
 

 

 0202تقرير الربع الثاني للعام 

 قياس مؤشرات

 يإحصاءات العالج الخير أوال: 
المر العدد

 ض
 95 فشل كلويمبادرة ارتواء لل

مبادرة نور الحياة لعالج العيون 
 عيون

4 

 4 ورامأ
 6 خرىأ

 37 المجموع
 المبادرات:

 مبادرة ارتواء لمرضى الفشل الكلوي -1
 العيونمبادرة نور الحياة ألمراض  -2
 مبادرة تعزيز الصحة )قيد االعداد( -3

  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 ثانيا: التوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل التواصل االجتماعي:

 اليوم العالمي ألورام الدماغ -1
 الوباء الكبدي -2
 حقائق عن أورام الدماغ -3
 أعراض السرطانات واورام العظام األولية -4
 سرطان المبيض -9

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ) لجنة تنمية الموارد المالية( التسويقثالثا: 

 لنشاط الجمعية عبر جوجل احصائيات النسرمن نماذج  -2

 
 

  
 نماذج التسويق للحاالت:-0

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 رابعا: الشراكات

 شراكات صحية:

   1442/8/15 - 2221/4/1مجمع الرعاية الجديدة الطبي 

  1442/5/13 - 2221/4/29مستشفى أندلسية حي الجامعة 

   9/9/2221 - 1442/ 23/5المستشفى السعودي  

 ه19/12/1442-22/9/2221 غليل –مستشفى الجدعاني الجديد  

 شراكات غير صحية:

 ه22/5/1442 -م2/9/2221)جمع التبرعات عبر الرسائل النصية( شركة التنفيذ المثالية

  3/9/2221مؤسسة محمد علي محمد بيومي للدعاية واالعالن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 م0202متطوعو جمعية العالج األمن الربع الثاني                       خامسا: التطوع

 مالحظات  الجهة عدد الساعات االسم م
    التطوع في المقر 
االجتماعيةخدمة تنفيذي رئيسة المدير  322 منى إبراهيم بنقش 1  عضو مجلس إدارة 
 عضو مجلس إدارة المشرف االداري 322 منال محمد أنيس الزبن 2
 عضو مجلس إدارة المشرف المالي 322 عبير سعيد الغامدي 3
  خدمة اجتماعية 322 منال محمد بخضر 4
  تسويق وخدمة اجتماعية 322 هدى حسن قيسي 9
  سكرتاريا تنفيذية 322 فاطمة عبدالله العلوي 6
  توعية وتثقيف صحي وتسويق 222 هنادي الحميدي المطيري 2
  توعية وتثقيف صحية وتسويق 236 ريما عبدالله السفري 8
    التطوع عن بعد 
 عضو مجلس إدارة المشرف المالي 322 عبير سعيد الغامدي 5
  اخصائية اجتماعية 62 فاطمه فهد العتيق 12
  اخصائية اجتماعية 15 نجود عبد الرب صالح اليزيدي 11
  اخصائية اجتماعية 68 امل حمدي الحربي 12
  اخصائية اجتماعية 8 ريم عبدالله العتيبي 13
  اخصائية اجتماعية 92 رنا زايد الزهراني 14
  اخصائية اجتماعية 122 شيماء ابرهيم الدوسري 19
  اخصائية اجتماعية 62 رزان يوسف الحسين 16
  توعية وتثقيف صحي وتسويق 223 مريم حامد المحمادي 12
محمد السلميلمياء  18   توعية وتثقيف صحي وتسويق 29 
ومراجعه مرضى توعية وتثقيف صحي 32 صفاء حمدان حميد البالدي 15   
  إدارة متطوعين 4 نوال عثمان الزهراني 22
 عضو مجلس ادارة إدارة متطوعين 32 نهاد ابرهيم الطويرب 21
نورعبدالله مرغالنيمحسن  22   تسويق 32 
  تسويق 32 محمد كوساكا 23

   35396  الساعات 

 35396المجموع الكلي لساعات التطوع  :    23عدد المتطوعين: 
   
 رئيس مجلس اإلدارة
 طالل الناشري

 

 


