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مقدمة : 

تعمــل جامعــة املجمعــة بصفتهــا جامعــة وطنيــة عــى بــذل الجهــد واســتقصائه 

يف عمليــة تنميــة املجتمــع وصــوالً إىل تحقيــق متطلبــات مجتمــع املعرفــة، انطالقــاً مــن 

التوجهــات الوطنيــة للتنميــة، فنجــد أنهــا وباإلضافــة إىل إنجازاتهــا يف جانــب وظيفتها 

التعليميــة والبحثيــة مل تغفــل عــن الوظيفــة املجتمعيــة املطلوبــة منهــا، حيــث نشــطت 

ــره  ــع وتنوي ــر املجتم ــو تطوي ــة نح ــات املوجه ــم الخدم ــة يف تقدي ــا املعني ــالل جهاته ــن خ ــة م الجامع

ــتمرار،  ــودة باس ــز والج ــن التمي ــث ع ــة تبح ــون الجامع ــك لك ــأن، وذل ــذا الش ــرة يف ه ــزة ومبتك ــج متمي بربام

األمــر الــذي قــاد بحمــد اللــه إىل أن تقــدم الجامعــة منتجــات مجتمعيــة مبتكــرة ومتميــزة وعــى أفضــل أســس 

املامرســات العامليــة املتقدمــة. 

ويزيــد اهتــامم الجامعــة بالربامــج املوجهــة للمجتمــع كلــام كان هنــاك حاجــة ماســة لذلــك مثــل أوقــات 

األزمــات التــي يحتــاج املجتمــع فيهــا إىل برامــج نوعيــة مبتكــرة قــادرة عــى دعمــه وتقديــم العــون واملســاعدة 

لــه لتجــاوز األزمــات. 

ويف هــذا اإلطــار تــأت هــذه املبــادرة التــي تطلقهــا الجامعــة ممثلــة يف نــادي أصدقــاء بنــك الــدم مبرصــد 

املســؤولية االجتامعيــة بالتعــاون مــع رشكائهــا تحــت اســم » الفحــص املبكــر لكبــار الســن يف القــرى النائيــة » 

الكتشــاف األمــراض التــي تســهم يف تفاقــم اإلصابــة بفايــروس كوفيــد19. 

حيــث قــام نــادي أصدقــاء بنــك الــدم باملرصــد بالتعــاون مــع مستشــفيات املحافظــات الواقعــة يف نطــاق 

ــدف  ــا، به ــة يف نطاقه ــة الواقع ــرى النائي ــم يف الق ــن إقامته ــن يف أماك ــار الس ــارة كب ــرايف بزي ــة الجغ الجامع

فحصهــم الكتشــاف إذا مــا كان أي منهــم يوجــد لديــه أمــراض ال يعلــم عنهــا وقــد تســهم يف حــال وجودهــا يف 

تفاقــم اإلصابــة بفايــروس كورونــا يف حــال اإلصابــة بــه. 

ــادرة،  ــن هــذه املب ــة األوىل م ــة يف املرحل ــن13 حمل ــذ أكــر م ــا بتنفي ــع رشكائه ــة م ــد قامــت الجامع ولق

شــملت كامــل قــرى محافظــات نطــاق الجامعــة الجغــرايف، وذلــك خــالل الفــرة مــن 10/ 12/ 2021 إىل 29/ 3/ 2022م. 

وإن فريــق املبــادرة ليقــدم وافــر الشــكر لســعادى رئيــس جامعــة املجمعــة األســتاذ الدكتــور صالــح بــن 

عبداللــه املزعــل عــى دعمــه لربامــج تنميــة املجتمــع، ولســعادة وكيــل جامعــة املجمعــة األســتاذ الدكتــور مســلم 

بــن محمــد الــدورسي، عــى متابعتــه املســتمرة لهــذه املبــادرة، وألصحــاب الســعادة مــدراء مستشــفيات محافظــة 

املجمعــة والغــاط ورمــاح ومراكــز حوطــة ســدير واألرطاويــة ومتــر عــى تعاونهــم يف تنفيــذ هــذه املبــادرة. 

املرشف عى مرصد املسؤولية االجتامعية   

                 د. فيصل بن فرج املطري
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اإلمتداد الجغرافي لمبادرة

الفحص المبكر لكبار السن
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ملحص إحصائي لمبادرة

الفحص المبكر لكبار السن

عدد
 الحمالت المنفذة

عدد
الساعات التشغيلية

عدد
الفريق الطبي

عدد
الشركاء

لديهم
 مشاكل صحية

المسافة المقطوعة
بالكيلومتر

عدد المتطوعين

عدد 
المستفيدين

عدد األيام 
التشغيلية

13

85

301393

196839

16313
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تاريخ تنفيذ الحملة

10 - 12 - 2021 م
مستشفى االمر نارص سعد 

السديري بالغاط

92 كمالعبدلية

93
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تاريخ تنفيذ الحملة

25 - 12 - 2021 م
مستشفى متر العام

105 كمأم رجوم

2113
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تاريخ تنفيذ الحملة

4 - 1 - 2022 م
مستشفى االمر نارص سعد 

السديري بالغاط

113 كمحويمضه

94
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تاريخ تنفيذ الحملة

11 - 1 - 2022 م
مركز صحي حفر العتش

208 كمحفر العتش

118
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تاريخ تنفيذ الحملة

25 - 1 - 2022 م
مركز صحي الرمحيه

203 كم

13

الرمحية

7



11

تاريخ تنفيذ الحملة

1 - 2 - 2022 م
مركز صحي رماح

222 كمرماح

86
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تاريخ تنفيذ الحملة

16 - 2 - 2022 م
مستشفى االرطاويه العام

175 كم

14

مركز جراب

8
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تاريخ تنفيذ الحملة

27 - 2 - 2022 م
مستشفى االرطاويه العام

101 كممركز مشرفة

159
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تاريخ تنفيذ الحملة

2 - 3 - 2022 م
مستشفى رماح

147 كم

6

الحفنة

2
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تاريخ تنفيذ الحملة

8 - 3 - 2022 م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

190 كممشذوبة

2115
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تاريخ تنفيذ الحملة

11 - 3 - 2022 م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

128 كم

10

أم الجماجم

4
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تاريخ تنفيذ الحملة

17 - 3 - 2022 م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

142 كممشلح

136
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تاريخ تنفيذ الحملة

29 - 3 - 2022 م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

142 كم

13

أم سديره

8
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