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خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



حفظه الله

صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز



أمير منطقة جازان
حفظه الله

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود



نائب أمير منطقة جازان
حفظه الله

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود



القيم:
المنهجية:  وجود مرجعية موثقة تبنى عليها القرارات والعمليات 

الكفاءة : اختيار األفضل من المدخالت والمخرجات 

الخصوصية : بناء ثقة متبادلة بين الجمعية والجهات االخرى

الشفافية : التعامل بشفافية واضحة في جميع المستفيدين 

الحوكمة  : ضمان وجود نظام إرساء الكفاءة والفعالية في إدارة الجمعية 

اإلبداع واالبتكار : االبتكار في التعاطي مع إجراءات تحقيق األهداف فاالبتكار سر االبداع 

الرسالة:
العمل على نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة والوقاية من االمراض لكافة فئات المجتمع.

رؤيتنا:
أن تكون الجمعية رائدة في نشر الوعي والثقافة والوقاية الصحية



األهداف: 
الهدف االستراتيجي األول:  تحقيق النوعية في رفع الخدمات الصحية وتطويرها.

- بناء برامج ومشاريع صحية نوعية .
- تقديم البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية وتحسينها.

- زيادة عدد الشراكات مع الجهات التطوعية والجامعة والمستشفيات 

مؤسسي الجمعية :

الدكتور عمرو يحيى علي خرمي
الدكتور عبدالله عبده خرمي

الدكتور محمد عثمان ابو عمرين
االستاذ حسين موسى مشاري

االستاذ ابراهيم محمد نامس

االستاذ عبدالرحمن مروعي عامري
االستاذ عبدالله يحيى خرمي

االستاد عادل علي حكمي
االستاذة الهنوف عبدالرحمن موسى

االستاذة شذى عبدالرحمن موسى



د. عمرو يحيى علي خرمي

أ. إبراهيم محمد نامسد. عبدالله عبده خرمي

أ.  عبدالرحمن مروعي عامريأ.  حسين موسى مشاري

مجلس اإلدارة



الجمعية
 العمومية 

مجلس االدارة
 رئيس مجلس اإلدارة

- المجلس االستشاري التنفيذي
- مركز اتخاذ القرار
- ادارة المشاريع

إدارة التخطيط  والتطوير 
المدير التنفيذي

-إدارة التطوع
-إدارة الشؤون المالية واالدارية 
-إدارة العالقات العامة واالعالم

-إدارة التدريب الطبي والتعليم المستمر
-إدارة شؤون المرضى

-إدارة االستدامة
إدارة الموارد البشرية والتواصل االجتماعي

إدارة المراجعة الداخلية 
إدارة الخدمة االجتماعية

إدارة الجودة
إدارة الخدمات العامة







ورشة عمل
صناعة المبادرات وإدارة الفعاليات

دورة
اإلسعافات األولية

الفكرة / ورشة عمل تهدف إلى تأهيل وتطوير ادارة ومنسوبي الجمعية.

الفكرة / إقامة دورة تدربيه تهدف إلى تأهيل المستفيدين للتعامل مع الحالت الطارئة.

الفئة المستفيدة

الفئة المستفيدة

24 ساعة

6 ساعات

12 شاب وفتاة

45 شاب وفتاة

6 متطوعين



برنامج
اإلنعاش القلبي الرئوي

زيارة 
لجنة التنمية االجتماعية بعياش

بجازان  الدولي  عبدالله  الملك  مطار  منسوبي  تأهيل  إلى  تهدف  تدريبة  دورة  إقامة   / الفكرة 
لتعامل مع الحاالت الحرجة في المطار.

الفكرة / تبادل الخبرات

8 متطوعين

الفئة المستفيدة

24 ساعة
50 شاب وفتاة



لقاء
وحدة التطوع

حملة
التحصين ضد شلل األطفال

الفكرة / لقاء يهدف إلى تعريف متطوعي الجمعية بأهداف ورؤية ورسالة الجمعية وتأهيلهم 
للمشاركة في تنفيذ برامج الجمعية.

تحصين  إلى  تهدف  بابوعريش  الجنوبي  االولية  الرعاية  مركز  مع  بالشراكة  /مبادرة  الفكرة 
االطفال من عمر يوم إلى عمر خمس سنوات بلقاح شلل االطفال.

الفئة المستفيدة

الفئة المستفيدة

10 أيام 15 ساعة تطوع  

88 شاب وفتاة

911 شاب وفتاة

14 متطوعين
الجهات المشاركة : مركز الرعاية األولية الجنوبي 

بأبوعريش.



مبادرة 
صحتك تهمنا

الفكرة / إقامة عدد ثمانية اركان صحية في مهرجان أبوعريش للتسويق والترفيه بالشركة مع 
مركز الرعاية االولية الجنوبي بأبو عريش.

الفئة المستفيدة

8 ساعات التطوع 2 يومين 
500 شاب وفتاة

50 متطوع

الفكرة / توعية االمهات بأهمية الفحص المبكر للمواليد.

الفئة المستفيدة

8 ساعات التطوع 2 يومين 
300 شاب وفتاة

10 متطوعين
الجهات المشاركة : مستشفى االمير محمد بن 

ناصر بجازان.

أفحصني
بعد 24 ساعة من والدتي 



التوعية
بحمى الضنك 

مشروع
تبرع وأنت في بيتك 

الوقاية  على  والعمل  الضنك  بحمى  لتوعية  جازان  صحة  مع  بالشراكة  وطنية  حملة   / الفكرة 
منه والحد من انتشاره.

الفكرة / حملة للتبرع بالدم بالشركة مع صحة جازان وبدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز 
الراجحي الخيرية تهدف إلى دعم بنوك دم مستشفيات المنطقة بعدد 1500 كيس دم من 

خالل زيارة المتبرعين بالدم في اماكن اقامتهم تحت ضل تأثير جائحة كورونا.

الفئة المستفيدة

6 ساعات
1500 شاب وفتاة

80 متطوع

عبدالعزيز  بن  مؤسسة سليمان   : المشاركة  الجهات 
الراجحي الخيرية وصحة جازان.

الفئة المستفيدة

120 ساعات التطوع 100 ساعة 

شهر

5000 شاب وفتاة



مشروع 
هيبا فلتر

الفكرة / دعم صحة جازان بعدد 16 جهاز هيبا فلتر ) اجهزة تنقية لهواء من الميكروبات ( بدعم 
من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

الفئة المستفيدة
16000 مريض 16 مستشفى

20 متطوع

الفكرة / مبادرة مدعومة من مصرف الراجحي تهدف إلى ايصال االدوية والمستلزمات الطبية 
إلى المرضى وكبار السن بالتعاون مع الجهات الصحية بالمنطقة.

الفئة المستفيدة

15 ساعات التطوع 
1000شاب وفتاة

100 متطوعين
الجهات المشاركة : الجمعيات الصحية بجازان ومصرف 

الراجحي.

عبدالعزيز  بن  سليمان  مؤسسة   : المشاركة  الجهات 
الراجحي الخيرية وصحة جازان.

مبادرة 
وطن العطاء



مشروع
منصات القرن 21

مباردة 
كلنا مسؤول

الفكرة / التوعية بفايروس كورونا عبر المنصات االعالمية الحديثة بدعم من مؤسسة االمير 
العنود الخيرية.

الفكرة / تقديم الدعم النفسي والمعنوي والهدايا العينية للمتواجدين في المحاجر الصحية 
في منطقة جازان المشتبه اصابتهم بفايروس كورونا.

الفئة المستفيدة

30 ساعات التطوع

80 شاب وفتاة

8 متطوع

13 متطوع

بجازان  الصحية  المنافذ  إدارة   : المشاركة  الجهات 
بدعم مؤسسة االمير العنود الخيرية.

الجهات المشاركة : مؤسسة االميرة العنود الخيرية.

الفئة المستفيدة

شهر

1500 شاب وفتاة



مشروع 
افتخار

الفكرة / تقديم الدعم المعنوي والهدايا العينية للممارسين الصحين العاملين في الصفوف 
االمامية لمواجهة جائحة كورونا.

الفئة المستفيدة
150 مستفيد

10 متطوع

الفكرة / مبادرة مدعومة من مصرف الراجحي تهدف إلى ايصال االدوية والمستلزمات الطبية 
إلى المرضى وكبار السن بالتعاون مع الجهات الصحية بالمنطقة.

الفئة المستفيدة

15 ساعات التطوع 
1000شاب وفتاة

100 متطوعين
الجهات المشاركة : الجمعيات الصحية بجازان ومصرف 

الراجحي.

 – كوف  كوفي   – ايالن  كوفي   : المشاركة  الجهات 
قرية البرجر – ريال برجر – فروز.

مبادرة 
وطن العطاء



مشروع
الفحص البصري

مباردة 
خط االستشارات النفسية واالجتماعية 

الفكرة / وضع فرز بصري وقياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات في الموالت والدوائر 
الحكومية.

النفسي  كورونا  جائحة  اثر  من  للتخفيف  واجتماعية  نفسية  استشارة  خط  فتح   / الفكرة 
واالجتماعي.

450 ساعات التطوع

180 ساعات التطوع

3 أشهر للتنفيذ

3 أشهر للتنفيذ

200 متطوع

20 متطوع

الجهات المشاركة : أمانة منطقة جازان.

الفئة المستفيدة

الفئة المستفيدة

10000 شاب وفتاة

400 شاب وفتاة



مشروع 
نحو مجتمع واعي

الكمامات  وتوزيع  لذلك  السليمة  والطرق  األيدي  غسيل  بأهمية  المجتمع  توعية   / الفكرة 
والمعقمات.

الفكرة / تعقيم مرافق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان.

الفئة المستفيدة
66 متطوعين

الدولي  الملك عبدالله  إدارة مطار   : الجهات المشاركة 
بجازان – أدارة المنافذ الصحية بجازان.

مبادرة 
تعقيم المطار

15 ساعات التطوع
7 أيام للتنفيذ 30 متطوع

الجهات المشاركة : أمانة منطقة جازان.

الفئة المستفيدة
10000 شاب وفتاة



فحص 
المسافرين الدوليين

تدريب
كلنا مسؤول

إلى منطقة جازان على متن  القادمين  الدوليين  المسافرين  إقامة نقاط فرز لفحص  الفكرة / 
الرحالت الدولية للحد من انتشار فايروس كورونا.

على  للجمعية  التابع  الصحي  التطوعي  الفريق  وتطوير  تدريب  ‘لى  المبادرة  تهدف   / الفكرة 
اساسيات مكافحة العدوى .

الفئة المستفيدة

450 ساعات التطوع

300 متطوع

200 متطوع

الجهات المشاركة : إدارة المنافذ الصحية بجازان.

الجهات المشاركة : إدارة المنافذ الصحية بجازان.

الفئة المستفيدة
1500 شاب وفتاة

3 أشهر للتنفيذ



االتفاقيات والزيارات الحكومية

الفكرة / توقيع شراكات واتفاقيات مع الجهات الحكومية.

الفكرة / لقاء معايد لإلدارة ومنسوبي الجمعية.

لقاء
المعايد )عيد االضحى 1441هـ

15 ساعات التطوع
7 أيام للتنفيذ 30 متطوع

الجهات المشاركة : أمانة منطقة جازان.

الفئة المستفيدة
10000 شاب وفتاة



إقامة
أركان صحية توعوية وقائية من  داء السكري في كادي مول ومحافظة العيدابي 

تدريب
كلنا مسؤول

إلى منطقة جازان على متن  القادمين  الدوليين  المسافرين  إقامة نقاط فرز لفحص  الفكرة / 
الرحالت الدولية للحد من انتشار فايروس كورونا.

على  للجمعية  التابع  الصحي  التطوعي  الفريق  وتطوير  تدريب  ‘لى  المبادرة  تهدف   / الفكرة 
اساسيات مكافحة العدوى .

الفئة المستفيدة

45 ساعات التطوع

300 متطوع

30 متطوع

الجهات المشاركة : إدارة المنافذ الصحية بجازان.

الجهات المشاركة : إدارة المنافذ الصحية بجازان.

الفئة المستفيدة
5000 شاب وفتاة

5 أيام





إقامة أركان صحية توعوية وقائية من  داء السكري
45 ساعات التطوعفي كادي مول ومحافظة العيدابي المسافرين الدوليين

30 متطوع

5000 شاب وفتاة

5 أيام



حصول إدارة التدريب الطبي والتعليم المستمر 
على اعتماد جمعية القلب السعودي في االنعاش 

القلبي الرئوي واالسعافات االولية
45 ساعات التطوع

30 متطوع

5000 شاب وفتاة

5 أيام



إقامة ركن صحي توعوي
12 متطوع بالتعاون مع بلدية المضايا في اليوم الوطن

1500 شاب وفتاة
2 أيام



مشاركة الجمعية في عيادة تطمن
بمركز الرعاية االولية بمخطط ٥ لفحص 

المصابين بكوفيد 19
150 ساعات التطوع

30 متطوع

25000 شاب وفتاة

30 أيام



المشاركة في الفرز البصري في مستشفى االمير 
محمد بن ناصر وتدريب المتطوعين على دورة 

البيكسل للتعامل مع االمراض المعدية
120 ساعات التطوع

20 متطوع

20000 شاب وفتاة



مشروع العالج الخيري بدعم من مؤسسة الحبيب 
80 ساعات التطوعالخيرية ومنصة شفاء صندوق الوقف الصحي

6 متطوع

30 شاب وفتاة

90 أيام



مشروع كالنا في بيتنا للغسيل الكلوي الدموي 
المتنقل بالمنزل بدعم من صندوق الوقف الصحي 

وبالشراكة مع صحة جازان ومركز االمير سلطان ألمراض 
الكلى وجامعة جازان

200 ساعات التطوع
25 متطوع

14 شاب وفتاة

60 أيام



اتفاقية تسويق الحاالت الصحية مع صندوق 
الوقف الصحي عبر منصة شفاء للعالج الخيري



مشروع الكسوة الشتوية لمرضى نزالء التأهيل 
الشامل بمنطقة جازان بدعم من مؤسسة اللؤلؤة 

الوقفية
10 ساعات التطوع

4 متطوع

150 شاب وفتاة

1 يوم



توقيع اتفاقية تقديم خدمات وقائية وتوعوية 
واستشارات وتأهيل نفسي مع مركز التأهيل الشامل 

بجازان
10 ساعات التطوع

4 متطوع

150 شاب وفتاة
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