
 
 
 
 

 
 

 

 

 وليةسعافات األبرنامج اإل

 

 

 

 

 

 التعريف
 

لتخايف  اصاةة من ألل الفاا  لى  الفيا؛؛اإلأو  يةمثل العالج في حاالت الطوارئ المرض ؛يمكن تعريف اإلسعافات األولية

 .صول لى  المسالد؛ الطبية المهنيةومنع تدهور حالة المريض حت  يمكن الف ،األلم

 

، روف التي قد تكون خطر؛ في ةيئتهمالغرض من هذا البرنامج هو مسالد؛ المشاركين لى  التعرف والقضاء لى  الظإن 

المشاركون  يعىم المهارات التي يفتاج. وهو لعمل اإلسعافات األولية واتخاذ القرارات المناسبة ،حاالت الطوارئوالتعرف لى  

لاية الطبية المتقدمة حت  واصول المزيد من الر من ألل تقديم الرلاية الاورية لشخص مريض فجأ؛ أو مصاب ؛اإل  معرفته

 ولية.لتولي المسئ
 

 الفئة العمرية
 

 سنوات 9–6من سن  (،أ)لمجمولة وا ،سنوات 6–4رياض األطاال، من سن 
 

 أسماء الورش
 

 سعافات األوليةاصنع حقيبة اإل
لذلك  ،فدث ألي شخص في أي وقتعمل. الفوادث واإلاصاةات يمكن أن تمكان الألولية هي ضرور؛ لكل منزل وسعافات ااإل

  ،مكوناتهاوولية، أهمية حقيبة اإلسعافات األ لى  في هذه الورشة سوف يتعرف الطالب فمن المهم أن نكون مستعدين.

 وكياية استخدامها.

 خارجهعش بأمان في المنزل و
مكان. اإل متوقعة ةقدرالغير ، وتجنب الفوادث أو األحداث خارج المنزلتتناول هذه الورشة موضوع كياية البقاء ةأمان داخل أو 

 رلح نستطيعفعى  األ ،خطار التي يمكن أن تضرنا. إذا استطعنا اكتشاف األيمكن أن نضر أناسناا لندما نسالد اآلخرين أحياًن

 هذه الورشة سوف يتم اكتشاف هذه الموضولات من خالل أنشطة وألعاب تاالىية.ي إنقاذ أناسنا. ف
 

 كن مسعًفا: إسعافات أولية للعين والجلد
الشخص مصاًةا ةجروح أو إاصاةات سطفية  كون هذا. قد يشخص إل  مسالد؛ لالىةفيها حالة الطوارئ هي الفالة التي يفتاج 

ولية حت  يتم نقىه إل  الدكتور أو سعافات األة لالج المصاب ةعمل اإلكياي الورشة، سوف يتعىم المشاركونةالغة. في هذه أو 

يز وسيتم الترككالتخييم أو الرحالت.  ؛ولود المصاب خارج المنزل كياية لمل أدوات خااصًة في حالة المستشا .  كما يتعىمون

 سعافات لىعين والجىد.لى  طريقة لمل اإل
 

 مسعًفا: إسعافات أولية للعظام والجروحكن 
الشخص مصاًةا ةجروح أو إاصاةات سطفية  كون هذا. قد يفيها شخص إل  مسالد؛ لالىةحالة الطوارئ هي الفالة التي يفتاج 

ولية حت  يتم نقىه إل  الدكتور أو ة لالج المصاب ةعمل اإلسعافات األكياي ةالغة. في هذه الورشة، سوف يتعىم المشاركونأو 

وسيتم التركيز كالتخييم أو الرحالت.  ؛ولود المصاب خارج المنزل المستشا .  كما يتعىمون كياية لمل أدوات خااصًة في حالة

 لىعظام والجروح.لى  طريقة لمل اإلسعافات 

 


