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التطوع الصحي

األسئلة الشائعة

ما هي منصة التطوع الصحي؟
هي عبارة عن منصة الكترونية لتسجيل المتطوعين تحت إشراف مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ،يتم فيها
ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين الراغبين بتقديم أي عمل تطوعي.

هل المنصة تعتبر آمنة لمعلوماتي؟
نعم معلوماتك آمنة ،ومتاحة لالطالع فقط من قبل الجهات الموفرة للمهمات التطوعية.

هل المشاركة في التطوع مجاني أو بمقابل؟
التطوع في منصة التطوع الصحي مجاني ،وسيحصل المشارك على شهادة عمل تطوعي من مركز التطوع
الصحي.

ماهي الجهة المشرفة على منصة التطوع الصحي؟
مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة هي الجهة المشرفة على منصة التطوع الصحي.

بداية كيف يتم تسجيل الدخول؟
تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني ،بمعلوماتك لدى نظام (أبشر) ،بعد إكمال التسجيل وإدخال كافة
البيانات المطلوبة بنجاح  ،ستتمكن من تسجيل الدخول عن طريق منصة التطوع مباشرة ،ويمكنك بعدها
قبول الدعوات المرسلة إليك ،أو تصفح الفرص التطوعية المتاحة وطلب االنضمام .وكذلك متابعة إنجازاتك
التطوعية.

هل ساعاتي التطوعية موثقه؟
نعم ،وسيكون بإمكانك االطالع عليها والحصول على شهادة التطوع عبر الموقع ،بعد االنتهاء من المهمة
التطوعية.
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كيف احصل على شهادة التطوع؟
بعد االنتهاء من المهمة واعتماد ساعات تطوعك من قبل المشرفين ،ستتمكن من طباعة الشهادة
من خالل صفحتك الشخصية.

هل هناك شهادات يجب ان يحصل عليها المتطوع قبل القبول النهائي؟
يشترط لقبول المتطوع بشكل نهائي في المنصة ،انهاء متطلبات البرنامج التدريبي (من خالل بوابة
التعلم عن بعد للتطوع المجتمعي) المجاني ،الذي تنفذه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

هل التطوع فقط للتخصصات الصحية أم يشمل التخصصات العامة؟
التطوع يشمل التخصصات الطبية ويصنف كمتطوع صحي وبعض التخصصات العامة المساندة ،ويصنف
كمتطوع عام.

كيف انضم للبرنامج التدريبي؟
ستصلك رسالة ايميل تحوي رابط إلكتروني بعد االنتهاء من التسجيل المبدئي ،ويمكنك الدخول عبر
الرابط وإنهاء البرنامج التدريبي عبر بوابة التعلم عن بعد التابعة لهيئة التخصصات الصحية.

هل هناك برنامج تدريبي محدد لكل فئة؟
نعم هناك ثالثة برامج تدريبية ،برنامج التطوع المجتمعي (وهذا لجميع المتطوعين إلزامي) ،وبرنامج
التطوع في المستشفيات والطوارئ (وهو مخصص للتخصصات الصحية فقط) ،وبرنامج التطوع في
العناية الحرجة لغير المختصين (وهو مخصص لألطباء والتمريض فقط من االمتياز فما فوق).

كيف أثبت تدريبي؟
بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي يحصل المتطوع على شهادة تدريب عبر بوابة التعلم عن بعد ثم يتم
تسجيل المتطوع مباشرة كمتطوع نهائي ،ويمكنه التطوع.
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كيف انضم للفرصة التطوعية؟
عن طريق استعراض الفرص في منصة التطوع الصحي ،أو عن طريق تلقي دعوة من المنصة.

ماهي التخصصات التي تشمل المتطوع العام؟
• التخصصات (للمتطوع العام)
• إعالم وصحافة.
• عالقات عامة.
• إدارة.

• تقنية معلومات.
• قانون.

• شريعة.

• هندسة.

• لغات وترجمة.
• علوم.

• هندسة.

• طالب ثانوي.

• طالب جامعي.

ما هي المجاالت التي من الممكن ان يخدم بها المتطوع العام؟
• األبحاث الطبية والدراسات والمسوح الميدانية.

• الدعم اللوجستي للكوادر الطبية والعاملين والمرضى.
• األعمال اإلدارية والمكتبية.
• اإلعالم والعالقات العامة.

• التدريب والتقييم والمتابعة.

• االتصاالت وتقنية المعلومات.
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ماهي الفئات التي تشمل المتطوع الصحي؟
الطب بجميع تخصصاته ،وطالب االمتياز ،طب االسنان ،الصيدلة ،االخصائيين ،الفنيين.
ماهي التخصصات التي تشمل المتطوع الصحي في المجال الطبي؟
• الطب بكامل التخصصات وطب االسنان :طبيب استشاري -طبيب نائب  -طبيب مقيم.
• للصيدلة - :صيدلي استشاري -صيدلي أول – صيدلي.

• االخصائيين :اخصائي استشاري -اخصائي اول -اخصائي.

ماهي المجاالت الصحية التي يمكن ان يخدم بها المتطوع الصحي؟
• العمل الصحي في المحاجر ودور العزل.

• العمل الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية (تتطلب اجتياز دورة المستشفيات والطوارئ).
• العمل الصحي في العناية الحرجة( .تتطلب اجتياز دورة العناية الحرجة).
• تقديم االستشارات الطبية عن بعد.

• غسيل الكلى المنزلي( .تتطلب اجتياز دورة المستشفيات والطوارئ).

هل تسجيلي بالمنصة يعني انه تم قبولي بالتطوع؟
بعد إنهاء التسجيل يتم قبول المتطوع مبدئيا ،أما القبول النهائي يكون عن طريق اشعار المتطوع
برسالة بريد الكتروني ،بعد انهاء البرنامج التدريبي يفيد بأنه تم قبوله ويمكنه االنضمام للفرص
التطوعية وقبول الدعوات.

هل هناك أي قيود بالنسبة لشروط للمتطوعين؟ مثال هل يوجد عمر ،جنس محدد أو جنسية معينة او
لغة معينة؟
التطوع مفتوح لجميع الفئات ،والقيود والشروط الخاصة للمشاركة بالفرصة التطوعية ،تكون محددة
وفق متطلبات الفرصة التطوعية.
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ماهي الحالة الوظيفية المطلوبة؟
• قطاع صحي حكومي
• قطاع صحي خاص

• قطاع حكومي غير صحي
• قطاع غير صحي خاص
• قطاع خيري
• قطاع خاص
•
•
•

باحث عن عمل

طالب

طالب امتياز

• متقاعد

هل هناك مدة محددة للتطوع؟
يتم تحديد مدة التطوع وفق الفرصة التطوعية المتاحة ،وسيتم وضع حد أدنى للتطوع بشكل عام (أسبوعين،
 4أيام في األسبوع 6 ،ساعات في اليوم).

ما هي بوابة التعلم عن بعد؟
هي عبارة منصة الكترونية تحتوي على رحالت تعليمية تفاعلية ومحاضرات افتراضية لتأهيل متطوعين
قادرين على العمل في مراكز العزل والمشاركة في حمالت التقصي الوبائي بطريقة آمنة وفعالة.

ماهي الجهة التي طورت البرنامج التدريبي للتطوع المجتمعي؟
طورت الهيئة السعودية للتخصصات السعودية برنامج التطوع الصحي المجتمعي بالتعاون مع عدة جهات
تطوعية.

5

األسئلة الشائعة

ما عالقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمركز التطوع؟
تشرف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على البرنامج التدريبي وعلى بوابة التعلم عن بعد ،اما بالنسبة
لمركز التطوع هي الجهة المشرفة على منصة التطوع والمعنية بتسجيل المتطوعين .والعديد من الجهات
التي تعمل جنبا ال نجاح برنامج التطوع وتحت اشراف وزارة الصحة.

كيفية التسجيل في بوابة التعلم عن بعد للتطوع المجتمعي؟
بعد قبولك في منصة التطوع سيرسل لك بريد الكتروني يفيد بانه يمكنك التسجيل والدخول لبوابة التعلم
عند بعد .ويمكنك أيضا التسجيل عن طريق الضغط على تسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة.

هل أستطيع تغيير كلمة المرور؟
نعم ،وذلك عبر اختيار "هل نسيت كلمة المرور؟" من صفحة التسجيل.

ماهي مراحل البرنامج التعليمي؟ وهل جميعها الزامية؟
تتكون من مرحلتين األولى هي مرحلة التعلم الذاتي ويتكون من  4رحالت تعليمية والمرحلة الثانية هي
المحاضرات االفتراضية وعددها ثالث محاضرات.

هل يوجد تقييم بعد الرحالت التعليمية؟ وماهي الدرجة التي يجب ان احصل عليها؟
نعم ،يوجد تقييم بعد كل رحلة تعليمية ،ويجب عليك اإلجابة على  %75من األسئلة لتتمكن من الحصول على
الشهادة.

كيف يتم مشاهدة الرحالت التعليمية في مساق المحاضرات االفتراضية؟
ستكون الرحالت متاحة لالطالع عليها ومشاهدة البث المباشر في التاريخ المحدد على كل رحلة ،وسيتم إضافة
التسجيل لبث بعد االنتهاء منه.
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كيف يمكنني الحصول على شهادة التدريب؟
يمكنك الحصول على شهادة التدريب عبر الضغط على ملفك الشخصي ثم شهادتي.

هل أستطيع تغيير اسمي في المنصة؟
نعم ،عبر الذهاب لصفحة الملف الشخصي وتغيير االسم ،مع العلم أن االسم لن يتغير في الشهادة إذا تم
إصدارها قبل تعديل االسم.

اجتزت البرنامج التدريبي وحصلت على الشهادة ،ماذا بعد؟
سيتم تسجيل بياناتك في قوائم وزارة الصحة للمتطوعين تلقائياً  ،وسيتم استدعائك عند الحاجة.

هل يوجد تدريب عملي بعد االنتهاء من التعلم عن بعد؟
عند وصولك لجهة التطوع سيقوم مسؤول التطوع في تلك الجهة بتوفير تدريب عملي لألغراض التالية فقط:
• التأكد من قدرتك على استخدام مستلزمات الوقاية الشخصية بالشكل الصحيح.
• شرح إجراءات العمل واشتراطات السالمة.
• تعريفك بمهام العمل المناطة بك.
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