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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. 

ــدم باملرصــد وبالرشاكــة مــع اللجنــة النســائية للتنميــة املجتمعيــة  ــادي أصدقــاء بنــك ال حيــث قــام ن

مبنطقــة الريــاض ولجنــة شــؤون األرسة مبجلــس املنطقــة وكذلــك بالتعــاون مــع مستشــفيات املحافظــات الواقعــة 

ــا،  يف نطــاق الجامعــة الجغــرايف بزيــارة كبــار الســن يف أماكــن إقامتهــم يف القــرى النائيــة الواقعــة يف نطاقه

بهــدف 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. 

ــة األوىل مــن هــذه املبــادرة،  ــة يف املرحل ــا بتنفيــذ أكــر مــن13 حمل ولقــد قامــت الجامعــة مــع رشكائه

شــملت كامــل قــرى محافظــات نطــاق الجامعــة الجغــرايف، وذلــك خــالل الفــرة مــن 1/ 10/ 2020 إىل 1/ 4/ 2021م. 

وإن فريــق املبــادرة وهــو ينهــي املرحلــة األوىل منهــا ليقــدم وافــر الشــكر لســمو رئيســة اللجنــة النســائية 

للتنميــة املجتمعيــة مبنطقــة الريــاض األمــرة نــورة بنــت محمــد بــن ســعود آل ســعود، عــى مبــادرة اللجنــة يف 

طــرح هــذه املبــادرة، وملعــايل رئيــس جامعــة املجمعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد املقــرن 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 املبادرة   

                 د. فيصل بن فرج املطري
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كلمة سمو رئيسة اللجنة النسائية : 
ــا،  ــان أوىل أولوياته ــت اإلنس ــي أول ــة الت ــوح، الرؤي ــن الطم ــة الوط ــن رؤي ــاً م انطالق

ــي  ــة الت ــتدامة ، الرؤي ــاملة مس ــة ش ــور كل تنمي ــن ومح ــذا الوط ــدرات ه ــن مق ــاره أمث باعتب

ــس  ــي تعك ــة ، والت ــز الصح ــالت تعزي ــا حم ــن بينه ــة م ــال الصح ــادرة يف مج ــت 40 مب تضمن

ــن  ــلامن ب ــك س ــن املل ــن الرشيف ــادم الحرم ــيدي خ ــادة س ــيدة بقي ــا الرش ــه حكومتن ــا تولي م

عبدالعزيــز وســمو ويل عهــده األمــن ســيدي صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن 

ــس  ــة املجتمعيــة مبجل ــة النســائية للتنمي ــاً لرســالة اللجن ــه _ وتحقيق ــام الل ــز _ حفظه ــن عبدالعزي ب

ــات  ــع املكون ــرشاكات م ــل ال ــن خــالل تفعي ــة م ــج التنموي ــاض القامئــة عــى دعــم الربام ــة الري منطق

املجتمعيــة املختلفــة ، بهــدف املســاعدة يف دعــم خطــط التنميــة الوطنيــة ، وألننــا يف اللجنــة النســائية 

نؤمــن بــأن ابتــكار املبــادرات التنمويــة أحــد املمكنــات القويــة للعمــل التنمــوي املســتدام وحيــث اتضــح 

لنــا بحكــم طبيعيــة عمــل اللجنــة النســائية وبحكــم التعــاون مــع لجنــة شــؤون األرسة مبنطقــة الرياض 

أن هنــاك حاجــة إىل تقديــم برامــج نوعيــة موجهــة لكبــار الســن باعتبارهــم إحــدى الفئــات الحرجــة 

التــي تحتــاج إىل خدمــات مــن نــوع خــاص، وذلــك العتبــارات مختلفــة مــن أهمهــا مــا يتعلــق بالحالــة 

الصحيــة املرتبطــة بالســن، فقــد عملنــا مــع جامعــة املجمعــة عــى إطــالق مبــادرة موجهــة لهــذه الفئــة ، 

تتمثــل بحملــة للفحــص املبكــر لكبــار الســن مــن أجــل محاولــة االكتشــاف املبكــر لألمــراض التــي تســهم 

يف تفاقــم اإلصابــة بفايــروس كوفيــد 19، والعمــل عــى تقديــم الدعــم الصحــي ملــن يكتشــف مــن لديــه 

يشء مــن هــذه األمــراض . 

وإننــا يف اللجنــة النســائية نقــدم الشــكر للــرشكاء الذيــن أســهموا مــع اللجنــة يف تقديــم 

ــع  ــل م ــق العم ــون يف طري ــا ماض ــد أنن ــة، ونؤك ــة املجمع ــم جامع ــة، ويف مقدمته ــادرة النوعي ــذه املب ه

الــرشكاء لتقديــم املبــادرات التنمويــة املبتكــرة ذات الطابــع املؤســي املســتدام . مبتابعــة وتوجيــه دائــم 

مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر منطقــة الريــاض 

رئيــس مجلــس املنطقــة، والتــي أمثــرت خــالل الســنوات املاضيــة عــى بنــاء منظومــة مــن الــرشكات التــي 

أســهمت يف متكــن اللجنــة مــن تنفيــذ مشــاريعها وبرامجهــا وأنشــطتها املتنوعــة يف منطقــة الريــاض .  

رئيسة اللجنة النسائية      

                 نورة بنت محمد بن سعود آل سعود
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كلمة وكيل الجامعة :
منــذ تأســيس جامعــة املجمعــة وهــي تعمــل عــى بنــاء منظومــة مســتدامة مــن 

الخدمــات التنمويــة املوجهــة للمجتمــع بكافــة فئاتــه، وذلــك بهــدف اإلســهام يف تعظيــم 

األثــر العائــد مــن هــذه الخدمــات عــى التنميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

وإميانــاً مــن الجامعــة بأهميــة مراعــاة األولويــات يف تقديــم خدماتهــا واالتجــاه بشــكل أكــر إىل الفئــات 

ــذا الجانــب،  ــت عــى تضمــن اســراتيجيتها االهتــامم به ــات، فقــد عمل ــذه الخدم ــة األشــد حاجــة له املجتمعي

حيــث أكــدت الجامعــة يف خططهــا املختلفــة عــى تنويــع الخدمــات املوجهــة إىل املجتمــع تبعــاً لتنــوع فئاتــه، 

مــن صغــار وشــباب وكبــار وأســوياء وذوي إعاقــة، وعنــر رجــايل أو نســايئ. 

وحرصــت الجامعــة عــى بنــاء الــرشاكات التنمويــة املختلفــة بهــدف اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة الوطن يف 

إيجــاد الربامــج التنمويــة التــي تنطلــق بشــكل مؤســي ومــن خــالل تحالفــات بــن املؤسســات ذات العالقــة، مــام 

يســاعد عــى تحقيــق الهــدف األســمى وهــو تعظيــم األثــر العائــد مــن الربامــج التنمويــة عــى الناتــج الوطنــي . 

وألن الجامعــة تعــد مــن مؤسســات املجتمــع الحيويــة حيــث تتفاعــل معــه وتحــس باحتياجاتــه وتســعى 

ــة غــر مســبوقة يف  إىل اإلســهام يف توفــر هــذه االحتياجــات، وحيــث ميــر الوطــن مثــل بقيــة العــامل بحال

الحالــة الصحيــة مــن خــالل انتشــار وبــاء كوفيــد 19 وألن فئــة كبــار الســن مــن الفئــات األكــر حاجــة لالهتــامم 

بهــا وتوفــر العنايــة لهــا خصوصــاً يف مثــل أوقــات األبئــة، فقــد أطلقــت الجامعــة مــع رشكائهــا هــذه املبــادرة 

والتــي تتمثــل يف الفحــص املبكــر لكبــار الســن الذيــن يعيشــون يف القــرى والهجــر النائيــة والواقعــة يف نطــاق 

الجامعــة الجغــرايف بهــدف استكشــاف األمــراض التــي قــد تســهم يف تفاقــم اإلصابــة بفايــروس كوفيــد 19 والعمل 

عــى إيجــاد آليــة ملعالجــة هــذه األمــراض إن وجــدت. 

ــة األوىل مــن املبــادرة لتؤكــد عــى مضيهــا يف تنفيــذ  وإن الجامعــة وهــي تقــدم هــذا التقريــر للمرحل

أهــداف خطتهــا االســراتيجية املتعلقــة بتنميــة املجتمــع بكافــة فئتــه مســتعينة يف ذلــك بقدراتهــا، ومبــا بنتــه 

مــن رشاكات مــع املؤسســات التنمويــة املختلفــة، مســتهدية يف ذلــك بتوجيهــات القيــادة الرشــيدة لهــذه الدولــة 

املباركــة، والتــي مل تــأل جهــداً يف االهتــامم باملواطــن والســعي املســتمر يف تقديــم الخدمــات النوعيــة، وتأكيدهــا 

ــا خــادم  ــه أن يكتــب لقائدن ــا، ســائلن الل ــا يف مقــر إقامته ــم الخدمــة له ــة الفئــات األشــد حاجــة وتقدي رعاي

الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــويل عهــد األمــن األمــر محمــد بــن ســلامن بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود الصحــة والعــزة والتمكــن. 

وكيل الجامعة           

أ.د. مسلم بن محمد الدورسي      
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كلمة رئيس لجنة األسرة:
جــاءت مشــاركة لجنــة شــؤون األرسة يف مبــادرة )الفحــص املبكــر لكبــار الســن 

ــروس  ــة بفاي ــم اإلصاب ــهم يف تفاق ــي تس ــراض الت ــاف األم ــة ( الكتش ــرى النائي يف الق

ــألرسة  ــة ل ــات املمكن ــج والخدم ــز يف الربام ــة يف » التمي ــة املتمثل ــالة اللجن ــاً لرس ــد 19، تحقيق كوفي

والجهــات املعنيــة لتعزيــز دورهــا يف مجتمــع حيــوي وبنــاء املبــادرات التكامليــة التــي تســاهم يف 

التنميــة املســتدامة لــألرسة والطفــل واملــرأة وكبــار الســن« . وتنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو امللــي 

األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمــر منطقــة الريــاض رئيــس مجلــس املنطقــة _ حفظــه 

اللــه _ والــذي يؤكــد دومــاً عــى العمــل الجــاد واملؤســي يف خدمــة األرس كونهــا الركيــزة األساســية للمجتمــع.

ــة  ــة الجن ــمو رئيس ــا س ــي اقرحته ــة (  الت ــرى النائي ــن يف الق ــار الس ــر لكب ــص املبك ــادرة ) الفح إن مب

ــة  ــباقة يف خدم ــة الس ــن الجامع ــم م ــا بدع ــم تنفيذه ــاض ، وت ــة الري ــة مبنطق ــة املجتمعي ــائية للتنمي النس

ــدور  ــة، لتعكــس ال ــة باملنطق ــات الحكومي ــة الجه ــن كاف ــاون غــر مســتغرب م ــة، وبتع ــة املجمع ــع؛ جامع املجتم

الريــادي إلمــارة منطقــة الريــاض يف تنفيــذ برامــج رعايــة صحيــة شــاملة تصــل لكافــة املســتفيدين وبالــذات 

كبــار الســن، كونهــم أوىل بالرعايــة وأحــق بالوصــل والعنايــة، ويف هــذه املرحلــة مــن املبــادرة التــي امتــدت عــى 

مــدار ســتة اشــهر ، حرصنــا جميعــاً عــى أن تصــل إىل 13 موقعــاً يف مختلــف محافظــات ومراكــز منطقــة الريــاض، 

ــة  ــة نوعي ــة املســتهدفة بإطــار خدم ــة للفئ ــة صحي ــم رعاي ــا يف تقدي ــادرة أهدافه ــق املب ــا عــى أن تحق وعملن

ــة للمســتفيدين . وتجربــة ثري

هــذه املبــادرة نتــاج تعــاون بــن لجنــة شــؤون األرسة ورشكائهــا ســواء اللجنــة النســائية للتنميــة 

املجتمعيــة مبنطقــة الريــاض أو جامعــة املجمعــة، وهــي امتــداد يف صناعــة سلســلة مــن املبــادرات والربامــج التــي 

ــا.  ــة له ــات التابع ــاض واملحافظ ــة الري ــراد األرسة يف منطق ــة أف ــى بكاف تعن

يف الختــام ال يســعني إال أن أتقــدم ببالــغ الشــكر وجزيــل التقديــر لصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة 

ــة املجتمعيــة  ــة النســائية للتنمي ــز واىل ســمو األمــرة رئيــس اللجن ــن عبدالعزي ــن بنــدر ب ــاض فيصــل ب الري

مبنطقــة الريــاض األمــرة نــورة بنــت محمــد آل ســعود، وملعــايل رئيــس جامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد املقــرن، 

واىل زميلتــي يف اللجنــة ســعادة الدكتــورة وفــاء بنــت حمــد التويجــري, ولــكل فــرد أســهم يف تحقيــق أهــداف 

هــذه املبــادرة ، وخدمــة أباءنــا وأمهاتنــا كبــار الســن مــن خــالل مبــادرة ) الفحــص املبكــر لكبــار الســن يف القــرى 

النائيــة ( مبنطقــة الريــاض .

رئيس لجنة شؤون األرسة مبنطقة الرياض

 محمد بن عبدالعزيز الربيعة     
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كلمة الشريك الراعي:

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــل ع ــه وس ــى الل ــن، وص ــه رب العامل ــد لل الحم

ــد: ــا بع ــن، أم ــه أجمع وصحب

فقــد حــرص النــادي الفيصــي مبدينــة حرمــة عــى اســتثامر الرياضــة يف تنميــة املجتمــع بكافة 

ــة  ــا قــد نصــت عليــه رؤوي ــك الفئــات الســيام وأنه ــار الســن يف مقدمــة تل رشائحــة املختلفــة، وتــأيت فئــة كب

اململكــة)2030( مــن خــالل رفــع متوســط أعــامر الســعودين إىل)٧4٫1( عامــاً، وتحقيقــاً لهــذا الهــدف الســامي فقــد 

صــدرت التوجيهــات العامــة مــن صاحــب الســمو امللــي األمــر فيصــل بــن بنــدر أمــر منطقــة الريــاض يف دعــم 

الجانــب الصحــي لكبــار الســن، وبنــاًء عــى ذلــك فقــد تبنــت املســؤولية االجتامعيــة بالنــادي الفيصــي مبــادرة 

ــة  ــت إرشاف اللجن ــة وتح ــة املجمع ــة بجامع ــؤولية االجتامعي ــد املس ــع مرص ــة م ــن وبالرشاك ــار الس ــص كب فح

النســائية للتنميــة املجتمعيــة ولجنــة شــؤون األرسة مبنطقــة الريــاض وبالتعــاون مــع مستشــفيات املحافظــات 

الواقعــة يف النطــاق الجغــرايف للجامعــة. 

ومتثلــت هــذه املبــادرة يف حافلــة مجهــزة بأحــدث التقنيــات الطبيــة الخاصــة بالفحــص األويل وســحب 

عينــات الــدم للتحليــل والكشــف عــن أبــرز األمــراض التــي يصــاب بهــا كبــار الســن، والتــي قــد تســهم يف اإلصابــة 

بفايــروس كورونــا، حيــث تجــوب هــذه الحافلــة القــرى والهجــر يف منطقــة الريــاض، وتســتهدف كبــار الســن 

ــوم  ــي ونج ــوع الصح ــق التط ــوم فري ــبب كان، ويق ــة ألي س ــز الصحي ــفيات أو املراك ــادون املستش ــن اليرت الذي

ــكل  ــار الســن بــرورة الفحــص بأســاليب مناســبة ل ــة بإقنــاع كب الفريــق األول لكــرة القــدم املرافقــن للحافل

فــرد مــن هــذه الفئــة، وقــد تــم بحمــد اللــه فحــص العديــد مــن املواطنــن وربطهــم  باملستشــفيات بفتــح ملفــات 

لهــم، واســتثامر اإلمكانــات الحديثــة يف التواصــل معهــم، ومتابعــة حاالتهــم.

نســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يبــارك يف الجهــود، وأن يحفــظ قيادتنــا الرشــيدة التــي قدمــت الدعــم 

املــادي واملعنــوي لكافــة الجهــات ليتحقــق التقــدم والرخــاء ألبنــاء هــذا الوطــن الغــايل.

رئيس النادي الفيصي

فهد بن عبداملحسن املدلج   
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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



18

تاريخ تنفيذ الحملة

2 - 10 - 2020 م
مستشفى االمر نارص سعد 

السديري بالغاط

92 كمالعبدلية

93
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تاريخ تنفيذ الحملة

٧ - 10 - 2020 م
مستشفى متر العام

105 كمأم رجوم

2113
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تاريخ تنفيذ الحملة

26 - 10 - 2020 م
مستشفى االمر نارص سعد 

السديري بالغاط

113 كمحويمضه

94
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تاريخ تنفيذ الحملة

20 - 11 - 2020 م
مركز صحي حفر العتش

208 كمحفر العتش

118
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تاريخ تنفيذ الحملة

23 - 11 - 2020 م
مركز صحي الرمحيه

203 كم

13

الرمحية

7
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تاريخ تنفيذ الحملة

24 - 11 - 2020 م
مركز صحي رماح

222 كمرماح

86
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تاريخ تنفيذ الحملة

18 - 1 - 2021 م
مستشفى االرطاويه العام

175 كم

14

مركز جراب

8
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تاريخ تنفيذ الحملة

3 - 2 - 2021 م
مستشفى االرطاويه العام

101 كممركز مشرفة

159
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تاريخ تنفيذ الحملة

28 - 2 - 2021م
مستشفى رماح

147 كم

6

الحفنة

2
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تاريخ تنفيذ الحملة

16 - 3 - 2021 م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

190 كممشذوبة

2115



28

تاريخ تنفيذ الحملة

18 - 3 - 2021م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

128 كم

10

أم الجماجم

4
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تاريخ تنفيذ الحملة

21 - 3 - 2021م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

142 كممشلح

136
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تاريخ تنفيذ الحملة

22 - 3 - 2021م
مستشفى امللك خالد باملجمعة

142 كم

13

أم سديره

8
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