
 

 

 

 

 

 

 

 (  19 – ورونا ) كوفيد ن ) شريان ( يف ازمة النتشار فايروس كطقة جازامبنعاية مرضى الدم اردة مجعية رمب

 

 

 مشروع التربع الطوعي بالدم 

 

 

 

 

 

 



 

 

  التربع الطوعي بالدم :املشروعسم ا .1

مع اجلمعيات اخلريية وجلان  وبالتنسيقعلى تنفيذ محالت مكثفة بالتعاون مع صحة جازان ممثلة مبستشفيات املنطقة مشروع التربع الطوعي بالدم يقوم  امللخص التنفيذي: .2

 .عربة التربع بالدموالقرى جللب املتربعني يف  احملافظات واملراكزالتنمية ومراكز النشاط يف 
والذي تسبب يف خفض اقبال  بسبب انتشار فايروس كورونا وفرض حضر التجول حيتاجاها مرضى امراض الدماخنفاض كميات الدم اليت  :تعاجلها املبادرةاملشكلة اليت  .3

 . املتربعني بالدم
  املربرات: .4
 وحاجتهم الدائمة لنقل الدم. االعداد الكبرية املصابة بأمراض الدم مبنطقة جازان •
 .ملتربعني بالدمانتشار فايروس كورونا والذي كان والذي كان سبب يف اخنفاض عدد ا •
 احلد اجلنوبي واحتياج املصابني من اجلنود للدم بشكل دائم. •
 .وجود اتفاقية شراكة بني اجلمعية واملديرية العامة للشؤون الصحية •
 .االزمة هذهحظر التجول وإمكانية وصول العربة اىل امكان املتربعني يف  •
 وغريها.مثل العمليات  األخرىلوحدات الدم يف اجملاالت الطبية  صرف الكبريال •
 .%100اىل % 40من بالدم هو رفع التربع الطوعي وحد اهداف وزارة الصحة حتقيق ااملساهمة يف  •

 
 متربع 10,000 ن واجملتمعالدم مبنطقة جازامرضى امراض  :جملموعات املستهدفة واملستفيدةا .5
 منطقة جازان املوقع: .6
   سنة كاملة اإلطار الزمين: .7

 

 

 

 



 

 

 وملدة سنة فرتة ازمه فايروس كورونامن خالل توفري وحدات الدم يف سرطان الدم واستقرار حاالت مرضى امراض األثر املتوقع: 

 

 التقييم واملتابعة اإلجنازمؤشرات  املتطلبات املسؤول عن التنفيذ االنشطة املراحل األهداف

ارتفاع نسبة توفر الدم 

إىل الكفاية ملرضى 

 امراض وسرطان الدم

 متربع ( 10,000) 

مرحلة االعداد 

 تللحمال

بشكل  توفري احتياجات احلملة

 عاجل 
 إدارة العالقات العامة

 هدايا للمتربعني، جوال، مطبوعات

 عربة تربع 

 ايادعدد اهل

 توفري جوال

 املطبوعاتجتهيز 

 عربة تربع

 مالئمة اهلدايا املقدمة للمتربعني

 مالئمة العربات ملواصفات وزارة الصحة

 مرحلة التنسيق

تسجيل متطوعني اخصائيني وفنني 

 وممارسني صحني
 توقيع وثيقة تطوع مع املتطوعني مشرف املشروع

 عدد املتطوعني

الطيب اجتماعات تنسيقية بني اجلمعية وبني الفريق 

 لرسم خطة العمل

 وضوح الروية وخطة العمل للفريق الطيب املشارك 

التنسيق مع اجلمعيات اخلريية 

جلان التنمية ومراكز النشاط و

 ملةحلاللنشر واالعالن عن احلملة 

 وتزويد اجلمعية بقوائم املتربعني 

 ورسم خط العمل 

 مدير العالقات العامة

 مشرف املشروع

 خماطبات رمسية

 نشر اعالن احلملة

 جتهيز رواتب تسجيل الكرتوني

 قوائم بأعداد املتربعني الراغبني بالتربع

 جتهيز موقع التربع

 مالئمة الوقت والعربة للمتربعني

 بطاقة رضا املستفيد

 املتفاعلني مع احلملة يوميانسبة املتربعني  قوائم املتربعني املالئمني للتربع جوال  مشرف املشروع الفرز املبدئي

 قوائم املتربعني الفعلني بالدم العربة املتنقلة واملستلزمات الطبية الفريق الطيب املشارك سحب الدم من املتربعني مرحلة التنفيذ
 نسبة زيادة اقبال املتربعني اليومية 

 بطاقة رضا املستفيد

مرحلة حتفيز 

 املتربعني 

 شاهد تربعموارسال رسائل شكر 

واصل تربعني يف قوائم والتتسجيل امل

كل  عا بعملية التربيقومومعهم حتى 

 هرينش

 مشرف املشروع

 جوال 

عني برنامج جدولة مواعيد التربع للمترب

 تلقائيَا 

 التواصل مع املتربعني 

 اقرب مركز تربعيف جتاوب املتربعني والتربع 
 التربع الطوعي نسبة املتربعني املنتظمني على 

مرحلة 

 التكريم

مما  بالدم للمتربعنياهلدايا سال ار

والتسجيل يف االقبال خيلق نوعًا 

 من متربعني جدد املشروع

 قات العامةالدير العم

 ف املشروعمشر
 للمتربعنيوتوصيلها دايا هيز اهلجت

 تسليم اهلدايا

 عني القدامىاملترب عدد املتربعني اجلدد من طرف
 دد تربعني اجلنسبة امل

 التقارير النهائية طباعة التقارير مكتب دعاية وإعالن مشرف املشروع  اعداد التقارير اخلتامي مرحلة االقفال

 



 

 

 الشركاء وأدوارهم: •

 كيف سيقدمه دوره املتوقع الشريك

مجعيات التطوع وجلان التنمية 

 باحملافظات

 التنسيق الراغبني بالتربع بالدم  .1

 نشر إعالنات احلمالت الدعاية التوعوية عن أهمية التربع بالدم  .2
 الراغبني على بالتربع بالدمقوائم بأمساء املتطوعني 

 على حسابات اجلمعية الدعم حتويل   للمشروعتقديم الدعم  الداعمني 

 وزارة الصحة

 صحة جازان
 املشارك يف تنفيذ احلملةقوائم بأمساء الفريق الطيب  تزويد احلملة بفريق طيب

 

 

 

 

 املوازنة التقديرية: •

 اإلمجالي العدد البنود

 790000 2 عربة تربع بالدم

 60000 10000 هدايا للمتربعني بالدم 

 45000 12 مشرف املشروع

 3000 - مطبوعات 

 5000 - وجبات خفيفة للمتربعني 

 3249 1 جوال 

 25000 1 بشكل الكرتوني  تربعنيمواعيد امللة جدوبرنامج 

 931249 اإلمجالي 



 

 

 

ف  المبادرةمشر  مصعب محمد الحازمي ) مدير عام الجمعية ( 

 0533350907 رقم اجلوال

 M_alhazmei@hotmail.com , info@sheryan.org – hayahjaz@gmail.com الربيد اإللكرتوني

 رقم احلساب البنكي 
Sa7980000119608019994449   مصرف الراجحي 

Sa7305000068222222330000   مصرف االمناء 

جازان / مركز االحسان لألعمال جبانب دوار الصدفة منطقة  املوقع   
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