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وشــاكرًا  داعيــًا  باســمكم  أتحــدث  أن  لــي  اســمحوا 
والثغــور،  الحــدود  فــي  المرابطيــن  وبناتــي  أبنائــي  لــكل 
القطاعــات  ومنســوبي  الصحييــن،  الممارســين  مــن 
قطاعــات  فــي  العامليــن  وكل  واألمنيــة،  العســكرية 
الدولــة، والمتطوعيــن مــن أجــل خيــر اإلنســان وصحتــه، 
إن عملكــم العظيــم تــاج عــز لــكل فــرد منكــم، وفخــر لنــا 
القيامــة،  يــوم  إلــى  أجرهــا  ينمــو  عظيمــة  وعبــادة  بكــم، 
أن  الفضيــل،  الشــهر  هــذا  فــي  العظيــم  هللا  أســال 
يســلمكم ويحفظكــم وينصركــم إنه على كل شــيء قدير«

30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م

أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي..



منصة التطوع الصحي

الــجـهـات الــمــشــاركــــة

منصــة إلكترونيــة تمكنــك كباحــث عــن الفــرص التطوعيــة 
من الحصول عليها في مكان واحد، ســواء أكنت ممارســًا 
صحيــًا أو فــرداً مــن المجتمــع يحمــل روح التطــوع وخدمــة 

الوطــن. 



ــنــظــم الـــعـــمـــل الــتــطــوعــي  ن
ــال الـــصـــحـــي ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ فـــــــي ال

نستجيب لمبادرة المواطنين 
الصحة أبطال  مع  للوقوف 

ــنـــي  ــب الـــوطـ ــ ــواجــ ــ ــ ـــي ال نـــلـــبِّ
ونــــــــــــــــــــداء اإلنــــــســــــانــــــيــــــة

لمليون  ونصل  رؤيتنا  ندعم 
2030 ــول  ــ ــل ــحــ ــ ب ــوع  ــطــ ــ ــت مــ

ــر الــــــخــــــبــــــرات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ نـ
المجتمع لخدمة  والمعرفة، 

ــب  الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ نُـ
مـــــــهـــــــارات جــــــــــــــديــــدة فــي 
الصحية األزمـــات  مواجهة 



من هم 
المتطوعون 
الصحيــــون؟



كمختص في الخدمات الداعمة



)ويمكنــك أيضــا الحصــول علــى رابــط التدريــب 
مــن صفحتك الشــخصية(



ســتحظى كحــال جميــع المتطوعيــن بمختلــف تخصصاتهــم 
بمجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة عبــر بوابــة التعلــم عــن 
بعــد، بإشــراف الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.



تدريبك الصحي 
كممارس صحي

برنامج تدريب المتطوعين في المؤسسات الصحية

برنــامــج تــدريــب الــرعــايــة الــحــرجــة لـغـيـر المختصين

يتم التدريب عبر:

كبطــل مــن أبطالنــا مــن األطبــاء والكــوادر الصحية المرخصة وطــاب االمتياز 
والــكادر الصحــي المتقاعــد والصيادلــة والفنييــن واإلدارييــن ســتتلقى تدريبــات 

خاصــة، صحيــة وإداريــة فــي أقســام الطوارئ.

وكطبيب من أطبائنا أو ممرضينا أو أطبائنا في االمتياز أو صيادلتنا ستكون 
علــى موعــد مــع تدريبات خاصة في أقســام العناية الحرجة.

المحاكاةالتعليم باإلنترنت  المحاضرات االفتراضية                                 



بماذا يؤثر تطوعك 
كممارس صـــــحــــــي؟

تُكّملنا في دعم الرعاية الصحية 
ومساندتها في المحاجر ودور العزل

تخدم صــحــة الــوطـــــــــن فــــي 
المستشفيات والمراكز الطبية

تسهم فــي إنــــقـــــــاذ أرواح فــــــي 
أقـــســـام الــعــنـــايــــــة الـــحــــرجــــــة

تساعد مــجــتــمــعــنــا عـبــر تقديم 
اســتــشــاراتــك الـطبـيـة عـن بعد 

وغيرها الكثير...



السالمة والوقاية 
للمتطوعين

ألن سـالمـتـك هــي اهــتــمــامــنــا األول، نُــطـبق في منصة 
التطوع الصحي أعلى معايير السامة والوقاية الصحية 
للمــتــطــوعــيــن فــي جــمــيــع أمــاكـــن الــفــرص التطوعية، 
ونــحــرص عــلــى تــلقيك التدريبات الازمة لحماية نفسك 
وفــريــقــك ومــن تـتــعــامــل مــعــه فـــي مــيـــاديــن الصحة.

تعرف علينا أكثر..

https://www.youtube.com/watch?v=-863ptTVFqU&feature=youtu.be


لالنضــمــــام  اضـغـــط هنا

https://volunteer.srca.org.sa/#!/home
https://volunteer.srca.org.sa/#!/home
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