ﻣﺸﺮوع ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
Educating the community

رؤﻳﺔ ﺷﺮﻳﺎن

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ وﻗﺎﺋﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ واﺟــﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔـﺴﻴــﺔ ﻟﻤﺮﺿــﻰ
اﻣـﺮاض اﻟــﺪم ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان.

رﺳﺎﻟﺔ ﺷﺮﻳﺎن

ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺑـﺮاﻣﺞ وﻗــﺎﺋﻴــﺔ واﻟــﺮﻋـﺎﻳﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪم وذوﻳﻬﻢ
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.

اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ :
رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪم ذوﻳﻬﻢ.

ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد.
رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ذاﺗﻲ وﻣﺘﻨﺎﻣﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺑﻨﺎء وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ .

وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ وارﺷﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﺑﻨﺎء و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻻداري
ً
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ.

ﻣﺪﺧﻞ
اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ً
ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺪم وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺮض ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7أي ﻣﺎ
ﻳﻘﺎرب  105,598ﻣﺼﺎب )ﻛﺒﺎر/أﻃﻔﺎل ( وﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  14ﺳﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ , %27وﻛﺎن ﺳﺒﺐ
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺒﺔ ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ
ﺗﻨﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻣﺮاض
اﻟﺪم وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ.

ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺒﺮراﺗﻪ
ﺗﻨﻔـﻴﺬ ﺣـﻤﻼت ﺗـﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﻜـﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﻴﺪاﻧـﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﻓـﺤﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ

اﻟــﺰواج وﻣﻨــﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌــﺪ ﻟﻠﻄـــﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤــﺠﺘﻤﻊ ﻋــــﻦ اﻣـﺮاض اﻟﺪم
وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ

اﻟﻤﺒﺮرات واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺰواج اﻟﺨﺎﻃﺊ

ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺮاض اﻟﺪم

ارﺗﻔﺎع اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ

ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ اﻟﺼﺤﻲ ) ﻣﺼﺎب – ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ ( اﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﺰواج

وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺪم واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ

ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﻲ آﻣﻦ.

اﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع
ارﺗﻔﺎع اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

ارﺗﻔﺎع اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺪم واﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ

اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج.

ﻋﺪول اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ واﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻷﻣﺮاض اﻟﺪم ﻋﻦ اﻟﺰواج ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ) اﻟﺬﻳﻦ

ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺤﺺ اﻟﺰواج وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ زواﺟﻬﻢ (.

اﺛﺮ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان ﺻﺤﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﺄذن اﻟﻠﻪ

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.
اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﻠﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج.

اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺪم او ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺮض واﻟﻤﻘﻠﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻤﻜﻦ

ﺗﺄﻛﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ زواﺟﻬﻢ.

ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺳﻨﺔ

ﻧﻄﺎق ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع :

ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺎﻓﺔ اﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان

ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻬﻴﻤﻮﺗﺎﻳﺐ
•ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﺰوار ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت وﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ
ﻓﺤﺺ ) (Hemotypeواﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﻧﻮع اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠﻮﺑﻴﻦ
واﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﺎب او ﺣﺎﻣﻞ ﻷﻣﺮاض اﻟﺪم ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻓﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ  10دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻔﺤﺺ cbc
اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮ وﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
 1500ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
 100ﺣﺎﻟﺔ زواج ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺪوﻟﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻴﻨﻲ.
 5000ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﻢ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 300.000 – 200.000ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
 200 – 150ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ.

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ  6750 :ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 200.000اﻟﻒ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻋﺪد ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ.

ً
ﺟﻴﻨﻴﺎ.
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺰواج ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم.
ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت.

ﻋﺪد اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع.

إﺟﺮاء ﻗﻴﺎس رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺰوار وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻬﻢ واﻟﺬي ﺳﻮف

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﻟﺪم.

اﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺷﺮﻳﺎن

ﺷﺮﻛﺎء ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟﺤﻲ Sa7980000119608019994449

ﻣﺼﺮف اﻻﻧـــﻤﺎء Sa7305000068222222330000
ﻋﻨﻮان اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان  ،ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻻﺣﺴﺎن ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﺠﺎﻧﺐ دوار اﻟﺼﺪﻓﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  :م.ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎزﻣﻲ, info@sheryan.org ,
ﺟﻮال رﻗﻢ 0533350907

الخطة التنفيذية لمشروع تثقيف المجتمع

الربع األول
المراحل
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المنفذ

المتطلبات

الربع الثاني

الربع الرابع

الربع الثالث
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(ميزانية مالية لتوفير)

توفير احتياجات المشروع (اثاث ،أجهزة تقنية)

مرحلة االعداد للمشروع

توفير فحوصات hemotype
توفير المطبوعات والهدايا

مسؤول المشتريات

مرحلة التنسيق

التنسيق مع الجهات ذات العالقة
(مراكز فحص الزواج ،المجمعات التجارية،
مكاتب التعليم ،كليات جامعة جازان)

تنفيذ حمالت
تثقيف في

المراكز التجارية

مطبوعات ،هدايا ،مثقف صحي

مرحلة
التنفيذ

تنفيذ حمالت
تثقيف في مراكز
فحص الزواج

عدد المدارس والكليات المجدولة
عدد مراكز فحص الزواج

عدد الزوار الذين تم فحصهم وتسجيلهم
وتوعيتهم من الرجال والنساء

تنفيذ حمالت التوعية والفحص والتثقيف للزوار

التثقيف في

عن بعد

مشرف المشروع

عدد المجمعات التجارية المجدولة

تعبئة االستبيان االلكتروني لرضا الزوار عن مدى االستفادة من التوعية

تنفيذ حمالت

منصات التعلم

مدير العالقات العامة

جدول مواعيد الزيارات

موافقة لتنفيذ المشروع

عدد المتطوعين

جدولة الحمالت حسب الموافقات السابقة

تحديد االحتياجات والفريق الطبي واإلداري المشارك المنفذ

المدارس

مشرف التطوع

توقيع ميثاق التطوع مع المتطوعين

تحديد االحتياجات والفريق الطبي والتطوعي واإلداري المشارك المنفذ

جدولة المدارس والكليات حسب خطة استهداف بالتنسيق مع إدارة تعليم جيزان وصبيا وجامعة جيزان

والكليات في

افالم التوعوية  ،األثاث (كراسي ،طاوالت)

تجهيز كافة االحتياجات والمتطلبات

البتوب ،جهاز لوحي ،شاشة  ،TVجوال،

استقطاب مثقف ومثقفة صحية
تسجيل متطوعين اخصائيين وفنين وممارسين صحيين

فحوصات hemotype

فريق العمل

(مثقفين صحيين)

افالم التوعوية
مادة تثقيفية

عدد الطالب والطالبات الذين تم توعيتهم عن
امراض الدم

تنفيذ حمالت التوعية والفحص والتثقيف ل لطالب والطالبات

عدد المحاضرات التي تم تنفيذها

عمل محاضرة توعوية في كل مدرسة تتم زيارتها
احصاء الطالب والطالبات الذين استفادوا من التوعية في كل مدرسة وكلية
تحديد مع مراكز فحص الزواج الحاالت التي ال تتطابق بشكل دوري
تحديد موعد الجلسة مع الذين ال تتطابق حاالتهم للزواج
تثقيفهم وتوعيتهم وعرض الفيلم التوعوي – التواصل مع ذويهم

مثقفة صحي

افالم التوعوية ،مثقف صحي

مطبوعات ،هدايا ،متطوع مصاب بأمراض
الدم لتوعية الحاالت باالتصال

االتصال على الحاالت من قبل أحد المتطوعين المصابين بأمراض الدم في حال عدم العدول عن قرار الزواج

عدد الحاالت التي تراجعت
عن الزواج بسبب التوعية

إحصاء الحاالت التي عدلت عن قرار الزواج بسبب التوعية بأمراض الدم

التوعية

نشر األفالم التوعوية التي تم اعداها في مرحلة االعداد في وسائل التواصل االجتماعي

االلكترونية

إحصاء المشاهدات والتفاعل مع األفالم التوعوية
تقييم مخرجات المشروع واعداد التقرير النهائي

مرحلة التقييم واالغالق

االخصائية اإلعالمية

مشرف المشروع

كتابة نقاط القوة والضعف التي واجهت المشروع
تقييم المشروع وقياس األثر ومعالجة األخطاء

اللجنة التنفيذية

افالم توعوية عن امراض الدم

احصائيات المشروع

عدد المشاهدات والتفاعل
عدد المستفيدين من المشروع والتقرير
النهائي

اجتماع مع فريق العمل

توصيات فريق العمل

اجتماع ودراسة النتائج واالثر

توصيات اللجنة التنفيذية وقرارات التحسين
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