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 تحدید قدراتك في مجال الرعایة والرفاھیة
ھل لدیك خبرة في مجال الرعایة والرفاھیة وترید أن تعرف كیف یمكنك استغالل خبرتك المھنیة في السوید؟ ومن خالل 

إجراء تقییم ذاتي، یمكنك الحصول على نظرة عامة فیما یتعلق بما ھو مطلوب لمھنة الرعایة والرفاھیة في السوید. إذا كنت 
ترید الحصول على رخصة بصفتك ممارس رعایة صحیة، فإنھ یتعین علیك االتصال بالمجلس الوطني للصحة والرعایة 

 االجتماعیة.

أكمل التقییم الذاتي عن طریق تعبئة ھذا النموذج. األسئلة مخصصة لمساعدتك أنت ومسؤول التوظیف في تحدید ما إذا 
مرار في ممارسة العمل والتدریب اإلضافي بحیث یمكنك العمل في مجال كانت لدیك الشروط والقدرات المطلوبة لالست

 الرعایة والرفاھیة.

تعتمد أسئلة التقییم الذاتي على متطلبات العمل كممارس رعایة صحیة في السوید. ھذا وتعتمد اإلجابات على معرفتك 
غض النظر عن المكان والطریق التي وخبرتك في المھنة ذات الصلة. تؤخذ جمیع خبراتك ومعرفتك بعین االعتبار، ب

 اكتسبتھا بھا. أنت تقیّم قدراتك الخاصة.

 

 خبرة العمل
 ھل لدیك خبرة في عمل الرعایة الصحیة مع البالغین أو كبار السن؟ 

 ال    نعم
 إذا كانت اإلجابة نعم، فھل اكتسبت ھذه الخبرة كموظف؟

 اذكر كیف اكتسبت ھذه الخبرة
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 كم عدد سنوات الخبرة لدیك في مجال الرعایة والرفاھیة؟
 أعوام فأكث 5     عامان إلى خمسة أعوام        عام إلى عامین        إلى عام واحد 0

 

  ال          نعم ل الرعایة والرفاھیة لكبار السن؟ھل عملت في مجا

   

ھل عملت في مجال الرعایة والرفاھیة لألشخاص الذین ال یزالون یعیشون في 
 منازلھم؟

  ال          نعم

  ال          نعم ھل عملت في مجال الرعایة والرفاھیة في إحدى المستشفیات؟ 

 ھل عملت في مجال الرعایة والرفاھیة لألشخاص ذوي إعاقة وظیفیة؟

 التعلیم

    ال          نعم

  

  

  

    

  



 
 نموذج التقییم الذاتي

 واالجتماعیة الصحیة الرعایة

 

 اللغة العربیة

 

2 
 

2 

 

  ال          نعم ھل لدیك تدریب/تعلیم في مجال الرعایة الصحیة والرفاھیة؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، صف تدریب/تعلیمك أدناه والوقت الذي قضیتھ في ھذا.

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

  ال          نعم ھل تم تقییم تعلیمك من قِبل مجلس التعلیم العالي السویدي؟

 

 قیّم معرفتك وقدراتك. ضع عالمة على مربع أكثر البدائل المناسبة:
 
 ال نوًعا ما نعم       : القیم والمنھج والحكم1

إنني أفھم أن األشخاص لدیھم احتیاجات ومواقف مختلفة ویمكنھم استغالل 
 معرفتھم في عملي.

       

 ال نوًعا ما نعم       : التواصل2
في عملي، یمكنني تعدیل طریقة التواصل الخاصة بي بناء على مواقف 

 األشخاص واحتیاجاتھم في عملي الفعلي.
       

 ال نوًعا ما نعم       : الرفاھیة االجتماعیة3
        یمكنني أن أدعم الشخص في تحقیق وجوده كفرد أو مع اآلخرین.

 ال نوًعا ما نعم       : الرعایة البدنیة4
یمكنني مساعدة الشخص في: الرعایة الشخصیة واستخدام المرحاض 

 واالستحمام والرعایة الفمویة وارتداء المالبس وخلع المالبس.
       

 ال نوًعا ما نعم       : الوجبات والطعام والتغذیة5
        إنني أتفھم أھمیة الوجبات والطعام والتغذیة لصحة ورفاھیة الشخص.
        یمكنني أن أدعم الشخص أثناء وقت تناول الوجبات وخلق بیئة سعیدة.

 ال نوًعا ما نعم       : رعایة التأھیل الوظیفي6
        یمكنني أن أحث األشخاص على المشاركة في نشاط بدني وتقدیم الدعم الالزم. 
        یمكنني العمل بطریقة آمنة لمنع الحوادث واإلصابات وكسور العظام في عملي.

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 نموذج التقییم الذاتي

 واالجتماعیة الصحیة الرعایة

 

 اللغة العربیة

 

3 
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 ال نوًعا ما نعم       : الرعایة الصحیة والطبیة7
تطبیق ممارسات النظافة  أعلم كیفیة منع العدوى في عملي عن طریق

 الشخصیة الجیدة.
       

 یمكنني تنفیذ مھام طبیة، 
 مثل: تدوین درجة الحرارة وفحص النبض وقیاس ضغط الدم.

       

 ال نوًعا ما نعم       أمراض التقدم في السن -: الشیخوخة الطبیعیة 8
        إنني أتفھم كیفیة تأثیر الشیخوخة على كبار السن بدنیًا وعقلیًا واجتماعیًا.

        یمكنني مالحظة وتعزیز الخصائص الصحیة لدى كبار السن.
لدي معرفة بشأن المواقف الحیاتیة ومتطلبات كبار السن واألشخاص الذین 

 یعانون من الخرف.
       

 ال نوًعا ما نعم       : اإلعاقات الوظیفیة واآلثار المترتبة علیھا9
لدي خبرة بشأن اإلعاقات الوظیفیة وكیفیة تأثیرھا على المواقف الحیاتیة 

 لألشخاص ومشاركتھم في المجتمع.
       

یمكنني أن أدعم وأحفز األشخاص للمشاركة في المجتمع بناء على احتیاجاتھم 
 ورغباتھم الفردیة.

       

 

   

   

   

   

   

   

   


