
 

 

 

 م مجلعية العالج الآمن 2021  الأول لعام تقرير الربع  

ويعكس هذا التقــــريــــر هذه اإلنجازات  اآلمن،م إلنجازاتنا في جمعية العالج 2021يســــــــــعدنا رفع تقريرنا الربع السنوي 
  م واعتمد ٩/20/ 2020تاريخ في عدة مجاالت حيث أن الجمعية ناشئة وبدأ نشــاطها في المقر الجديد ابتداء من

             تشــغيلها على متطوعي الجمعية من أعضـاء مجلس اإلدارة وأعضــاء الجمعية العمومية والمســجل في موقع الجمعية
 أو منصـــة العمل التطوعي. 

، الصـحية، والتســويقالخدمة االجتماعية والتثقيف والتوعية  وهي المختلفة،وقد ساهم المتطوعين في المجاالت  
 واستشــــارات  طبية، تثقيفية، واستشـــارات  صحية الجمعية، ومحاضرات  إدارة رية التنفيذية، واالشراف علىوالســكرتا
 بوكـس وفي تويتر  مثل المختلفة  االتصــال وسائل في الجمعية لبرامج وتســـــويق الجمعية،  إعالنات  وتصـــــميم نفســـــــية،

 وتلجرام.  رامجوانســـت

 تفعيل  في األثر الفعال التطوع لهذا وكان المرضى عالج خدمة لتســــــهيل صحية جهات  عدة مع اتفاقيات  عدة وانجاز
 الجمعية. أنشـــــــطة

 إنجازات لجان الجمعية: 

   اللجنة االجتماعية:

 راسة الحالة.عيات ود ماتشكيل فريق العمل التطوعي لألخصائيات االجت  •
 كتروني. عرض الحاالت في المتجر االل •
 الت.استحقاق الحا وإقرار عي الصـــــــحي فريق عمل مكون من أعضـــــــاء مجلس االدارة للبت ما التقييم االجت •
 .حاله مريض  22مـ تم تعميد  2021من للربع األول تقديم الخدمات للمستفيدين من العالج اآل •

 
 
 



 

 

 

 لجنة العمل التطوعي: 
 الوزارة. تسجيل الفرص التطوعية في منصة  •
 تسجيل الفرص التطوعية في موقع الجمعية.  •
 العمل، على  وتدريبهمين المتطوع ومقابالت  ين،المتطوع وإعداد عقود مع  ين،للمتطوعتم اعداد الوصـــــــــف الوظيفي  •

 نفيذية من المتطوعين. ومتابعة فريق عمل االدارة الت
مقر الجمعية  ب وايضًا  قانون وتسويقو في تخصص الخدمة االجتماعية  وحضوري  عن بعد  بلغ عدد المتطوعين •

 متطوع/ة.  34متطوعات  

 لجنة تنمية الموارد المالية: 

 ومنها: تم تخطيط وتنفيذ بعض البرامج بهدف تنمية موارد الجمعية 

 حالة  2٩  عالجحالة خالل عام وتم   100لعمليات العيون وعدد المستفيدين الحياة  نور مبادرةإعداد م ت •
 م. 3/2021/ 30الى   2021/ 1/1من تاريخ  

 ت حاال 10 عالجحالة خالل عام وتم  50المستفيدين  وعدد الكلوي ارتواء لغسيل الفشل  تم إعداد مبادرة •
 م.3/2021/ 30الى  2021/ 1/1ن تاريخ  م 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الصحية: اللجنة 

  تويتر عيما االجت التواصل مواقع على الجمعية حســـــــــاب  في توعوية ملصقات  بعمل العالمية األيام في المشاركةم ت
 . ةعالميأيام   6عددها  بلغوك بس  وفي رامجوانســـــــــت

, والمتطوعة   المحماديحامد والمتطوعة مريم  ير المحتوى والتنسيق من قبل المتطوعة منال محمد بخضر ,تحض   تم 
 . 2021/ 3/ 30الى   1/2021/ 1من تاريخ  ريما عبدهللا السفري 

 وهيا كالتالي: 

 Feb-21-18اليوم العالمي للكلى -              Feb-21-10 اليوم العالمي للسرطان. -
 Mar-21-05الوطني للمشي اليوم-       Mar-21-04 السمنةاليوم العالمي لمكافحة  -
 Mar-21-21العالمي لمتالزمة داون  اليوم-   Mar-21-20اليوم العالمي لصحة الفم واالسنان  -
 Mar-21-24اليوم العالمي للدرن  -

 

  



 

 

 

م 2021الربع األول في  مجعية العالج اآلمن  ومتطوع  

 

 

  

 التطوع عن بعد 
 املسمى الساعات االسم م
 اجتماعية اخصائية  12 الدوسري  راشد شيماء  1
 خصائية اجتماعية ا 56 شيماء صاحل الشهري  2
 خصائية اجتماعية ا 54   حنان حاسن الشهري 3
 خصائية اجتماعية ا 48 شروق عويض اجلغثمي   4
 خصائية اجتماعية ا 14 عامر األكلب دمية  5
 خصائية اجتماعية ا 4  هنادي امحد الرفاعي  6
 اجتماعية خصائية ا 12 اجلوهره العتيب  7
 خصائية اجتماعية  ا 68 ايرا حسن خمتار  8
 خصائية اجتماعية ا 54 نورا محاد الشماسي  9

 خصائية اجتماعية ا 5 الرب صاحل اليزيدي  جنود عبد 10
 حوكمة وجودة  6 ريوف عيد العتيب  11
 حوكمة وجودة  7 شيماء علي الغامدي  12
 وجودة  حوكمة 25 فتحية عبدهللا العواجنه  13
 حوكمة وجودة  7 اهلام عبدالرحيم الصواط  14
 ة حوكمة واجلود 50 ملياء حممد السلمي  15
 ة حوكمة واجلود 12 عبري خبيت الرفاعي  16
 تسويق  100 مرغالن  نور عبد هللا  حمسن 17
 تسويق  100     حممد كوساكا      18

 معية مبقر اجلالتطوع حضورًا 
 سكراترية تنفيذية   300 العلوي  فاطمة عبدهللا 19
 خدمة اجتماعية وتسويق  300 هدى حسني قيسي  20
 خدمة اجتماعية وتسويق  300 منال حممد خبضر  21
 توعية وتثقيف صحي  80 فري رميا عبدهللا الس 22
 توعية وتثقيف صحي  24  هنادي املطريي  23
 توعية وتثقيف صحي  92  مرمي حامد احملمادي 24



 

 

 

 

 ساعة تطوعية.  3110متطوع ومتطوعة بإجمالي  34بلغ عدد المتطوعين في جمعية العالج اآلمن 

 

 وهللا ولي التوفيق  

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                        

 أ.طالل محمد الناشري 

 المتطوعون من أعضاء الجمعية حضورا وعن بعد 
 25 منال محمد أنيس الزبن   300 اإلدارية املشرفة 

إدارة عمل تطوعي وتصميم  
 إعالانت 

 26 الطويرب  مإبراهيهناد  150

 27   رعبد القاد  عبد هللاامال  70 إعالانت تصميم  
 أعضاء مجلس اإلدارة 

رئيسة اخلدمة االجتماعية ومدير  
 تنفيذي 

 28 بنقش   مإبراهيمىن   . أ 300

 29 حافظ   عمرو خالد د. 150 عالقات عامة 
 30   سعيد الغامدي عبري   أ.  150 مشرف مال 

 31 أ. فايزة حسن حلوان  150 رئيسة اللجنة الصحية 
 32 د. نبيلة حممد فوزي 50 رئيسة جلنة العمل التطوعي 

 مستشارون 
 33 مسري عابد الثقفي   د.مساح 30 استشارات طبية 
 34 ابراهيم حممد الصايغ   مإبراهيد.   30 استشارات طبية 

 - التطوعية   جمموع الساعات 3110 -


