ خسَ٘ .2

  اجملتُع خسَ٘ .3

 

 ؽ: عٓسَا تطٜس احمله١ُ َعًَٛات غط١ٜ عٔ ايعٌُٝ: 

 اشا املضري تكطٜط سل َٔ جتطٜس٠ ْعتربٙ َا ٖٚصا املػا٥ٌ، ٖصٙ يف ْٗا٥ٞ ضأٜ٘ ٜأخص ال دٓا١ٝ٥ قغٝت٘ ايعٌُٝ نٕٛ ساٍ يف

 َعطٚؾ١ قاعس٠ ٖٚصٙ َضريٙ، تكطٜط َٔ ايعٌُٝ األخضا٥ٞ ميٓع قس ؾؿٞ ٖصٙ اذتاي١ األخطٜٔ، ع٢ً عطض يف املضري ٖصا نإ

 .ْٗا٥ٞ اذتل ٖصا ْعطٝ٘ ال ظٚدت٘ ٜكتٌ أٚ ٜٓتشط إٔ ٜطٜس ايصٟ ايعٌُٝ َجٌ االدتُاع١ٝ، بارتس١َ

 

 :ايعالق١ ؾٌٗ بٛادباتٗا، ٚتكّٛ أض١ًَ أْٗا ٚايػبب ابٓتٗا، رتطب١ ٜتكسّ عطٜؼ نٌ تطؾض ؽ: أّ

 مح١ُٝٝ  .1

 تػًط١ٝ  .2

 اعتُاز١ٜ .3

 

 بعس صساق١ عالق١ بتهٜٛٔ ٚتطغب بؿدضٝت٘ َعذب٘ إْٗا: ي٘ قايت ؾرت٠ بعس ،األخضا٥ٞ االدتُاعٞ يس٣ ١ًعُٝ ؾتاٙؽ: 

 : ايعالز

 .ثاْٞ أخضا٥ٞ إىل األخضا٥ٞ عتٛهلا ٌٖ .1

 .ايعالز بعس طًبٗا ع٢ً ٜٛاؾل .2

 ايكاز١َ. ادتًػ١ يف ي٘ ظٌَٝ ٜؿاضى .3

 .بساخًٗا َا ٚتضشٝح َؿاعطٖا طبٝع١ هلا ٜؿطح .4
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 اذتاي١؟يف ٖصٙ  األخضا٥َٞاشا ٜؿعٌ  األخضا٥ٞتهٕٛ عالق٘ َع  إَٔطٜغ٘ تطٜس ؽ: 

ز: ٜٛعح األخضا٥ٞ ْٛع ايعالق١ ؾُٝا بُٝٓٗا، يف نْٛٗا عالق١ ١َٝٓٗ َٛدٛز٠ هلسف ستسز ٚٚاعح ٖٚٛ َػاعستٗا ع٢ً 

جتاٚظٙ َؿهًتٗا اييت أزخًت َٔ أدًٗا املؤغػ١، ؾأَاْت٘ ٚأخالق٘ امل١ٝٓٗ ال تػُح ي٘ بتذاٚظ سسٚز ٖسف ايعالق١. ٚإشا  ٚدس 

ٓاى جتاٚظ َٔ قبٌ ايع١ًُٝ غتربٖا بطغبت٘ بتشًٜٛٗا إىل أخضا٥ٞ آخط، إشا مل تهـ عٔ تكسميٗا طًب ايعالق١ غٛا٤ إٔ ٖ

 بايتًُٝح أٚ ايتضطٜح.

ظتب ع٢ً األخضا٥ٞ االدتُاعٞ إٔ ميتٓع عٔ إقا١َ عالق١ عاطؿ١ َع عُٝالت٘ َُٗا ناْت األغباب ٚايعٛاٌَ، ٚيف  ؾأخريا 

 امل١ٝٓٗ. ٖصا خطم يكٛاْني ٚاألخالم

 

 األخضا٥ٞ يس٣ ٜٚتعاجل ارتُط املتعاطٞ( ايعٌُٝ) عُ٘ عٔ ٜػأي٘ االدتُاعٞ األخضا٥ٞ إىل أت٢ ايعُال٤ أسس أر أبٔ: ؽ

 :األخضا٥ٞ زٚض َا ٖٛ ايعٌُٝ، عًِ بسٕٚ االدتُاعٞ

 .ايط٥ٝػ١ٝ املعًَٛات إعطا٥٘ .1

 ٚاغتأشْ٘. ايعٌُٝ إخباض .2

 عسَ٘. أٚ ايعٌُٝ ٚدٛز عٔ اإلؾضاح عس .3

 

 اذتاي١؟طؿٌ تعطض يتشطش دٓػٞ َاشا تػ٢ُ ٖصٙ  ؽ:

 ال تكٌ عٔ ايكٝاّ باالْتٗاى. ٘ز: ٜعترب اعتسا٤ دٓػٞ، ؾايتشطش ٜعترب ْٛع َٔ أْٛاع االعتسا٤ ٚتأثريات

 

 ؟ايعٚد١ٝ ظٚد٘ ظٚدٗا خاضز املٓعٍ طٍٛ ايٛقت َٚكضط يف ٚادباتٗا ؽ: 

 اذتاالت ٖٚٛ: ايعالز األغطٟ.ميهٔ إٔ ٜػتدسّ أسس األغايٝب ايعالد١ٝ َع َجٌ ٖصٙ 

 

 اشا زخٌ عًٝو غهطإ نٝـ تتعاٌَ َع٘؟ؽ: 

  األٌَحتٛي٘ ملػتؿؿ٢ 

 حتٛي٘ يًطبٝب 

 اإلبالؽ (.ؾٗصا دطّ طبعا ٜتِ ايتعاٌَ َع بضؿ٘ أَٓٝ٘ َٚٔ ثِ ادت١ٗ األ١َٝٓ تكّٛ بايتش١ًٜٛ يًذٗات املدتض١  ) 

 

 ؟َاشا ٜٓضشُٗا األخضا٥ٞنؿاي١ طؿٌ ٚاغتؿاضا  ٚأضازااِْٗ عكُٝني  ٛاظٚدني انتؿؿؽ: 

 سعِ ٖصٙ ارتط٠ٛ ٜٚؿذعُٗا عًٝٗا، َع تٛعٝح اإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ هلصٙ ارتط٠ٛ.ٜكّٛ األخضا٥ٞ ب

 

 ؟املػتؿؿ٢إزاض٠ ٚ أ األخضا٥ٞٚ أ ،ْؿػ٘ ايعٚزايعٚد١، َٔ غترب  باإلٜسظظٚز انتؿـ اْ٘ َضاب  ؽ:

َع ايتٛعٝح بغطٚض٠ ايتبًٝؼ َع حتسٜس آي١ٝ َتؿل  ،ُاعٞ بعس أخص األشٕ َٔ املضابايتبًٝؼ ٜهٕٛ عٔ ططٜل األخضا٥ٞ االدت 

ٜطاٙ املضاب، َع تٛعٝح األخضا٥ٞ يًُضاب بإٔ تأخري  عًٝٗا بني األخضا٥ٞ ٚاملضاب، ٚحتسٜس ايٛقت املٓاغب سػب َا

ٚحتسٜس ايٛقت  ،ظٚدت٘ األخضا٥ٞأنجط َٔ ْؿع٘، ٚعتل يًُضاب َعطؾ١ ايططٜك١ اييت غٛف ٜبًؼ بٗا  عطضٙايتبًٝؼ قس ميطٕ 

خالف ارترب  تًكٝٗااألخضا٥ٞ ميتًو َٗاضات تبًٝؼ األخباض ايػ١٦ٝ ٚططٜك١ ايتعاٌَ َع ضزٚز ؾعٌ ايعٚد١ دطا٤ ؾ، يصا املٓاغب

 أٟ ؾدط أخط زاخٌ أٚ خاضز املػتؿؿ٢.

 



50 

 

 َط٠ خاهلا َٔ يالغتضاب تتعطع قس غ١ٓ( 16) عُطٖا بٓت إٔ األخضا٥ٞ ٚدٛز خالٍ ٚتبني األغطٟ يًعالز ختغع ؽ: أغط٠

 بايعالز، ٜػتُطٕٚ ٚغٛف املدتض١، ادتٗات إبالؽ عسّ األخضا٥ٞ َٔ األغط٠ طًبت ٚقس ،غٓتني خالٍ ؾكط َطتني أٚ

 :ارتٝاضات

 .األ١َٝٓ ادتٗات ٜبًؼ .1

 .هلِ املكطض ايٓؿػٞ بايعالز ٜهتؿٞ .2

 .ايعالز اْتٗا٤ بعس يألغط٠ ارتٝاض ٜسع .3

  

 أسئٍخ ٚإجبثبد سشٌؼخ:
 َػًك١ ْٗا١ٜ شات إدابات ٖٞ ايعٌُٝ َكاب١ً يف ال أٚ بٓعِ احملضٛض٠ اإلدابات .1

 يتُهٓٛا ايٓاؽ تػاعس اييت ٚارتسَات ٚايؿٛا٥س ايرباَر ع٢ً ٜؿتٌُ ادتُاعٞ ْعاّ عٔ عباض٠ ٖٞ: االدتُاع١ٝ ايطعا١ٜ .2

 .ٚايضش١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚاالقتضاز١ٜ االدتُاع١ٝ استٝاداتِٗ َكاب١ً َٔ

 .املدسض تعاطٞ عٔ ايؿطز اْكطاع بعس تأتٞ أعطاض ٖٞ االْػشاب١ٝ األعطاض .3

 .االدتُاعٞ األخضا٥ٞ ب٘ ٜكّٛ ايصٟ ايتسخٌ ٚأٖساف بطاَر ؾاع١ًٝ َس٣ ع٢ً ايٛقٛف ٖٞ ايتكِٝٝ: ع١ًُٝ .4

 .االنعٚ - املٝعٚ - املانطٚ- املٝهطٚ: ايعٌُٝ اْػام .5

 .  ABC ايعاطؿٞ  ٜعٛز إىل ْعط١ٜ ايػًٛنٞ ايعالز .6

  9-7 َٔ طالمٚاالْ ايتشطض ٜطٜسٕٚ ايصٜٔ ١ايطؿٛي غٔ .7

 االضتطاف ٖٞ املطاٖك١ َؤؾطات ؾٝٗا تبسأ ايؿباب بٗا ميط َطس١ً .8

 تكبٌ ٜػ٢ُ: سايت٘ ٚتؿِٗ عالد٘ ع٢ً ايعٌُٝ َػاعس٠ .9

 ٚغٝط ٜعترب يًعٌُٝ ايعٌُ خاضز ٜٓػل األخضا٥ٞ .10

 ايعامل١ٝ ايضش١ َٓع١ُ ٖٞ باألَطاض ٚتضٓٝؿٗا: تٗتِ اييت املؤغػ١ .11

 عالز -  تؿدٝط - زضاغ١ - االدتُاع١ٝ ارتس١َ ٝاتًعُ .12

 ايؿٛاضع يف ٚايّٓٛ األغٛام يف بايتػٍٛ ٜكّٛ َٔ ِٖ املؿطزٕٚ .13

 تأٌٖٝ  ٜػ٢ُ: املٗاضات بعض ع٢ً ٚتسضٜبِٗ املعاقني عالز .14

 ايطبٝعٞ ايعالز قػِ إىل حت١ًٜٛ ٜٚتِ اذتطن١ يف صعٛب١ يس١ٜ طؿٌ .15

 بايعس٣ٚ ايع١ًُٝ ٖصٙ تػ٢ُ أخط٣ إىل َطٜض َٔ ٜٓتكٌ ايصٟ املطض .16

 ادتُاع١ٝ عساي١ ٜػ٢ُ: األؾطاز بني اذتكٛم تٛظٜع .17

 اظزٚاد١ٝ :تػ٢ُ أخط أخضا٥ٞ َع ساي١ بسضاغ١ ادتُاعٞ خضا٥ٞأ ٜكّٛ عٓسَا .18

 االدتُاعٞ بايتاضٜذ شيو ٜػ٢ُ اجملتُع يف االدتُاع١ٝ املؿهالت ٚتؿهٌ تطٛض ٜتٓاٍٚ .19

 ايتكبٌ ملبسأ تطبٝل: شيو ٜعترب َالقات٘ عٓس ٚاالضتٝاح ايٛز َؿاعط ٚإظٗاض ايعٌُٝ َع ادتًٛؽ .20

 ٌٖ ٜعترب اهلطٜٚٔ َٓؿط أٚ شتسض: اهلطٜٚٔ شتسض. .21

 سل تكطٜط املضري: ٜض بايطًب بتٛدٝ٘ ْؿػ٘ ْػ٢ُ شيو عٓسَا ٜكّٛ املط .22

 إزَإ نشٍٛ. طب ايهشٍٛ باغتُطاض َاشا ٜطًل عًٝ٘؟ؾ .23
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 اٌٛظٍفٍخ: ٔصبئح ٚرٛجٙبد الجزٍبص ادلمبثالد
 

 أٚال: لجً ادلمبثٍخ :
 ٗا.تاييت تكسَت هلا، تعطف ع٢ً أْؿطتٗا ايط٥ٝػ١ٝ، أخباضٖا، َٓاؾػٝٗا ٚحتسٜا )ادت١ٗ(عجًا ؾاَاًل عٔ  عٌُأ .1

أؾغٌ  ساٍٚ ايتعطف ع٢ً ايصٜٔ غٝذطٕٚ املكاب١ً َعو، ضادع سػاباتِٗ يف ٚغا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ملعطؾ١ .2

 يؿدضٝاتِٗ.

 .َتطًباتٗا ٚأؾغٌ املُاضغات ؾٝٗا حتسخ َع ظَال٤ ٜعًُٕٛ يف ْؿؼ ايٛظٝؿ١ اييت تكسَت هلا، ٚتعطف ع٢ً .3

ايتدضط ايصٟ تكسَت ي٘  أٚ، ٚتعطف ع٢ً ايٛظٝؿ١  )ادت١ٗ(طالب ٜسضغٕٛ يف ْؿؼ  أٚحتسخ إىل َٛظؿني ٜعًُٕٛ  .4

 َٚتطًبات٘.

 ع٢ً طبٝع١ املكاب١ً ْٚٛع١ٝ األغ١ً٦ املططٚس١ ٚخربتِٗ َعٗا. )ادت١ٗ(تعطف َٔ ظَال٥و ايصٜٔ غبل َكابًتِٗ َٔ ْؿؼ  .5

ضتب مجٝع أٚضاقو ٚؾٗازاتو ٚؾٗازات ارترب٠ ٚايتٛصٝات يف ًَـ ٚاسس، ٚسسخ غريتو ايصات١ٝ، ٚخص يًُكاب١ً عس٠  .6

 ْػذ َٓٗا.

 ٚساٍٚ ظٜاضت٘ قبٌ َٛعسٖا، ؾٗصا غٝكًٌ َٔ قًكو ٚتٛتطى أثٓا٤ املكاب١ً. تعطف ع٢ً املهإ احملسز إلدطا٤ املكاب١ً،  .7

 اعتُازًا ع٢ً ايبشح ايصٟ أدطٜت٘، دٗع زتُٛع١ ستت١ًُ َٔ أغ١ً٦ املكاب١ً، ٚتسضب ع٢ً اإلداب١ عًٝٗا َع ظٌَٝ. .8

 .هٕٛ ضمس١ٝ قسض اإلَهإاملبايؼ ؾٝٗا، ٚاسطظ إٔ ت أٚاضتس َالبؼ َٓاغب١ يًُكاب١ً، ابتعس عٔ املالبؼ غري املأيٛؾ١،  .9

 .قًكو ٚتٛتط ٜٚعطٞ صٛض٠ غًب١ٝ  اسطظ ع٢ً ايٛصٍٛ ملهإ املكاب١ً قبٌ ْضـ غاع١ َٔ َٛعسٖا، تأخطى ٜعٜس َٔ .10

 .اسطظ ع٢ً االغرتخا٤ أثٓا٤ اْتعاضى يسٚضى يف املكاب١ً، ضنع ع٢ً تصنط األؾٝا٤ اإلظتاب١ٝ يف سٝاتو .11

 ظتطْٚٗا، ٚاْتعط يٝؿريٚا يو بادتًٛؽ يف املهإ احملسزازخٌ بٗس٤ٚ ملهإ املكاب١ً، ٚضسب بايصٜٔ  .12

 .غريٙ أٚ، ٚضنع اْتباٖو بايتٛاصٌ ايبضطٟ َع املتشسخ، ٚال تٓؿػٌ ظٛايو ادًؼ بططٜك١ َٓاغب١ تعٗط دسٜتو .13

 .اغتُع ألغ١ً٦ املكاب١ً بؿهٌ ناٌَ، ٚال تكاطع أثٓا٤ٖا، ٚإشا مل ٜهٔ ايػؤاٍ ٚاعشًا، عرب عٔ شيو ٚاطًب تٛعٝش٘ .14

 .داب١، ٚال ختطز عٔ َٛعٛع ايػؤاٍأدب ع٢ً األغ١ً٦ بٛعٛح، ٚبضٛت َٓاغب، اظٗط اٖتُاَو أثٓا٤ اإل .15

 .األدٛب١ ايكضري٠ دسًا أٚع٢ً إٔ تهٕٛ إداباتو ٚاؾ١ٝ، ٚيهٔ ال تػتططز يف اذتسٜح، ٚجتٓب اإلطاي١،  اسطظ .16

 اغتدساّ َضطًشات غري َأيٛؾ١ أٚ، ٚجتٓب ايتهًـ يف اذتسٜح يف إداباتو، جتٓب املعاح ٚايغشو نٔ ضمسًٝا .17

 اظٗط اغتعسازى يًتعًِ املػتُط ٚايتطٜٛط ايصاتٞ، ٚسبو ي٘، ٚضغبتو زا٥ًُا يف تطٜٛط قسضاتو ٚانتػاب َٗاضات دسٜس٠ .18

 تعاٌَ َع األغ١ً٦ االغتؿعاظ١ٜ بٗس٤ٚ، ال تهٔ ضزٚز أؾعايو غاعب١، أسٝاًْا تػتدسّ ٖصٙ األغ١ً٦ يكٝاؽ اْؿعاالتو .19

 .ايًذ١ٓ يف ططسٗا عًِٝٗ اغتأشٕاملكاب١ً َٔ أغ٦ًتٗا، ٚناْت يسٜو أغ١ً٦،  بعس إٔ تٓتٗٞ دت١ٓ  .20

 املُٝعات يف ٖصٙ املطس١ً أٚايتدضط، ال تػأٍ عٔ املطتب  أٚميهٓو ططح أغ١ً٦ َٓتكاٙ سٍٛ ايٛظٝؿ١ اييت تتكسّ هلا،   .21

 عٔ ايٓتٝذ١، ٚاظٗط هلِ اٖتُاَوإشا مل ٜضًو َٔ ادت١ٗ ضز بٓتٝذ١ املكاب١ً خالٍ أغبٛع، تٛاصٌ َعٗا باهلاتـ يًػؤاٍ  .34

 .نٔ َػتعسًا ملكاب١ً أخط٣، ٖٚصا عتضٌ خاص١ يًٛظا٥ـ األع٢ً، دٗع هلصٙ املكاب١ً باالغتؿاز٠ َٔ جتطبتو األٚىل .35

.ٚأْت تٓتعط ْتٝذ١ املكاب١ً َع إسس٣ ادتٗات، ال تتٛقـ عٔ ايبشح عٔ ؾطظ أخط٣ َُٗا نإ ؾعٛضى إظتابًٝا بعس  .22

 املكاب١ً

 .ايؿو اذتغ َع إسس٣ ادتٗات، ال تكطع ايتٛاصٌ َعٗا، َٚتابع١ إعالْاتٗا عٔ ايٛظا٥ـست٢ ٚيٛ مل عت .36
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 ِزىشسح يف ادلمبثالد اٌٛظٍفٍخ:  أسئٍخثبٍٔب: أثٕبء ادلمبثٍخ: 
 اييت تكسَت هلا؟ )ادت١ٗ(َاشا تعطف عٔ  .1

 َٚتٛاؾك١ َعٗا َتػك١اظٗط محاغو ٚأْت تتشسخ عٔ ضؤ١ٜ املؤغػ١ ٚضغايتٗا، ٚبني إٔ أٖساؾو َٚا تطٜس حتكٝك٘  .2

 يصٟ زؾعو ألٕ تتكسّ هلصٙ ايٛظٝؿ١؟ َا .3

 ؟ )ادت١ٗ(نٝـ مسعت عٔ ٖصٙ  .4

 .صٓـ دٛاْب ايك٠ٛ يسٜو إىل صٓؿني: أٚاًل حتسخ عٔ تأًٖٝو ٚخرباتو ايػابك١ بجك١، ال تكًٌ َٔ إصتاظاتو .5

 .ٖصا ايػؤاٍ ٜتهطض نجريًا ٚظتس َععِ املتكسَني صعٛب١ نبري٠ يف ايتعاٌَ َع٘ َا دٛاْب ايغعـ يسٜو؟ .6

 .ٖصا ايػؤاٍ، ٜػع٢ احملاٚض يًتعطف ع٢ً طُٛساتو، ٚأٖساؾو امل١ٝٓٗ؟ أٜٔ تط٣ ْؿػو يف ارتُؼ غٓٛات املكب١ً .7

 :ؾرت٠ ط١ًٜٛٗا أْو ختطط يًعٌُ ؾٜٝاًل، يصا أنس طٛ ٖصٙ )ادت١ٗ(ٜكٝؼ ضغبتو يف ايبكا٤ يف  ٚعتاٍٚ إٔ

 .اذتسٜح بإٔ يسٜو أٖساؾًا ١َٝٓٗ قس ٚععتٗا، ٚسككت بعغٗا َٚػتُط يف ايػعٞ يتشكٝكٗا ٚؾل خط١ تًتعّ بٗا إبسا* 

 .اظٗط طُٛسو ألٕ تهتػب ايُٓٛ ايصاتٞ َٚعٜس َٔ املٗاضات ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ، ٚيهٔ نٔ ٚاقعًٝا أٜغًا ٚال تبايؼ* 

 .أْو قازض ع٢ً حتٌُ َػؤٚيٝات أنجطٚ ٖصٙ )ادت١ٗ(أْو غتػع٢ يًٛصٍٛ ملطانع أع٢ً يف حتسخ بهٌ ثك١ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِشفمبد رُٙ 
  وً أخصبئً ِٚزذسة

  بخلذِخ االجزّبػٍخث
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 المستشفىب  المهمة لألخصائي أىم المصطلحات الطبية

 
 

 مصطلحات عامــة باملستشفى
 معناها الكلمة معناها الكلمة

 Pain أٌُ Social Worker االعزّبعٟ األخصبئٟ 

 SECURITY   األِٓ dietitian رغز٠خ أخصبئٟ

 Medical referral رح٠ًٛ طجٟ management  داسح

 Medical report رمش٠ش طجٟ Reception االعزمجبي

 inflammation اٌزٙبة X-RAY اوظ أشعخ

 Surgeons عشاػ CT اٌّمطع١خ األشعخ

 Surgery خاٌغشاح CT scan أشعخ ِمطع١خ

 ward عٕبػ DISEASES األِشا 

 Dizziness دٚخخ Test رح١ًٍ

 Medical Records عغالد  ح١خ anesthesia رخذ٠ش

 Health  حخ  Autism رٛحذ 

 PHARMACY  ١ذ١ٌخ Vertigo دٚخخ

 PEDIATRIC األطفبيطت   Asthma سثٛ 

 PSYCHOLOGIST اٌطت إٌفغٟ  Hypertension  غظ اٌذَ

 DENTIST أعٕبْطج١ت  Infection عذٜٚ

 Outpatient اٌع١بداد اٌخبسع١خ Medicine عالط / دٚاء

 Clinic ع١بدح  Birth defect ع١ت خٍمٟ

 DENTAL CLINIC أعٕبْع١بدح   Biopsy ع١ٕخ 

 Check- up فحص عبَ Hemodialysis غغ١ً و١ٍخ

 TECHNICIAN فٕٟ Blood Group فص١ٍخ اٌذَ

 DEPARTMENT لغُ Anorexia   فمذ اٌش١ٙخ

  Emergency لغُ اٌطٛاسئ Throw up/ Vomit لٟء / طشاػ  

 lab اٌّخزجش لغُ anesthetics ِخذس

 antipyretic ٌٍحشاسح ِخفّض  Chronic ِضِٓ 

 PATIENTS ِش ٝ Antibiotic ِضبد ح١ٛٞ

  NURSE ِّش / ِّش خ   Antihistamine ِضبد ٌٍحغبع١خ 

 INPATIENT ا١ٌِّٕٛٓ Appointment ِٛعذ 

 diagnose ٠شخص Pulse ٔجض

 examine  ٠فحص Blood transfusion ٔمً دَ

 Prescription ٚ فخ طج١خ vein ٚس٠ذ

 chest  ذس cut عشػ

 Flu أٔفٍٛٔضا Bone ع ُ

 Pharmacist  ١ذٌٟ Gallbladder ِشاسح

 Tablet  رص اخزصبساد األلغبَ

 pill حجخ Mmw  سعبي ثبط١ٕٗ لغُ

 surgical ward خ اٌغشاح لغُ  Mfw ٔغبء ثبط١ٕٗ لغُ

 medical ward خاٌجبطٕ لغُ  Sfw ٔغبء عشاحٗ لغُ

 OR اٌع١ٍّبد لغُ Dr  اٌٛالدح غشف

   ER اٌطٛاسئ لغُ Nefro اٌىٍٝ ع١بدح

 aku اٌىٍٝ لغُ Cardo  اٌمٍت ع١بدح

 I.C.U اٌعٕب٠خ لغُ Dm  اٌغىش ع١بدح

 O.P.D اٌع١بداد لغُ dietician اٌزغز٠خ

 lab اٌّخزجش physician اٌطج١ت اٌّعبٌظ

 psychiatric ward خإٌفغ١ لغُ physiotherapy اٌعالط اٌطج١عٟ

 x-ray ward األشعخ لغُ Ortho قسم العظام

 E.N.T لغُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌحٕغشح Dental قسم األسنان

 urology لغُ اٌّغبٌه اٌج١ٌٛخ psychiatry قسم األمراض النفسية

 pediatric لغُ طت األطفبي Derma قسم الجدلية
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 ( Obgynوالدة القسم ) النساء و ER(   Emergencyالقسم ) الطوارئ  
 معناها الكلمة معناها الكلمة

  Abortion  عٙب    Diarrhea  عٙبي

 Fetus ع١ٕٓ Gun Shot ٔبس اطالق

 Umbilical cord  عشٞ حجً Fever حّٝ

 Pregnancy حمل Cough  ععبي

 Tubal pregnancy اٌشحُ خبسط حًّ Ambulance  ععبفع١بسح 

 Uterus سحُ Stab Wound  طعٕخ

 Breast feeding س بعخ طج١ع١خ  Sank bite ٌذغخ صعجبْ

  Breast cancer  اٌضذٞعشطبْ   Scorpion sting ٌغعخ عمشة

  Cervical cancer عشطبْ عٕك اٌشحُ  Colic ِغص

  Cervix عٕك اٌشحُ             Bleeding ٔض٠ف

  Contraception ِٕ  اٌحًّ   Gastroenteritis  ٔضٌخ ِع٠ٛخ

 Vagina ِٙجً  
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 ( Surgeryلسُ ) اجلشاحخ  ( Medicalلسُ ) اٌجبطٕخ 
 ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ
  Appendectomy اعزئصبي اٌضائذح اٌذٚد٠خ  Myocardial infarction احزشبء عضٍخ اٌمٍت

  Spleenectomy اعزئصبي اٌطحبي   Acs اعزالي ثبٌشش٠بْ اٌزبعٟ

   Intestinal Obstruetion األِعبءأغذاد   Coronry heart Disease اٌمٍت اٌزبع١خ أِشا 

  Amputation ثزش   Constipation  ِغبن 

 Haemorrhoids ثٛاع١ش Sickle cell anemia (SCA) أ١ّ١ٔب ِٕغ١ٍخ

  Appendicitis اٌزٙبة اٌضائذح اٌذٚد٠خ  HIV    ٠ذص

  Arthritis اٌزٙبة اٌّفصً   Bradycardia ثظء  شثبد اٌمٍت 

 Kidney stone اٌىٍٝ حصٛح Sputum ثٍغُ

  Call stone حصٛح ثبٌّشاسح  Blood clot  دِٛٞرغٍظ 

 Abscess  اطخشّ  Convulsion رشٕظ

   Perl anal abscess حٛي اٌششط  اطخشّ   Arteriosclerosis رصٍت اٌششا١٠ٓ 

  Appendix صائذح دٚد٠خ  Hepatomegaly رضخُ اٌىجذ

 operation ع١ٍّخ عشاح١خ  Cirrhosis liver ر١ٍف اٌىجذ

  Hernia  فزبق  Cirrhosis ر١ٍف ثبٌىجذ

  Anus  فزحخ اٌششط  Bronchitis اٌزٙبة اٌشعت اٌٙٛائ١خ 

  Cornea لش١ٔخ   Chronic bronchitis اٌزٙبة اٌشعت اٌٙٛائ١خ اٌّضِٓ 

  Bone density وضبفخ اٌع بَ  Gastritis اٌزٙبة اٌّعذح 

   Fracture وغش Pneumonia اٌزٙبة سئٛٞ

 Glaucoma  صسلبء ١ِبٖ Bronchopneumonia اٌزٙبة سئٛٞ شعجٟ

ذ٠شٜ ِبئٟ   Anal fistula ٔبعٛس ثبٌششط  Chickenpox ع 

 Hemorrhage ٔض٠ف Srtock عٍطخ

   C.V.A عٍطخ ثبٌّخ

    Acidosis حّٛ خ ثبٌذَ

   Meningitis حّٝ شٛو١خ 

     Brucellosis حّٝ ِبٌط١خ

    Angina رثحخ  ذس٠خ 

   Appendix دٚد٠خ صائذح 

   Cancer  عشطبْ

   Leukemia اٌذَ عشطبْ

   Obesity  عّٕخ

    Artery شش٠بْ 

    Paralysis شًٍ

   Epilepsy  ش 

    Chemotherapy عالط و١ّ١بئٟ 

   Nausea  غض١بْ

    Coma غ١جٛثخ

   COPD فشً فٟ ٚظبئف اٌغٙبص اٌزٕفغٟ 

    Ranal Failure فشً وٍٛٞ

    Anemia فمش اٌذَ  أ١ّ١ٔب  

    Adenovirus ف١شٚعبد اٌغذد 

    Bed sore لشحخ اٌفشاػ 

   Duodenal ulCer لشحخ ثبالصٕٟ عشش

   IHD لصٛس ثششا١٠ٓ اٌمٍت

    Biochemistry و١ّ١بء ح٠ٛ١خ 

   Diabetes اٌغىشٞ ِش 

    LVF ٘جٛط ثط١ٕٟ ا٠غش

   RVF ٘جٛط ثط١ٕٟ ا٠ّٓ

   CCF ٘جٛط فشً ثبٌمٍت 

    Benign tumor ٚسَ ح١ّذ 

   Malignant  tumor ٚسَ خج١ش 
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 أُ٘ ادلصطٍحبد يف اخلذِخ االجزّبػٍخ اٌطجٍخ
 معناها الكلمة معناها الكلمة
  Acceptance ِجذأ اٌزمجً Social Work اٌخذِخ االعزّبع١خ

 Addiction اإلدِبْ Medical Social Work اٌخذِخ االعزّبع١خ اٌطج١خ

 Intervene اٌزذخً Social Worker االعزّبعٟ األخصبئٟ 

 Admission اٌذخٛي Medical Social Worker االعزّبعٟ اٌطجٟ األخصبئٟ 

 Analysis اٌزح١ًٍ Follow up Cases  اٌحبالد ِزبثعخ

 Reports اٌزمبس٠ش Abuse and Neglect Cases  ٚاإل٠زاء اٌعٕف حبالد

 Charitable  Association عّع١خ خ١ش٠خ Children with Special Cases األطفال ذوي الظروف الخاصة

 family violence اٌعٕف األعشٞ Recording System  إٌّٟٙ اٌزٛص١ك

 handicapped ِعبق crises and Disasters  ٚاٌىٛاسس األصِبد

 Old peoples welfare سعب٠خ وجبس اٌغٓ Programs and social events اٌجشاِظ ٚاألٔشطخ

 Social skills اٌّٙبساد االعزّبع١خ Referral to Social worker  االعزّبعٟ ٌألخصبئٟ اٌزح٠ًٛ

 Social Therapy اٌعالعٟ االعزّبعٟ Initial Social assessment form  اٌّجذئٟ االعزّبعٟ اٌزمذ٠ش

 Social Work Methods طشق اٌخذِخ االعزّبع١خ Social report  اعزّبعٟ رمش٠ش

 psychotic ِش٠ض ٔفغٟ Case Finding اوزشبف اٌحبالد

 Anger اٌغضت Cognitive Behavioral Therapy اٌعالط اٌّعشف١خ اٌغٍٛو١خ

ّبع١خزعاال اٌّغئ١ٌٛخ  Social Responsibility  اٌّعبد٠خ ٌٍّغزّ اٌشخص١خ  Antisocial Personality 

 Anxiety اٌمٍك Communication االرصبي

 Denial اإلٔىــــــــبس Confidentiality ِجذأ اٌغش٠خ

 Appointment  ِٛعذ Consciousness اٌشعٛس/اٌٛعٟ

 Behavior اٌغٍٛن Consultation االعزشبسح

 Assessment   اٌزمذ٠ش Continuous Reinforcement اٌزذع١ُ/اٌزعض٠ض اٌّغزّش

 practice ِّبسعخ Contracting اٌزعبلــــــذ

 Autism اٌزٛحذ Counseling اإلسشبد

 Home-Care اٌشعب٠خ إٌّض١ٌخ Cultural اٌضمبفخ

 Health Education   اٌصحٟ اٌزضم١ف Cultural Shock اٌصذِخ اٌضمبف١خ

 Behavioral Theory اٌّذسعخ اٌغٍٛو١خ Depression االوزئبة

 Behavioral Therapy اٌعالط اٌغٍٛوٟ Deprivation اٌحشِـــبْ

 Body Language ٌغخ اٌغغُ Deviance أحشاف/شزٚر

 Brief Therapy اٌعالط اٌمص١ش Diagnosis اٌزشخ١ص

اٌخشٚط خطخ Discharge اٌخشٚط   Discharge Planning 

 Case حبٌخ  Disengagement االٔغحبة

 Case Conference ِ رّش اٌحبٌخ Disposition اإلٔٙــــبء

 Case History ربس٠خ اٌحبٌخ Empathy اٌزعبطف/اٌزمّص اٌٛعذأٟ

 Case Record عغً اٌحبٌخ Environmental Treatment اٌعالط اٌج١ئٟ

 Case Study دساعخ اٌحبٌخ Family Therapy اٌعالط األعشٞ

 Case-Work خذِخ اٌفشد Feedback اٌزغز٠خ اٌشاععخ

 Community Organization خذِخ اٌّغزّ  Fear اٌخــــٛف

اٌغٓوجبس   Frail  Elderly ِِٓض Chronic 

 Client اٌع١ًّ Frustration اإلحجبط

 Field Study اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ Roles األدٚاس

 General Systems Theory ٔ ش٠خ األٔغبق اٌعبِخ Gerontological Social Work اٌخذِخ االعزّبع١خ ِ  اٌّغ١ٕٓ

 Relationships اٌعاللبد Group Therapy اٌغّبعخ اٌعالع١خ

 Generalization اٌزع١ُّ Handicap اإلعبلخ

 Group Work خذِخ اٌغّبعخ Homogeneous اٌزشبثٗ/اٌزغبٔظ

 Helping Process ع١ٍّبد اٌّغبعذح sex إٌٛ 

خبسع١خ ٌغٙبد اإلحبالد   Referral to outside Facilities ٞسأط اٌّبي اٌجشش Human Capital 
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 :ِٚشاجؼخ رصٍُّ
  أخصبئً اجزّبػً أٚي

 (@alialzhrane) ػًٍ اٌض٘شأً

 

 
 المعنو ة الرو  انخفا  1
 خوف 2
  انفعال  ر ة 3
  الن و   لة 4
     ة    ا  5
   ال     عور 6
   ال     عور 7
  ان  ا  ة 8
   نكار 9

   كار ان  ار ة 10
    وان ة 11
  ان  ا  12
  او ع     .  

 

 
 

 

 

 

 

 أِشا  عض٠ٛخ  

  عبلخ حشو١خ  ٧

  عبلخ عّع١خ  

  عبلخ ثصش٠خ  

 طشف ِجزٛس  

 ع١ت خٍمٟ  

 اٌٛصْ  ٢

 اٌطٛي   

ال ٠زحىُ ثجعض   

 ٚظبئف اٌغغُ

 ٔفسٍخ جسٍّخ

  شىٍخ اٌؼًٍّػٛاًِ ِ

  :أسشٌخ

 طالق    

 عٕف ٧

 رفىه   

 عمٛق  

 اٌعبئً غ١بة  

 رعذد صٚعبد  

 رغبً٘ حمٛق ٢

  ّ٘بيا  

 عٛء ِعبٍِخ  

 عٛء عاللبد   

 رذخً األلبسة   

  شاعبد ٧ 

  دِبْ أحذ األفشاد   

 ِش  أحذ األفشاد   

 أمطب  اٌذخً  

 اٌذخً عف  ٧

 عٛء  ٔفبق  

  فالط  

 د٠ْٛ  

  عبس  

 ثطبٌخ ٢

 ٚفبح اٌعبئً  

 وٛاسس   

 أصِبد   

 فمش   

 

 غ١بة  

 أمطب  ٧

 فصً ِٓ اٌعًّ  
  غظ عًّ  

 عٛء ِعبٍِخ  

 رذٟٔ اٌشارت  

 لٍخ خجشح ٢
  عٛثخ اٌعًّ  

 رغ١ش اٌعًّ  

 عاللبد ع١ئخ   

 لٍخ رذس٠ت   
 

 ِشبوً عى١ٕخ. 
 ر ص١ش اٌشفبق. 
 ر ص١ش اٌّذسعخ. 
 صمبفخ إٌّطمخ. 
 اٌج١ئخ اٌّح١طخ.5
 اٌفشا . 
 

 ر خش دساعٟ  

 غ١بة ِزىشس ٧

 حضٛس ِز خش  

 سعٛة ِزىشس  

 ٘شٚة ِزىشس  

 عذَ رشو١ض  

 

 
 

 
 

 اجزّبػٍخ

 :ػٍٍّخ
 :الزصبدٌخ 

 

 ال        . 
 .          
        ا . 
       ص و  . 
5.         
 .          
 .          
      ا     . 
 

   ل  . 
      واصل. 
      واصل. 
  و      . 
        ال     .5

   و   ص ا   
       وال ف  

 ػمٍٍخ

 

 

 اجزّبػٍخ
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 :(ادلؼٛٔخ إٌفسٍخ)ثزمذٌُ رذػٍُ اٌزاد أ( 
 واأللم والغضب كالقلق اإلشكالي الموقف بحدوث ارتبط  التي السلبية المشاعر  زالةب

 :أساليب تدعيم الذات مثل ن  ريقوذل  ع
وتعطيو ظلوذج لكيفية تكوين  ،بالراحة والطمأنينةشعور العميل  تعطي: العالقة المهنية.1

 .عالقة سليمة، وتوفر أفضل الظروؼ الستخداـ األساليب العالجية األخرى
قـو على إطالؽ ي. من أكثر األساليب شيوعا: )التنفي ( اإلفرا  الوجداني.2

فرصة التعبَت عما بداخلو من مشاعر ه إعطاءالطاقات النفسية احلبيسة للعميل، من خالؿ 
ألف وجود ادلشاعر السلبية إذا   يعرب  للتخلص من الشحنات االنفعالية الداخلية، سلبية

 عنها العميل فقد تسبب لو كبت وينتج عن ذلك أمراض سيكوباتية.
 عن  ريق ثالث خطوات ىي: التنفي وُيطبق 

من أجل تكوف من خالؿ االستماع أو التعليق أو االستفهاـ للعميل، : االستثارة( ٔ).ٖ
 : من أجل استمراره يف التعبَت عن مشاعره.التشجيع( ٕ) التعبَت عما بداخلو.

 : دبعٍت إبداؿ وربويل ادلشاعر السلبية إىل مسارات أخرى تساعد يف العالج.التو يف(ٖ)
 ويستخدـ وجدانية مشاركة يف معو االطلراط دوف العميل موقف تقدير دبعٍت: التعا ف.4

  (.تعا ف) موقف  أقدر أنا: مثال واحلزف.، واألسى، األ  حاالت يف األسلوب ىذا
دلساعدة العميل على  يدالتأك نستخدـالتعاطف ىنا، ف غلديال : (ادلصارحة) يدالت ك.5

 األزمات مواقف يفمواجهة ادلوقف بشجاعة واحتماؿ بقدر معقوؿ من األ ، ويكوف 
 أف إال ادلوقف خطورة رغم: للعميل أقوؿف خطَت اكتشاؼ مرض أو كفقد عضو الفجائية
            .(ت كيد)ىذا  الموقف بخطورة : أخبرتومثال .ادلشكلة كانت مهما موجود اهللب األمل
 :اسزخذاَ أسبٌٍت اٌزأثري ادلجبششة( 
 .مباشر غَت اقًتاح فهذا مباشرة غَت ةبطريق للعميل فكرة توصيل زلاولة :اإليحاء.1
 لإلػلاء العميل يستجب   إذا إال ؽلارس ال" مباشر إػلاء" ادلباشر الرأي ىو :االقتراح.2
  .لصاحلو ذلك يكوف أف بشرط إحداعلا ترجيح إىل ربتاج العميل لدى فكرتُت :الترجي .3
 صاحلو. يف تكوف أف بشرط تأييد ودعم إىل ربتاج العميل لدى فكرة :التعزيز.4
 .وفائدهتا موضوعيتها من التأكد بعد تلميحا أو صراحة العميل يطلبها أف :النصيحة.5
 .(ضاغطة نصيحة) ىأخر  مرة النصيحة تكرار إعادة :الضغ .6
 .ادلؤسسة ادلستمدة من األخصائي وىي قوة على العميل عند خطورة ادلوقف :السلطة.7
 :ويتم من خاللمشكلتو العميل ل فهم أي الذاتي( )الوعي :االسزجصبسج( 
 .ماضيةاستعراض مساعدة العميل على استبطاف نفسو وتأمل ذاتو من خالؿ : ستدعاءاال.ٔ
 .مرحلة الحقة لالستدعاء من خالؿ تفسَت خربات ادلاضي تفسَت منطقي: تفسيرال.ٕ
 ة.ادلشكلنتيجة تلقائية لالستدعاء والتفسَت لتعديل اذباىات العميل ضلو : بصيرةالتكوين .ٖ
 الجوانب تعديل إلى ت دي جديدة وخبرات معلومات العميل كسابإ :ُاٌزؼٍ -د

 : عبرالمعرفة  في أو خط  نقص عن تنتج التي السلوكية
 .: التنبيو ب ىمية التعلم والعك التنبيو(1
 تفسَت األسباب وتصحيح األخطاء: التوضي (2
 .ثير العقلي المرتب  بالمنطقالت : اإلقناع(3

 التحفيز( ،التشجيع، )عرب الثناء التدعيم(4
نقل تعميم اثر السلوؾ اجلديد و أي : يمتعمال(5

 اجلديدةاألظلاط السلوكية العادات ادلكتسبة و 
  مشاهبة. من موقف معُت إىل مواقف أخرى

 

استغالل اإلمكانات القائمة وجعلها متاحة لصال  العميل،  انقصد به
ويشمل ذل  كافة الخدمات المباشرة التي تقدم للعميل سواء كان  )مادية 

 :أو صحية أو مهنية أو تعليمية(
 الخدمات الصحية..1
 المساعدات المادية..2
 .والمستلزمات الطبية األجهزةتوفير .3
 .التحويل للجهات الداعمة.4
 يحية.الخدمات الترو .5
 خدمات التشغيل والت ىيل..6
 الخدمات اإليوائية..7

 

 لتعديل بيئة العميل من خالل:العلمية وتشمل كل الجهود 
الم ثرين في العميل وتعديل أنما هم  األفرادتعديل اتجاىات 

أو  األبناءمثل الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو  السلوكية.
 لضغو هم تخفيفا ذل  كان أو زمالء العمل، سواء األصدقاء
 في المريض لمساعدة فاعليتهم لزيادة كان أو عليو الخارجية
األ راف ىذه يتوقف ذل  على مدى صد  و ، العالجية العملية

 في التعاون مع األخصائي االجتماعي.

 أسبٌٍت اٌؼالج االجزّبػً إٌفسً

  يف اخلذِخ االجزّبػٍخ

  ثٍئخ اٌؼًٍّ( اٌؼالج ادلٛجٗ  ٛ اٌؼالج اٌجٍئً)   شخصٍخ اٌؼًٍّ( اٌؼالج ادلٛجٗ  ٛ اٌؼالج اٌزارً)

 )ػٍٍّخ(: ِجبششح ري خذِبد 
 

 2 

 )ػٍٍّخ(: خذِبد ِجبششح
 

 1 

 أخصبئً اجزّبػً أٚي  رصٍُّ:إػذاد ٚ
 @alialzhrane ػًٍ اٌض٘شأً 

من العالج البيئي تعديل وتحسين الجوانب البيئية للعميل أو تخفيف  الهدف
المختلفة، ويتم العالج البيئي من و ا الواقعة عليو بغرض إشباع حاجاتضغو ه
 :تقديم بعض خدمات على النحو التاليخالل 
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 :  اإلجنٍٍضٌخِشاجغ ادلصطٍحبد 
 ّ. داز املٓٗاز2014يدنتٛز عبد ايعصٜص ستُد ايدخٌٝ   َعذِ َؿطًشات ارتد١َ االدتُاع١ٝ .1

 ّ، املهتب ادتاَعٞ اذتدٜح. 2006قاَٛع ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ، ايدنتٛز ؾاحل يريٟ،  .2

 يًٓػس ٚايتٛشٜع.َعذِ ارتد١َ االدتُاع١ٝ، ايدنتٛز عبدايٓاؾس ضًِٝ ساَد، داز أضا١َ  .3

 ٖـ 2014 . ايربٜجٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص .د(  عسبٞ - إصتًٝصٟ) االدتُاع١ٝ املؿطًشات َعذِ .4

 ٖـ. 2014 ايسمسٞ ايؿادز عٔ ٚشاز٠ ايؿش١ ايطعٛد١ٜ ديٌٝ ارتد١َ االدتُاع١ٝ ايطب١ٝ .5

 ٖـ.1434عا٥ض ايػٗساْٞ، ،  ، مشٛي١ٝ ايتطبٝل ١َٝٓٗٚ املُازض١، د.ارتد١َ االدتُاع١ٝ .6

 . OXFORD PICTURE DICTIONARYقاَٛع  .7

ٌٌ سطب اختؿاؾ٘ امُلدتؿني َٔ ايطب١ٝ ٚايٓفط١ٝ املؿطًشاتَٔ ٚايتأند  َع َسادع١ .8  .ن

 

 ثبإلصذاس اٌمبدٌٍَّشبسوخ 
ٌٌ ،ٚاملُٝع٠ ادتاز٠ بتذاضبِٗ باملٝسإ املُاضغني مبؿاضنات أضسب  ٚختضض٘ اٖتُاَ٘  سػب ن

ٚتػصٜتهِ ، نُا أطُع ٚأطُح بإؾازاتهِ ايكاز١َ اإلصساضات يف إبساعاتهِ يٓؿط، باجملاٍ ايسقٝل

يف تطمج١ بعض  أٚ ارتطٛات أٚيف اإلدابات  أخطا٤ أٚيف ساٍ ٚدٛز أٟ َالسعات ١َٝٓٗ ايطادع١ 

 :يتعسًٜٗا طاغًيت ع٢ً بطٜسٟمب املضطًشات

ali.alzhrane@gmail.com 
 

 تويتر عبرتواصل للو 
@alialzhrane 

  

mailto:ali.alzhrane@gmail.com
mailto:ali.alzhrane@gmail.com
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