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يسعع ب برنامج الدراسععات اإلسععالمية علب رءة كالاه يالبم ء جمية المسععت يات
الدراسععية من ا المسععت ث ال امن أيه منم مخلععر للتدريد الميدان
اليلبعة الال ليعة لعد ركم كم لمين

لممارسعة

نظرا لمعا دعد ي اجعم اليلبعة من مخعاير م نعاه تع دية

رسععالت م ال لمية أرر البرنامج ىلب تيديم الت جيم اإلردععاد ل م ىند م اج ة
مي مخاير مأتملة لذا ملعععدر كذا الدليل ليك ن نبراسعععا ل م م ناه أد ه مخاير
ءيم بيان للخير

من اع المخاير كيالية الت امل م ا:

ت ريف الخير:
أد ه دع ع ه ما يك ن لم م ر سعععلب ء تأييا ااكداف الترب ية م يىدي علب
خسائر بدرية م مادية م م ن ية
ىُرف ميضا :ب نم أاده اأتمال غير مىكد ال د ع

ىند د ىم ينتج ىنم نتائج

غير مرغ بة للالرد م للمجتمة.
مكداف عدار المخاير:
-1ت يئة بيئة ت ليمية آمنم سليمة.
-2ال داية من المخاير المأيية بمنس ب المدرسة.
-3تي ير استراتيجيات م اج ة المخاير بدكل مستمر.
-4تيييم خيي الي ارئ االستجابة السري ة للأاالت اليارئة.

2

كلية التربية
قسم الدراسات اإلسالمية
وحدة الخريجين

أنواع اخملاطر

1

لإلبالغ عن المخاطر https://risk.ksu.edu.sa/node/1286
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نعععععععععع ع
العععخعععيعععر
المت دة

وحدة الخريجين

لف الخير

انععتدعععععععار ااءععكعععار
المنأرءععة ال ععدامععة
خعععععيعععععر الت تدععع عكعل ت عديدا
ىلب اامن ال ين م
ءكري
مأعد مي معاتعم ال يعديعة
ال ياءية.

مساليد م الجتم
-الت ىية الالكرية

ت زيز ياءة اامن الالكري

م دة الملك ىبد ال زيز للأ ار ال ينhttps://www.kacnd.org
االلتأاق ب رش تدريبية ت نب بم الجة الخير.خعععععيعععععر تدن مست ث
ال مليات الت ليمية.
م ن

التي ير الم ن المستمر. الت الل مة المردد اليالبية للمساىد ء رءة كالاه ال ملية الت ليمية.-االلتأاق ب رش تدريبية ت نب بم الجة الخير.

خعععععيعععععر تدن مست ث اليلبة
الت ليم .
ت ليم
خعععععيعععععر ت رض مأد منس ب
المدرسة للخير من
بدري
دِبل اليالد.

تأسين ال مليات الت ليمية الميدمة لليلبة ء غرءة اللف.تيبيا استراتيجيات تدريس تس م ء رءة مست اكم التأليل .الت الل مة المردد اليالبية ءيما يخر تلك الأاالتاستدىاه ل اامر-مخايبة مكتد الت ليم

خير
مخالد

انتدار السل كيات
ااخالديات الالاسد .

خعععععيعععععر علععععابة ب ض اليلبة
بتسمم غذائ م ن بة
لأ
سكر م ما دابم.
خعععععيعععععر مأالر المدرسة
يععتعع ععلععا بالمياه بسبد غزار
بعععأعععالعععة ااميار م ناه الد ام.
الييس
ت رض اليالبات
لم جة غبار دديد

بناه الييم ت جيم السل كhttps://majles.alukah.net/t76057
االلتأاق ب رش تدريبية ت نب بم الجة الخير.ضر ر االأتالاظ ب اتف اللأة المدرسية. عبالغ اللأة المدرسية ىلب الال ر التخاذ التدابير الالزمة.دليل مبسي مختلر ء اإلس اءات اا لية.https://arabicfirstaid.blogspot.com/2017/11/First -Aid-Guide-forbeginners.html
عب اد اليالبات ىن ااماكن الخير ء المدرسة م أ ل ا.االتلال بالدءاع المدن .تيبيا خية اإلخاله.غلا الن اءذ عب اد اليالبات ىن ااماكن المكد ءة.-ت زية الكمامات.
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ضر ر االأتالاظ ب اتف الدءاع المدن .اإلبالغ ىن الأريا بسرىة للج ة المسى لة.التأل بال د ه ىدم االرتباك. عيياف ال مل ء را . دية التيار الك ربائ ىن المكان .ىدم استخدام الملاىد الك ربائية. الت جم علب نياي التجمة من خالل (مسالك ال ر د مخارج الي ارئ).التنبيم ىلب اليالد ب دم الركض م تجا ز زمالئ م أتب ال تية علابات بين م. كسر زجاج عنذار الأريا لتدغيلم .مكاءأة الأريا عذا ممكن باستخدام مدرد ميال مناسبة لن ع الأريا كما ي ت -:
 اسأد مسمار اامعععان بالميالع . جم ء كة الميال علب مكعان الأريا . اضغي ىلب الميبض لتدغيل الميالع .ت كد من المكان الذي تيف ءيم ال يدكل خي ر ىليك منم باستياىتك ال ر د عذا
انتدر الأريا.
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اجراءات الوقاية من اخلطر
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ىمل رش تدريبية ليالبات التدريد الميدان :
المست دء ن

ىن ان ال ردة
رءة كالاه اليلبة ء ال مليات الت ليمية
م الجة ااخياه الدائ ة ء اللغة ال ربية.
بناه الييم السل ك
كيالية م الجة ااخيار الالكرية

مكان التناليذ

يععععالععععبععععات ملتيب الخريجات
العععتعععدريعععد كلية التربية
جام ة الملك س د
الميدان

املراجع
( )1د .أمحد بن عبد العزيز الدندين (وآخرون) :دليل السالمة واإلسعافات األوليَّة يف املُختربات املدرسية.

( )2الدليل اإلجرائي إلدارة املخاطر مبدارس التعليم العام .وزارة التعليم.
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