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 ملخص التقرير

املزاوجة املثمرة بني و ماعي ِّ والثَّقايف مع اجملتمع املستمر ِّ حلاجات اجملتمع بغرض التَّفاعل االجتصد إىل الر  املشروع يسعى

وما يناسب طالب الكلية منها هنا التوعية  تلك االحتياجات وقدرات اجلامعة وطالهبا. وجماالُت العمل التَّطوُّعي كثريٌة ومتنو ِّعة

 .الصحية والتثقيف اجملتمعي

أربعة فعاليات استهدفت مؤسسات وأفراد كما سرتد ابلتفصيل فيما يلي حيث حرص الفريق ملشروع على اشتمل اوقد  

 .صل الدراسي الثاين يف نفس املشروععلى حتقيق أهداف املشروع كما يهدف الفريق ملواصلة العمل خالل الف

( مستفيداً كما يتضح يف 1092براجمه )جنح املشروع يف الوصول لشرحية كبرية من املستفيدين بلغ جمموعها يف مجيع  

 املخطط التايل:
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دار المسنين دار الرعاية االجتماعية دار التربية الفكرية المعرض التوعوي

البرامج

دار المسنين دار الرعاية االجتماعية دار التربية الفكرية المعرض التوعوي
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 خطة العمل

 أواًل: خطوات حتقيق أهداف املشروع

 من اجلمعية السعودية للقلب. BLS))اجتياز الطالب املشاركني لدورة معتمدة يف اإلنعاش الرئوي القليب  •

 احتياجاهتا.التواصل الرمسي مع مؤسسات خمتلفة يف اجملتمع لتحديد  •

 وضع جدول زمين للعمل حسب اجلهات املستفيدة. •

 الفئة املستهدفة

ومحالت اإلنعاش الرئوي القليب، االسعافات االولية، حول تثقيفية  يف احلصول على دورات تدريبية نياملؤسسات واالفراد الراغب

 اصحاب اهلمم مثل ) دار املسنني و دار االيتام ( كذلك اضافة املرح والسرور وعمل مسابقات ثقافيه اىلتوعية لألمراض املزمنة.

 الفئة املنفذة للعمل

 طالب املستوايت املتقدمة من كلية التمريض خبميس مشيط ممن سجلوا يف االستمارة اخلاصة ابلتطوع واستوفوا املتطلبات.

 متطلبات املشروع

 معية السعودية للقلب.من اجل BLS))إجتياز الطالب لدورة معتمدة يف اإلنعاش الرئوي القليب  •
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 أن يكون الطالب يف السنة األخرية او يف سنة االمتياز وقد جتاوز مجيع املقررات اليت تساعده على العمل يف الربانمج. •

 الدمى واألدوات الالزمة للتطبيق. •

 العرض والربوشورات اليت ستحدم أثناء التطبيق. •

 اعداد اسئلة مسابقات ثقافية عامة وجتهيز اهلدااي. •

 هيز برانمج ترفيهي مبا يتناسب مع الفئة املستهدفه.جت •

 

 خمرجات املشروع

إضافة املرح و السرور  .واملشاركة بفعالية يف اجملتمع وخدمته واملواقف املختلفة احلوادث التعامل معواعون قادرون على أفراد  

 حلياة الفئة املستهدفه. 

  .هـ1440-1439الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي إقامة أربعة برامج خالل اخلطة الزمنية للتنفيذ:  

 التعريف باملشروع

 برامج ابستخدام واألمراض اإلصاابت أنواع مجيع مع للتعامل وتثقيفهم اجملتمع فئات وشرائح أفراد مجيع دريببت املشروع عىنيُ 

املشاركة يف و االجتماعي ووسائل االعالم  التواصل مواقع واستخدام التدريبية والدورات العمل وورش كاحملاضراتخمتلفة:   توعوية

إلنعاش الرئوي بشكل عام واب ابإلسعافات االوليةاليت تعىن اليت تقيمها اجلامعة جبهاهتا املختلفة، و خمتلف الفعاليات واألنشطة 

وتشمل ايضا اقامة برامج مصاحبه  هبا وابألمراض املزمنة. الت التوعوية املتعلقةإقامة احلمو بشكل خاص  BLS))القليب 

تناسب الفئة المستهدفة مثل المسابقات الثقافية و العرضات الشعبية والتي تهدف الى كسر روتين الزيارة 

 الرسمية و ادخال الفرح و السرور للمستفيدين. 

 الرؤية
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 .كأحد جماالت العمل التطوعي  جتاههموايصال رسالة للفئة املستهدفه بدوران  ابحلاالت الطارئة وكيفية التعامل معها الوعي

 الرسالة

ختلفة املكوِّنة للمجتمعاألفراد أو اجملمزايدة وعي 
ُ
ابملعلومات الِّيت هم تزويدواملواقف املختلفة و  احلوادث ابلتعامل مع وعات امل

 .قفااملو  تلكور الِّذي سيقومون به يف هلم الد توضح

 األهداف

 يف حال تعرضهم حلاالت طارئة مهددة للحياة، إنقاذ أرواح البالغني واألطفال والرضع •

 BL))اإلنعاش الرئوي القليب اإلسعافات األولية و معرفة أساسيات  •

 .التصرف يف حالة الطوارئ •

 .التعامل مع حوادث الطرق •

 .التعامل مع إصاابت العمل •

 التعامل مع األمراض املزمنة. •

 (دار الرعاية االجتماعية )كبار السنزيارة أوالً: 

مشلت الزايرة االلتقاء مبدير الدار أ. سعيد ال منيع ومت التحدث عن انشاء شراكة جمتمعية بني الكلية والدار ، كما مت  •

عرض بعض الفرص الوظيفية لطالب الكلية املتخرجني وسيتم التنسيق خبصوص  ذلك ، مث جوله يف الدار للعيادة 

 لدار ، وقد مشلت فعاليات النادي خالل الزايرة التايل :ومركز العالج الطبيعي مث زايرة النزالء اب الطبية

 .توزيع هدااي لنزالء الدار •
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اىل مدير  ابإلضافةتقدمي دورة ختصصيه عن مبادئ اإلسعافات األولية للموظفني الذين يقدمون الرعاية الصحية للنزالء  •

ت حت وكانت BLSادي الذين اجتازوا دورة املركز وبعض اإلداريني، واجلدير ابلذكر ان الدورة ٌقدمت من طالب الن

 كما مشلت الزايرة على برانمج ترفيهي لكبار السن و لعب العرضه الشعبية.   .اشراف املعيد رائد القحطاين

 

 زيارة لدار الرتبية االجتماعية واملؤسسة النموذجية بأبها )دار رعاية االيتام(: ثانياً 

يف استقبال القائمني ابلزايرة مدير الدار األستاذ خالد بن عمر ابقدامة، وقد هدفت هذه الفعالية لتوطيد روابط الصلة  كان

والرمحة بني فئات اجملتمع وهذه الفئة الغالية علينا من اجملتمع وحتقيق التكافل االجتماعي وتوعية الطالب بدورهم اجملتمعي 

اإلداريين
33%

الموظفين
67%

30-عدد المستفيدين 

اإلداريين الموظفين
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تمع. كما هدف برانمج الزايرة إىل إدخال الفرحة والسرور يف نفوس االيتام بتقدمي بعض الفعاليات والقيمي اجتاه مجيع أطياف اجمل

 خالل الزايرة كالتايل: 

تقدمي دورة ختصصيه عن مبادئ اإلسعافات األولية لنزالء الدار ابإلضافة اىل مدير الدار وبعض اإلداريني، واجلدير  •

وكانت حتت اشراف املعيد رائد القحطاين. وكان تفاعل  BLSدي الذين اجتازوا دورة ابلذكر ان الدورة ٌقدمت من طالب النا

 احلضور رائع خالل الدورة ومت اإلجابة على أسئلة احلضور.

 برانمج ثقايف وترفيهي تفاعل معه االيتام وااثر روح التنافس بينهم وادخل جو من البهجة والسرور عليهم. •

األمري فيصل بن جممع زيارة : ثالثاً 

ة اخلاصة )معهد الرتبية خالد للرتبي

 الفكرية(

هدفت هذه الفعالية لتوطيد روابط الصلة والرمحة بني 

 فئات اجملتمع وهذه الفئة الغالية علينا من اجملتمع وقد مشلت:

64%

36%

22-عدد المستفيدين 

النزالء الموظفين
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الدار ابإلضافة اىل  تقدمي دورة ختصصيه عن مبادئ اإلسعافات األولية استهدفت هذه الدورة القائمني على رعاية نزالء •

الطالب الذين لديهم القدرات العقلية الالزمة للفهم واإلدراك، وكان تفاعل احلضور رائع خالل الدورة ومت اإلجابة على أسئلة 

 احلضور.

 اختتمت الفعالية بتوزيع اهلدااي على النزالء والتقاط الصور اجلماعية. •

 
 املعرض التوعي بداء السكري: رابعاً 

20%

25%

30%

25%

40-عدد المستفيدين 

النزالء االدريين الموظفين المعلمين
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) النادي  ابلشراكة مع اندي العمل التطوعي ومبشاركة اندي تداوي وزائر من كافة شرائح اجملتمع،  1000 بما يقار حبضور 

الطاليب بكلية التمريض للبنات خبميس مشيط( ومسرح جامعة امللك خالد وقسم الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

فرد من اعضاء هيئه التدريس  40ريس واإلداريني ابلكلية ، ومبشاركة ما يقارب خبميس مشيط وعدد من اعضاء هيئة التد

مثل فحص مستوى السكر وضغط الدم و ركن تثقيفي عن مرض  خمتلفةوطالب جامعة امللك خالد وقد مشل املعرض فعاليات 

تثقيفيه عن الوقاية  فكاهية مسرحيه السكر وكيفيه التعامل معه للمصابني بداء السكري وركن عن التغذية والسكري ابإلضافة اىل

الرسم على الوجه و الواقع االفرتاضي وركن خاص هبدااي  فعاليةبداء السكري وركنني خمصصه لألطفال تشمل على  اإلصابةمن 

 لزوار املعرض . 

 

 

 

 

40%

30%

10%

20%

1000-عدد المستفيدين

فحص السكر فحص الضغط المسرحية التوعوية التثقيف الصحي
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