إنجازات وحدة خدمة المجتمع
بكلية الطب والمستشفى الجامعي  ٢٠١٦م
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الشكر :
شكر خاص لكل من أسس وشارك وتعاون مع وحدة خدمة المجتمع
من جميع الفئات.
شكراً لكم وال تنسونا من دعمكم المستدام لخدمة المجتمع.
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كلمة عميد كلية الطب
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه اجمعيــن تتضــاءل الكلمــات عــن وصــف
مشــاعر الفخــر واالعتــزاز التــي اشــعر بهــا وانــا اتصفــح هــذا الكــم الرائــع مــن األعمــال المجتمعيــة والتــي تحمــل فــي
طياتهــا جهــود ايــام طــوال مــن العمــل الــدؤوب والجــاد فــي خدمــة مجتمعنــا وتقديــم الغالــي والنفيــس لوطننــا الغالــي لنســتمر
فــي نهضــة الوطــن والمواطــن ونرتقــي لمراتــب الريــادة بيــن االمــم.
ال يخفــى علــى الجميــع أهميــة الــدور الرائــد الــذي تقــوم بــه جامعــة الملــك عبــد العزيــز ممثلــة فــي كليــة الطــب والمستشــفى
الجامعــي فــي جميــع المجــاالت التــي تهتــم بصحــة الفــرد والمجتمــع ويأتــي هــذا اإلنجــاز تتويجــا لهــذا الــدور الرائــد حيــث
نســعى دومــا لتقديــم أفضــل األعمــال المجتمعيــة لخدمــة المجتمــع لبنــاء مســتقبل أفضــل للوطننــا وألجــل تحقيــق أمالنــا
وتطلعاتنــا.
فــي الختــام اتوجــه الــى هللا حامــدا شــاكرا نعمــه الغامــرة التــي حبــا بهــا هــذا الوطــن وأبنــاءه كمــا اتوجــه بخالــص الشــكر
واالمتنــان إلدارة الجامعــة العليــا علــى الدعــم الالمحــدود المقــدم لألنشــطة والفعاليــات التــي تســهم فــي خدمــة المجتمــع
ولرئيــس وحــدة خدمــة المجتمــع واللجنــة التــي قامــت بإنجــاز هــذا الكتيــب الرائــع ســائال المولــى القديــر أن ينفــع بــه الوطــن
والبشــرية جمعــاء.
وهللا ولي التوفيق ....

عميد كلية الطب
أ.د .محمود شاهين االحول
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كلمة وكيل كلية الطب للتطوير

بــكل الفخــر واإلعتــزاز أتشــرف بكتابــة هــذه الكلمــة فــي مقدمــة هــذا الكتيــب الــذي يحتــوي علــى كــم هائــل مــن اعمــال
إنجازات وحدة خدمة المجتمع

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
خدمــة المجتمــع قامــت بتوثيقــه والمشــاركة فيــه وحــدة خدمــة المجتمــع بالكليــة والمستشــفى  ،ولمــا لمســت مــن إنجــازات
لهــذه الوحــدة المباركــة ودورهــا الفعــال فــي خدمــة المجتمــع حيــث تعتبــر خدمــة المجتمــع والمســئولية المجتمعيــة مــن
ركائــز رســالتي الجامعــة والكليــة  .كمــا كان لــي الشــرف بتأســيس هــذه الوحــدة تحــت وكالــة التطويــر ومتابعتهــا فــي
كافــة مراحــل النمــو حتــى أصبحــت مــن الوحــدات المتميــزة فــي اإلنجــازات .
وفــي الختــام  ..أتوجــه بالشــكر إلدارة الجامعــة وكليــة الطــب لدعمهــم الالمحــدود لتمكيــن هــذه الوحــدة ألداء رســالتها
علــى أكمــل وجــه  ،كمــا اتوجــه بالشــكر واإلمتنــان ألخــي الدكتــور جميــل العطــا كأول رئيــس للوحــدة وأخــي الدكتــور
بكــر هــال الحســيني الرئيــس الحالــي للوحــدة وجميــع اعضــاء الوحــدة المتميزيــن واســأل هللا لهــم التوفيــق وان يجعــل
مــا قدمــوه مــن عمــل فــي ميــزان حســناتهم يــوم القيامــة.

وكيل كلية الطب للتطوير
أ.د .عمر ابراهيم سعادة
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كلمة رئيس وحدة خدمة المجتمع
الحمد هلل رب العالمين و اصلي و اسلم على خير خلق هللا اجمعين سيدنا و حبيبنا محمد صلى هللا عليه و سلم
انــه لمــن الفخــر و االعتــزاز ان يكــون لــكل شــخص لــه عالقــة بالعمــل الصحــي ان يقــدم مــا تجــود بــه نفســه فــي خدمــة
مجتمعــه فــي مجــال تخصصــه و هلل الحمــد و المنــه ان وفقنــا لنخــدم مجتمعنــا مــن خــال هــذه الوحــدة المباركــة و كمــا
قيل
«إنــي رأيــت أنــه ال يكتــب إنســان كتابًــا فــي يومــه إال قــال فــي غــده :لــو غيــر هــذا لــكان أحســن ،ولــو زيــد لــكان
يستحســن ،ولــو قــدم هــذا لــكان أفضــل ،ولــو تــرك هــذا لــكان أجمــل ،وهــذا مــن أعظــم العبــر وهــو دليــل علــى اســتيالء
النقص على جملة البشر» 		
وهــذا مجهــود بشــر ال ندعــي بــه ألكمــال ولكــن أردنــا بــه خدمــة المجتــع وإضافــة لبنــة الــى المعرفــة التــي يحتاجهــا
النــاس فــي أمــور حياتهــم اليوميــة ومايعينهــم علــى المحافظــة علــى صحتهــم ،وقبــل كل هــذا أردنــا بــه وجــه هللا عــز
وجــل والفــوز فــي الــدار اآلخــرة

رئيس وحدة خدمة المجتمع
د .بكر حسين الحسيني
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عن وحدة خدمة المجتمع
هــي وحــدة أنشــأت بكليــة الطــب و مستشــفى جامعــة الملــك عبــد العزيــز
بجــدة مــن أجــل خدمــة المجتمــع صحيــا مــن خــال التثقيــف و التدريــب وتوفير
العمــل و الجمعيــات المتخصصــة فــي الرعايــة الصحيــة.
إنجازات وحدة خدمة المجتمع
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فــرص العــاج والتطــوع فــي المجــاالت الصحيــة و عقــد الشــراكات مــع أربــاب

الرؤية
الرسالة
خدمة المجتمع صحي ًا من خالل
التثقيف والتدريب والعالج وجعل
ذلك أولوية لدي منسوبي كلية
الطب والمستشفى الجامعي.
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تحقيق الريادة في خدمة المجتمع
صحي ًا بتقنيات حديثة ومعايير

القيم

أكاديمية.

المصداقية

الثقة

الشفافية

النزاهة

االحترام

االنتماء

الهيكل االداري
عميد كلية
الطب

وكيل الكلية
للتطوير

رئيس الوحدة

اللجنة االدارية

اللجنة
االعالمية

لجنة العالج
الخيري

المشرفة
والمنسقة

لجنة
مكتب الخدمات
التطوعية

المساعدة
االدارية

لجنة
التثقيف
والتدريب

لجنة
المبادرات
والشراكات
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اعضاء الوحدة
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إنجازات وحدة خدمة المجتمع
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د .بكر الحسيني

د .ماوية خفاجي

رئيس الوحدة

نائب رئيس الوحدة

أ .دانية حجيج

أ .سماح الحارثي

المشرفة والمنسقة

المساعدة االدارية

أ .اشرف خالشي

أ .فايزة حلواني

أ .حنان سرحان

عضو

عضو

عضو

د .عبير عرب

د .نوران ابو عوف

عضو

عضو
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أهداف وحدة خدمة المجتمع
في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

 -1تفعيــل الشــراكة والتعــاون مــع
الكليــات االخــرى فــي الجامعــة التــي
تهتــم بخدمــة المجتمــع.

 -7تكويــن عالقــات و تفعيــل الشــراكات
مــع اربــاب العمــل و البنــوك المحليــة و
الشــركات و الجمعيــات الخيريــه.

 -2االســتفادة مــن وســائل التقنيــة
الحديثــة و طــرق التواصــل االجتماعــي.

 -8ايجــاد وتفعيــل برامــج توعيــة و
تثقيــف صحيــة للمجتمــع داخــل و خــارج
المستشــفي الجامعــي.

 -3عقــد دورات ومحاضــر ات ونــدوات
مجانيــة بشــكل منتظــم بالتعــاون
مــع المختصيــن بالمواضيــع التــي لهــا
عالقــة بتأهيــل جميــع فئــات المجتمــع
فكريــا و ثقافيــا بــان خدمــة المجتمــع
واجــب الجميــع.
 -4اســتقطاب األعضــاء و األطبــاء
للبرامــج التطوعيــة الخيريــة.
 -5حصــر و اقــرار االعمــال التطوعيــة
للبرامــج التــي لهــا عالقــة فــي خدمــة
المجتمــع داخــل كليــة الطــب و
المستشــفى الجامعــي و اعــداد تقاريــر
لهــا و تقيمهــا.
 -6عمــل ادوات قيــاس لــكل برنامــج
وآليــات التقييــم لــكل برنامــج.
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 -9دعــم البرامــج الخيريــه الصحيــة و
العــاج الخيــري.
 -10المســاهمة في اســتمرارية االعمال
التطوعيــة و الخدميــة االجتماعيــة التــي
تنبــع مــن كليــة الطــب.

حقائق وارقام

اجمالي عدد

اجمالي عدد

اجمالي عدد

المتطوعين

الحمالت

المحاضرات 22

 788متطوع

 67حملة

محاضرة

عدد المتطوعين والمتطوعات لعام  ٢٠١٦م حسب التخصص

عدد المتطوعين والمتطوعات لعام  ٢٠١٦م حسب النوع
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شركاء دائمون

وحــدة خدمــة المجتمــع بكليــة
الطــب

والمستشــفى

الجامعــي

توقــع اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة
كافــل لرعايــة االيتــام

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع
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وحــدة خدمــة المجتمــع توقــع اتفاقيــة

كليــة الطــب توقــع اتفاقيــة تعــاون

شــراكة مــع اللجنــة الصحيــة بجمعيــة

مــع الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك

البــر بجــدة

عبدالعزيــز

وقعــت وحــدة خدمــة املجتمــع اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون بــن
اللجنــة الصحيــة بجمعيــة الــر بجــدة ووحــدة خدمــة املجتمــع
بكليــة الطــب بجامعــة امللــك عبــد العزيــز ،وقعهــا مــن جانــب
اللجنــة الصحيــة بجمعيــة الــر ســعادة الدكتــور  /محمــد عبــاس
املــرف العــام عــى اللجنــة الصحيــة ووقعهــا أيضــا ســعادة
الدكتــور /جميــل بــن عبــد العزيــز عطــا استشــاري طــب جراحــة
القلــب لألطفــال ممثـاً عــن وحــدة خدمــة املجتمع باملستشــفى.
وأوضــح الدكتــور جميــل عطــا أن توقيــع هــذه املذكــرة يــأيت
ضمــن مشــاركات وحــدة خدمــة املجتمــع املتعــددة يف األنشــطة
كافــة و تأكيــدا ً للقيــام بدورهــا يف التوعيــة والتثقيــف الصحــي
باالســتعانة بكافــة األســاليب املتاحــة والتــي مــن ضمنهــا
التحالــف مــع جهــات مرموقــة واإلضافــة املميــزة التــي ســيحققها
هــذا التعــاون بــن الطرفــن ملصلحــة االنتشــار املمكــن لربامــج
التوعيــة والثقافــة الصحيــة لرشائــح املجتمــع.

بنــا ًء عــى رؤيــة ورســالة وأهــداف الوقــف العلمــي الراميــة إىل
تقديــم املشــاريع والربامــج واألنشــطة التــي تســاهم يف عــاج
مشــكالت املجتمــع  ،ونظـرا لتوافــق رؤيــة ورســالة وأهــداف كلية
الطــب ممثلــة يف وحــدة خدمــة املجتمــع مــع هــذة األهــداف
فقــد تــم االتفــاق عــى ابـرام مذكــرة تعــاون بــن الطرفــن تهــدف
إىل املســاهمة يف خدمــة املجتمــع عــن طريــق الربامــج واألنشــطة
والــدورات  ،ولغــرس مفهــوم العمــل التطوعــي يف نفــوس الطــاب
والطالبــات واملشــاركة يف تحمــل املســؤولية املجتمعيــة  ،وقــد
حــر االتفاقيــة ســعادة عميــد كليــة الطــب ،األســتاذ الدكتــور /
محمــود بــن شــاهني األحــول  ،ممثـاً عــن كليــة الطــب  ،واملديــر
التنفيــذي للوقــف العمــي الدكتــور  /عصــام ابــن حســن كوثــر ،
ممثـاً عــن الوقــف العلمــي.

مــن منطلــق خدمــة املجتمــع واملســؤولية االجتامعيــة تــم توقيــع
مذكــرة تعــاون بــن مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام مبنطقــة مكــة
املكرمــة و مستشــفى جامعــة امللــك عبدالعزيــز بجــدة وقعهــا
مــن جانــب مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام مبنطقــة مكــة املكرمــة
ســعادة املديــر التنفيــذي األســتاذ جــزاء بــن عايــض الدهــاس
ووقعهــا أيضــا ســعادة الدكتــور جميــل بــن عبدالعزيــز عطــا
استشــاري طــب جراحــة القلــب لألطفــال ممثــاً عــن وحــدة
خدمــة املجتمــع باملستشــفى
و تقــدم األســتاذ جـزاء الدهــاس بالشــكر للجامعــة و املستشــفى
عــى هــذا التعــاون الــذي يصــب يف خدمــة أيتــام بيــت اللــه
الحـرام  ،و موضحــا أننــا كلنــا جنــود لخدمتهــم و الفضــل للــه عــز
وجــل أن اختــص هــذه املؤسســة املباركــة بهــذا الــرف  ،و بــن
أهــداف هــذه الرشاكــة وخدمتهــا ملحتاجــي العــاج مــن األيتــام
و أكــد حرصــه عــى تفعيــل هــذه املذكــرة عملي ـاً خــال مــدة
وجيــزة و كــرر شــكره للدكتــور جميــل عطــا عــى هــذا التعــاون.
و بــن الدهــاس أن هــذه املذكــرة امتــدادا ً لل ـراكات الســابقة
مــع عــدة جهــات ويــأيت هــذا التعــاون لتقديــم الدعم اللوجســتي
الــذي يخــدم أبنــاء كافــل وتنســيق برامــج زيــارة للنــزالء يف
املستشــفى ومشــاركة منســويب املستشــفى يف حضــور امللتقيــات
والحفــات التــي تقدمهــا مؤسســة كافــل ألبنائهــا.

كليــة الطــب توقــع مذكــرة تعــاون مــع النــادي
األهلــي

وقــع النــادي األهــي مذكــرة تعــاون ملــدة ســنتني مــع كليــة الطــب
بجامعــة امللــك عبــد العزيــز  ,حيــث يهــدف هــذا التعــاون لتنظيــم
فعاليــات مشــركة تهتــم بزيــادة الجانــب التوعــوي للفــرد واملجتمــع
صحي ـاً  ,وذلــك مبقــر النــادي
حيــث احتضنــت كليــة الطــب بالجامعــة توقيــع هــذه املذكــرة  ,و
مثــل النــادي األســتاذ عبــد اللــه برتجــي مســؤول االســتثامر وعضــو

وحــدة خدمــة المجتمــع توقــع اتفاقيــة تعــاون مــع اللجنــة
الصحيــة بجمعيــة واعــي

مــن منطلــق املبــادرة االجتامعيــة وملــا فيــه الخــر واملصلحــة للوطــن العزيــز وتأكيــدا عــي
االســهام امليــداين يف األنشــطة التوعويــة يف مجــاالت التثقيــف الصحــي فقــد تــم االتفــاق
عــى توقيــع اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون بــن وحــدة خدمــة املجتمــع وميثلهــا الدكتــور /جميل
العطــا  ،رئيــس الوحــدة واللجنــة الصحيــة بجمعيــة واعــي وميثلهــا األســتاذ الدكتــور /زهــر
أحمــد الســباعي ،رئيــس اللجنــة الصحيــة.
وقــد تــم االتفــاق عــى توقيــع هــذه املذكــرة بنــاء عــى رغبــة الطرفــن يف القيــام بدورهــا
يف املجتمــع وهــو التشــجيع عــى العمــل التطوعــي والتثقيــف ونــر الوعــي صحيــا بــن
أفـراد املجتمــع.

مجلــس الــدارة  ,ومثــل الكليــة ســعادة عميــد كليــة الطــب األســتاذ

وحــدة خدمــة المجتمــع توقــع اتفاقيــة تعــاون مــع

الدكتــور /محمــود بــن شــاهني األحــول

مجموعــة بصمــة التطوعيــة

وحــر التوقيــع كل مــن الدكتــور /عمــرو الحبــي وكيــل الكليــة
ومديــر املستشــفى الجامعــي  ,واألســتاذ الدكتــور /محمــد بــاداود
وكيــل الكليــة للعلــوم األساســية ,واألســتاذ /هــاين بوســطجي مديــر
مكتــب العميــد  ,و األســتاذ /تــريك الغامــدي مديــر العالقــات العامــة
بالكليــة  ,وماجــد مريشــد مــن إدارة االســتثامر بالنــادي .

مــن اجــل تحقيــق نــر ثفاقــة العمــل التطوعــي الطبــي وألهميــة توعيــة
وتثقيــف املجتمــع صحيــا  ،وقعــت وحــدة خدمــة املجتمــع ومجموعــة بصمــة
التطوعيــة للتوعيــة باألمـراض الوراثيــة اتفاقيــة تعــاون مشــرك بحضــور الدكتــور
بكــر الحســيني رئيــس وحــدة خدمــة املجتمــع بكليــة الطــب واملستشــفى
الجامعــي واألســتاذ بنــدر الشــهري مؤســس فريــق بصمــة التطوعــي  ،حيــث
عــر الدكتــور بكــر الحســيني أن االتفاقيــة تهــدف إىل تعزيــز مفهــوم الرشاكــة
املجتمعيــة والنهــوض باملجتمــع صحيــاً ودعــم األنشــطة التطوعيــة التوعويــة
التــي تســاهم يف خدمــة وتثقيــف املجتمــع يف الجانــب الصحــي .
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العالج الخيري
مشاريع وإنجازات العالج الخريي التي تم تنفيذها خالل العام  1437هـ
في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

18

الشرائح المستهدفة:
املرىض الذين يستحقون املساعدة من املحتاجني واألرامل واملطلقات واأليتام ومن يستحق العون عىل حسب الوضع االجتامعي
للمريض.
االنجازات التي تم تحقيقها :
 .1افتتاح الصيدلية الخريية بطريقة رسمية واعتامدها.
 .2عمل الرشاكات مع املؤسسات والرشكات وأرباب العمل.
 .3جمع األدوية الفائضة عن طريق طلبة الكليات الصحية كالطب والصيدلة.
 .4التعاون مع الرشكات املوردة لألدوية وذلك باملساهمة يف دعم قسم العالج الخريي بتوريد أدوية أو بالخصم.
 .5التعاون مع بعض املستشفيات واملراكز الخريية بخصوص بعض املرىض السعوديني املحتاجني لبعض األدوية
املكلفة مادياً والتي ال تتوفر لدينا باملستشفى.
 .6املشاركة يف الفعاليات و األنشطة املختلفة مثل/
 يوم السكر. -اليوم العاملي لألورام.
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جمعية أصدقاء السكري
أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والجــودة بحيــث انها تقــدم خدمــات عديــدة للمصابين
إنجازات وحدة خدمة المجتمع

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

جمعيــة أصدقــاء مرضــى الســكري الخيريــة بجــدة تســعى لتقديــم خدماتهــا علــى
بــداء الســكري .مــن أهــم تلــك الخدمــات مايلــي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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التسجيل يف جمعية أصدقاء السكري.
املتابعة عند الطبيب املختص يف عالج داء السكري.
قياس ومراقبة مستوى السكري لغري القادرين عىل تأمني العالج ألنفسهم.
توعية وتثقيف وتعليم املريض.
املشاركة يف حضور بدامج الفصول التثقيفية ملريض السكري بإرشاف أطباء متخصصني يف عالج داء السكري وأخصائيات
التغذية والتثقيف.
مساعدة املريض يف الحصول عىل االحتياجات ومستلزمات العالج من الرشكات الطبية بأسعار مخفضة أو مدعمة.

21

شهادات التطوع
شهادة متطوع

شهادة متطوع
مشارك

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

تحسب بعدد الساعات الفعلية للتطوع
وتسلم بعد انتهاء الفعالية مباشرة
على حسب نوع التطوع

22

مشارك  :اجتياز  50ساعة تطوع حصل
المتطوع على الشهادة باإلضافة الى
افادة مفصلة

شهادة متطوع
منسق
شهادة متطوع منسق  :اجتياز  100ساعة
 +حضور دورة العمل التطوعي يحصل
المتطوع على الشهادة باإلضافة الى
افادة مفصلة باإلضافة الى درع

التزام المتطوع باوقات الحضور واالنصراف

عدم التزام المتطوع باوقات الحضور واالنصراف

وتسجيل تقارير يومية خالل فترة تطوعه

وتسجيل تقارير يومية خالل فترة تطوعه

االعتذار قبل الفعالية بوقت كاف للبحث عن بديل

عدم االعتذار قبل الفعالية بوقت كاف للبحث عن بديل

انجاز المهام الموكلة للمتطوع

عدم انجاز المهام الموكلة للمتطوع
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في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

االنشطه
والفعاليات
لكلية الطب
والمستشفى
الجامعي :
التعاون مع الجهات
الخارجية ذات العالقة
في مجال خدمة
المجتمع:

24

مؤسسة هدية
عالم بالرياض

توقيع شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية أو المنظمات غير الحكومية:

مؤسسة هدية
عالم بالرياض
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محاضرات وندوات ألعضاء هيئة التدريس واألطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي
لعام  ١٤٣٦- ١٤٣٥هـ:

1

محاضرة عن أعراض وطرق الحماية من فايروس كورونا موجه لكافة افراد المجتمع

1435هـ

2

محاضرة بعنوان األيبوال

1435هـ

3

محاضرة الضغط مرض العصر

1435هـ

4

محاضرة صحتي الغالية

 1436هـ

5

محاضرة المفاتيح العشرة للنجاح

 1436هـ

6

الملتقى الطبي األخالقي الخامس

 1436هـ

7

المؤتمر الدولي الثاني للوراثة الطبية

 1436هـ

8

الدورة التثقيفية الحادي عشر لمثقفي السكري

 1436هـ

9

مؤتمر وزارة الصحة-لرفع وعي العاملين بمجال السالمة في مجال الحماية من االشعاع

 1436هـ

#

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

المحاضرات

التاريخ
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محاضرات وندوات ألعضاء هيئة التدريس واألطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي
لعام  ١٤٣٧هـ:
المحاضرات

التاريخ

#
١

محاضرة القدوة

143٧هـ

٢

محاضرة الطب والضغوط النفسية

143٧هـ

٣

مؤتمر طب الطوارئ

143٧هـ

٤

المؤتمر السعودي الثامن لجراحة المسالك البولية

143٧هـ

٥

نقلة نوعية جديدة في مجال األمراض الرئوية

143٧هـ

٦

مؤتمر السكري والغدد الصماء

143٧هـ

٧

ورشة عمل تحسين الخدمات الصحية لمنسوبي وطالب الجامعة

143٧هـ

٨

محاضرة د .محمد عبدالرحمن باشيخ ( جمعية اإلحسان لرعاية اإلنسان )

143٧هـ

٩

محاضرات عن الطب البديل والتكميلي

143٧هـ

27

حمالت توعوية ألعضاء هيئة التدريس واألطباء بكلية الطب والمستشفى
الجامعي لعام  ١٤٣٥هـ:

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

#

28

الحمالت

التاريخ

١

مرثون للجري تحت شعار " قوم وإتحرك "

143٥هـ

٢

فعاليات الندوة الدولية الثانية عن الخالفات المتعلقة بالمجاالت الكهرومغناطيسية

143٥هـ

٣

في الطب والبيولوجيا

143٥هـ

٤

ملتقى سالمة المرضى

143٥هـ

٥

حملة للتوعية بأضرار األستروجين االصطناعي

143٥هـ

٦

ملتقى السمنة

143٥هـ

٧

اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية

143٥هـ

٨

اليوم العالمي للعالج الطبيعي والتأهيل

143٥هـ

٩

" اليوم العالمي لألشعة "

143٥هـ

المحاضرات

التاريخ

#
١٠

يوم الطفولة العالمي

143٥هـ

١١

حملة اليوم العالمي لإليدز

143٥هـ

١٢

الملتقى السادس لسالمة المرضى

143٥هـ

١٣

الحملة الوطنية الصحية ( صح بدنك)

143٥هـ

١٤

المؤتمر العلمي التاسع لطلبة الطب

143٥هـ

29

حمالت توعوية ألعضاء هيئة التدريس واألطباء بكلية الطب والمستشفى
الجامعي لعام  ١٤٣٦هـ:
#
في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

30

الحمالت

التاريخ

١

حملة التوعوية بسرطان عنق الرحم

143٦هـ

٢

اليوم العالمي للنوم 2015م

143٦هـ

٣

اليوم العالمي للكلى 2015م

143٦هـ

٤

حملة األسبوع العالمي للجلوكوما

143٦هـ

٥

حملة التبرع بالدم

143٦هـ

٦

حملة التوعية بفيتامين " د "والبدانة وقصر القامة

143٦هـ

٧

المؤتمر الدولي لوزارة التعليم بالرياض

143٦هـ

٨

حملة كلمني بلغتي

143٦هـ

٩

حملة « ألعيش طفولتي «

143٦هـ

١٠

حملة توعوية عن الدواء « خلق ًا آخر «

143٦هـ

حمالت توعوية ألعضاء هيئة التدريس واألطباء بكلية الطب والمستشفى
الجامعي لعام  ١٤٣٧هـ:
#

الحمالت

التاريخ

١

يوم كهربائية القلب

143٧هـ

٢

اليوم العالمي للكلى

143٧هـ

٣

اليوم التعريفي للجنة البحث العلمي بالمستشفى

143٧هـ

٤

اليوم التعريفي عن الخدمات المقدمة من العيادات الخارجية

143٧هـ

٥

تثقيف عن حبوب الشباب

143٧هـ

٦

أاخالقيات الصحة العامة

143٧هـ

٧

يوم الطفل الخديج بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

143٧هـ

٨

الملتقى السنوي األول للتعليم والتدريب والبحث بين التخصصات الصحية

143٧هـ

٩

أمراض الجهاز الهضمي

143٧هـ

١٠

الحفل الختامي لألنشطة الطالبية

143٧هـ

31

#

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

32

الحمالت

التاريخ

١١

ملتقى التواصل االستشاري الرابع

143٧هـ

١٢

دورة مثقفي المرضى

143٧هـ

١٣

ندوة تعريفية للتوعية بمرض قصور عضلة القلب

143٧هـ

١٤

اليوم التعريفي بالشهادات التطوعية

143٧هـ

١٥

يوم البحث العلمي األول لوحدة البحوث واإلبداع الطالبي

143٧هـ

١٦

ندوة علمية عن الوفاة الدماغية وبرنامج التبرع باألعضاء وزراعتها

143٧هـ

١٧

استخدام المعرفة في ممارسات مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية

143٧هـ

١٨

التوعية بسرطان القولون

143٧هـ

١٩

اللقاء التعريفي بفرق الهالل األحمر التطوعية

143٧هـ

٢٠

محاضرة فيتامين د

143٧هـ

التاريخ

#

الحمالت

٢١

يوم الصحة العالمي

143٧هـ

٢٢

يوم الصداع النصفي

143٧هـ

٢٣

الجديد في المراقبة الوبائية لعدوى المستشفيات

143٧هـ

٢٤

صديقنا السكري الصائم لشهر رمضان

143٧هـ

٢٥

اليوم التعريفي بقسم الخدمة االجتماعية ودور األخصائي

143٧هـ

٢٦

النشاطات الطبية خالل فصل الصيف

143٧هـ

٢٧

حملة لك وعليك  -كلية الحقوق

143٧هـ

٢٨

أعطونا الطفولة

143٧هـ

٢٩

أسبوع البحث العلمي وخدمة المجتمع

143٧هـ

٣٠

تدشين نظام الرد اآللي للفتاوى بالمستشفى التابع لوحدة الشؤون الدينية

143٧هـ

33

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

34

#

الحمالت

التاريخ

٣١

السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية

143٧هـ

٣٢

الربو والحساسية

143٧هـ

٣٣

يوم التمريض العالمي 2016

143٧هـ

٣٤

المؤتمر السعودي األول لتحفيز األعصاب

143٧هـ

٣٥

طبيب إنسان

143٧هـ

36

حملة التعريف بمرض السيلياك

143٧هـ

تنظيم محاضرات أو ندوات في خدمة المجتمع لعام  ١٤٣٦-١٤٣٥هـ:
المحاضرات

التاريخ

#
١

دراسة عن الخالفات المتعلقة بالمجاالت الكهرومغناطيسية في الطب والبيولوجيا

1435هـ

٢

دراسة عن نمو االطفال قبل سن المدرسة ممن كانوا يعانون مشاكل في الرضاعة

143٦هـ

٣

مدى انتشار االم الدورة الشهرية عند طالبات كلية الطب

143٦هـ

٤

دراسة مدى التزام مريض السيلياك بالحمية

 143٧هـ

٥

دراسة مدى انتشار مرض السيلياك في منطقة مكة المكرمة

 143٧هـ

35

حصول كلية الطب ممثلة في الوحدة على جائزة مدير الجامعة لخدمة المجتمع:

في كلية الطب والمستشفى الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٦هـ

إنجازات وحدة خدمة المجتمع

36

دشــن ســعادة مديــر الجامعــة املكلــف الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبيــد اليــويب جائــزة مديــر الجامعــة للتميــز يف خدمــة املجتمــع والتــي تهــدف اىل
تكريــم وتقديــر األعــال املجتمعيــة املقدمــة مــن قطاعــات و منســويب الجامعــة للمجتمــع وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق  10ربيــع الثــاين لعــام 1437
هـــ مبكتــب مديــر الجامعــة وبحضــور ســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر الدكتــور عبدالفتــاح بــن ســليامن مشــاط رئيــس لجنــة أمانــة الجائــزة.
مــن جهتــه أوضــح وكيــل الجامعــة للتطويــر رئيــس لجنــة أمانــة الجائــزة أن الهــدف مــن الجائــزة هــو دعــم لقطاعــات و منســويب الجامعــة ســوا ًء
اإلداريــن والفنيــن ملواصلــة املزيــد مــن األعــال املجتمعيــة وترســيخ مفهــوم املســؤولية االجتامعيــة لديهــم كــا نـ َوه ســعادته بأنــه تــم العمــل عــى
آليــات ومعايــر دقيقــه يف عمليــات الرتشــيح .
ويف الســياق ذاتــه قــال عميــد خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر الدكتــور توفيــق بــن عبداملحســن الخيــال بــأن جائــــزة مديــر الجامعــة للتميــز
يف خدمة املجتمع تعد مــــــن أولــــــى الجوائــــز التــــي تهتــــم وتدعــــم العمل يف مـــجاالت خدمـــــة املجتمع فــــي الجامعة  ،كمـــا تعـــد حدثـــــا ً
هــامــــاً لــمـــــا تــمــثــلـــه مـن تحفيـــز وتشـــجيع لخدمة املجتمع .
وعن أقسام الجائزة وفروعها قال الدكتور حامد بن عبدالرؤوف صالح أمني عام الجائزة أن الجائزة تتفرع إىل  4فروع هي :
جائزة أفضل قطاع (كلية /معهد /مراكز  /كريس ) قدمت خدمات يف خدمة املجتمع.
.1
جائزة أفضل عضو  /عضوه هيئة تدريس قدم خدمات للمجتمع.
.2
جائزة أفضل إداري  /فني – إدارية  /فنية قدم خدمات للمجتمع.
.3
جائزة أفضل طالب  /طالبة قدم خدمات للمجتمع.
.4
و قــد متكنــت كليــة الطــب ممثلــة يف وحــدة خدمــة املجتمــع باملناصفــة مــع كليــة األســنان بالفــوز بالجائــزة عــن فئــة ( جائــزة أفضــل قطــاع قدمــت
خدمــات يف خدمــة املجتمــع ) ،حســب املعايــر املعتــدة للجائــزة وبرعايــة وحضــور ســعادة عميــد كليــة الطــب األســتاذ الدكتــور  /محمــود بــن شــاهني
األحول.
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رؤيتنا

رسالتنا

تســعى الجمعيــة اىل توفــر الــدواء للجميــع باعتبــار ذلــك
حقــا عــى أفـراد مجتمعهــم

العمــل عــى توفــر الــدواء للمحتاجــن والفق ـراء الذيــن
ال يســتطيعون توفــره وتوفــر الــدواء مبختلــف أنواعــه
الصحــاب العــوز الطبــي يف منطقــة مكــة املكرمــة مبختلــف
الفئــات اخذيــن بعــن االعتبــار أولويــة االحتيــاج

تعريف الجمعية

اهدافنا

هــي جمعيــه خرييــة توفــر الــدواء للجميــع يف منطقــة
مكــة املكرمــة حيــث تعتــر اول جمعيــة متخصصــة يف
توفــر الــدواء عــى مســتوى العــامل العــريب وهــي جمعيــة
نــادرة الوجــود عــى الصعيــد العاملــي حيــث أنهــا توفــر
الــدواء باملجــان للمــرىض واملعوزيــن والفقــراء الذيــن
ال يجيــدون املــال الــكايف ليشــروا بــه الــدواء مــع انهــم
يحتاجونــه بانتظــام لف ـرات طويلــة مــن الزمــن كمــرىض
األمــراض املزمنــة مثــل داء الســكري وارتفــاع الضغــط
الدمــوي والربــو الشــعبي وأمـراض القلــب وأمراض الفشــل
الكلــوي وأمــراض الشــيخوخة وغريهــم حيــث تعمــل
هــذه الجمعيــة تحــت مظلــة وزارة الشــؤون االجتامعــي
باململكــة العربيــة الســعودية ترصيــح رقــم ( )٥٤١مبدينــة
مكــة املكرمــة

•توفــر الــدواء مبختلــف أنواعــه الصحــاب العــوز
الطبــي يف منطقــة مكــة املكرمــة مبختلــف الفئــات
اخذيــن بعــن االعتبــار أولويــة االحتياجــات مثــل
االم ـراض املزمنــه ومــرىض القلــب والــكىل وأم ـراض
الشــيخوخةوغريهم
•إقامــة الصيدليــات الخرييــة الخاصــة بالجمعيــة
والتــي توفــر وتحفــظ الــدواء
•نرش ثقافة املحافظة عىل األدوية
•إجــراء الدراســات والبحــوث واملســوح االجتامعيــة
والطبيــة الخاصــة بهــذا املجــال
•املشــاركةيف األدوات الطبيــة واأليــام العامليــة
واألنشــطةاالجتامعيــةذاتالعالقــةبهــدفالجمعيــه
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