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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ألول مرة وبناء على طلب الزمالء والزميالت األكارم

 تقدم النجاحخبراء 

 

 كورس ممارس معتمد في سالمة املرض ى

Certified Professional in Patient Safety– CPPS 

فريق الجودة وسالمة املرض ى  -صيادلة -ممرضين -أطباء أسنان -: أطباءلكل من له خلفية في الرعاية الصحيةبرنامج موجه 

 مدراء الرعاية الصحية – واالعتماد وإدارة املخاطر

 لكم  أونالين بث مباشر 
ً
 أي مكان منليكون مناسبا

 2018تسجيل الحلقات للمشتركين وتتاح لهم عبر منصة تعليم الكتروني إلى ما بعد نهاية الكورس وحتى نهاية ديسمبر يتم 

 مع الدكتور/ أحمد يحيى بهلول 

 املرض ى واالعتماداستشاري الجودة وسالمة 

 مؤسس ومدير خبراء النجاح

 كل محاضرة ساعتان 32
ً
 ساعة مرتين أسبوعيا

اقعية والتجريبية  –محاضرات أونالين تفاعلية مع املدرب  ورش عمل متخصصة والعمل  –حل أسئلة االمتحانات الو

 –في فريق لتنفيذ املهام مثل مشاريع التحسين وكتابة السياسات وتصميم مؤشرات قياس األداء وإدارة املخاطر الخ 

اقعية من داخل وخارج اململكة  اء ومراجعة دراسات علمية وتقارير  –دية وجماعية تمارين فر  –دراسة حاالت و
ّ
 النقد البن

 9/9/2018تاريخ البداية:األحد 

افق   1439من ذي الحجة  28املو

 :األسعار

 العمالء السابقين بالكورسات املسجلة  | ريال سعودي 1600فقط 
ً
للمشتركين الحاليين في الكورسات املسجلة أونالين وأيضا

 جنيه 4000فقط  مصر: للمقيمين في | سعودي   ريال 1500فقط  الدراسية والبث املباشر والفصول 
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  :طرق الدفع

 مصرف الراجحي

 االسم: أحمد يحيى على على بهلول 

 الرياض –العقيق  497الفرع: 

 497608010303402حساب رقم: 

 SA89 8000 0497 6080 1030 3402    آيبان

 بنك سامبا

 االسم: أحمد يحيى على على بهلول 

 الرياض –الفرع: هايبربنده 

 1101942541رقم الحساب: 

 SA8540000000001101942541    آيبان

 صري ملامي ال سل فيصل ا بنك

 سويفت:  FIEG EG CXZAG بهلول  سم: د.أحمد يحيى على علىال ا 22653رقم:  فرع الزقازيق حساب

 paypal.me/ABahloul: باي بال

 Ahmed Yahia Ali Ali Bahloul, Riyadh, Saudi Arabia, +966565350139: ويسترن يونيون 

 ؟CPPSملاذا 

 واالهتمام بهذا العلم إعالن إقامة مركز سالمة املرض ى باململكة العربية السعودية -1

 باملستشفيات ممارس سالمة املرض ى معايير سباهي تتطلب وجود -2

 فيما يتعلق بسالمة املرض ى CPHQأكثر تركيزا من  -3

  MCQsسؤال  110واالمتحان ساعتان أونالين  كمنهج ودراسة متجانسة وتعتبر بديال جيدا عنها CPHQأسهل من  -4

 Culture- Leadership- Patient Safety Risks and Solutions- Measuring and Improvingماذا ستدرس؟

Performance- Systems Thinking and Design / Human Factors 

 

https://www.paypal.me/ABahloul
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 Linkedinرابط  ملاذا التدريب مع د.أحمد يحيى بهلول؟

ممارس |  الجامعة األمريكية في بيروتة من طبيب بشري حاصل على ماجيستير الصحة العامة في الدارة والسياسات الصحي

ممارس معتمد في سالمة | سنوات ومن حينها درب املئات حول العالم  10منذ   CPHQمعتمد في جودة الرعاية الصحية 

شارك في أربعة أبحاث وأوراق علمية في الجودة وسالمة |  خبرة في االعتماد الصحي بدولة المارات واململكة| CPPSاملرض ى 

 | املشاركة في املؤتمرات العلمية املحلية والعاملية هي األولى من نوعها في اململكة املرض ى

 

 :على شرفونا بتواصلكم

Whats app +966594406195 

www.success-experts.net | www.cphq.biz | facebook | youtube | linkedin | twitter | training@success-experts.net 

 

 اشترك اآلن من خالل هذا الرابط

 

 متعة التدريب .. مع خبراء النجاح

https://www.linkedin.com/in/ahmed-yahia-bahloul/
https://www.linkedin.com/in/ahmed-yahia-bahloul/
https://www.linkedin.com/in/ahmed-yahia-bahloul/
http://www.success-experts.net/
http://www.cphq.biz/
https://www.facebook.com/SuccessExperts/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCG3vcnu5VpV5vgHZ1tfw5lQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/ahmed-yahia-bahloul/
https://twitter.com/AhmedYBahloul
mailto:training@success-experts.net
https://docs.google.com/forms/d/1i-5lz_IZCTKMKDy_UgPajNDPPmtQ808NwdKtI_oT2uU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1i-5lz_IZCTKMKDy_UgPajNDPPmtQ808NwdKtI_oT2uU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1i-5lz_IZCTKMKDy_UgPajNDPPmtQ808NwdKtI_oT2uU/edit?usp=sharing
https://www.cphq.biz/

