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الفهرس
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كلمة العميدة
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كلمة وكيلة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
الحمدهللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلة
وصحبة وسلم.
كلية الصحة العامة من أهم ركائزها خدمة المجتمع عن طريق نشر الوعي الصحي
والوقائي في كافة األصعدة البيئية والشخصية والبدنية.
بلدنا الحبيب في تقدم ملحوظ صحيا وحضاريا واقتصاديا وهذا ما شاهدناه في ظروف
الصحية الطارئة وفي ظل الجوائح قدمت خطط استراتيجية عظيمة الحتواء المرض
من التفشي وتقليل االضرار الناجمة عنه ومما ساعد على ذلك هو تطوع أفراد المجتمع
من القطاع الصحي في تقديم الخدمات واإلجراءات االحترازية والتوعوية.
من أهم م ا ساهمت فيه الكلية هي نشر الوسائل التعليمية الوقائية الصحية وكذلك تجنيد
طالبها وأعضائها لتقديم الخدمات من تسجيل للحاالت ومتابعه االجراءات االحترازية
للمجتمع.
الكلية تهدف لتقديم عمل تطوعي سنوي من كل قسم اي ثالث حمالت في السنة التي
تهدف الى نشر الوعي الصحي االلكتروني الخدمي ،البيئي والبدني .كما تعمل على
التعاون مع شركات ومؤسسات خارجيه للمساعدة في تطوير المحتوى العلمي واتساع
نطاق التعاون.
هذا الكتيب يضم أهداف الكلية لخدمة المجتمع والحمالت االساسية المعتمدة من برامج
الكلية االكاديمية وبعض من المخرجات التطوعية.
وهللا ولي التوفيق
د .أروى بنت عبد الرحمن الثميري
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نبذة عن خدمة المجتمع
خدمة المجتمع هي خدمة مهنية إنسانية تهدف الى رفع كفاءة األفراد ورفع كفاية التعليم
خالل أنماط من الممارسات التعليمية في شتى المجاالت ،كما تعمل على تنمية قدرات
المجتمع ومؤسساته بحلول مبتكرة إيجابية للقضايا كالظواهر ،والمشكالت االجتماعية
والصحية من خالل تقديم برامج توعية وتدريبية بكوادر مؤهلة وتقنيات عالية الجودة.
تسعى وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع في كلية الصحة العامة إلى
وضع خطط مستقبلية مواكبة للخطة االستراتيجية لعمادة خدمة المجتمع والتنمية
المستدامة ،كما تعمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها والتي من شأنها تحسين األداء لخدمة
المجتمع ،بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
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الرؤية

أن تكون كلية الصحة العامة رائدة في تقديم خدمات مجتمعية صحية لخدمة المجتمع
والتنمية المستدامة.

الرســـــــــــــالة
تفعيل دور كلية الصحة العامة في خدمة المجتمع وابعاد التنمية المستدامة
االجتماعية والبيئية بما يلبي احتياجات مجتمع اليوم وأجيال الغد في مجال الصحة
العامة

القيم
االحترام
المسؤولية المجتمعية
روح الفريق
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أهداف كلية الصحة العامة لخدمة المجتمع
 -1تفعيل دور كلية الصحة العامة في الخدمات المجتمعية بمختلف المجاالت وخلق
أبعاد التنمية المستدامة االجتماعية والبيئية بما يلبي احتياجات مجتمع اليوم
وأجيال الغد.
 -2دعم رؤية وسياسة الجامعة وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في خدمة
المجتمع.
 -3إيجــاد قنــوات تعــاون ثابتــة مــع المؤسسات المجتمعية أو العلمية لخدمة
المجتمع وتوثيق الصلة بينهما
 -4وضع حلوالً مبنية على أسس منهجية متطورة لحل أهم قضايا المجتمع لتحقيق
أفضل النتائج الممكنة.
 -5تعزيز مهارات الطالبات على االبتكار واإلبداع وبث مفهوم العمل التطوعي
من خالل توفير الدعم لألنشطة المنهجية وغير المنهجية.
 -6التأكد من تنفيذ المشاريع بكفاءة مهنية عالية من االحتراف والخبرة.
 -7تشجيع البحث العلمي لحل القضايا والمشكالت الهامة بالمجتمع.
 -8نشر مفهوم الصحة العامة للمجتمع بكافة جوانبها الصحية ،الوقائية ،والبيئية
عن طريق التواصل االجتماعي.
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لجنة خدمة المجتمع في كلية الصحة العامة
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مهام لجنة خدمة المجتمع في كلية الصحة العامة
 العمل على مشاركة المجتمع المحلي للمساهمة في توعية المجتمع والتنميةالمستدامة.
 إضافة مقررات منهجية تعني بخدمة المجتمع. دراسة وتحديد احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع التنموية وتحديدأوجه تلبيتها.
 التواصل مع المؤسسات المجتمعية للتعاون في تقديم الخدمات المجتمعية. اجراء الدراسات التي تساهم من خاللها كلية الصحة العامة في المسؤوليةالمجتمعية.
 متابعة رصد األعمال التطوعية على منصة الجامعة لخدمة المجتمع.تدوين التقارير الالزمة ومؤشرات األداء للخدمات المجتمعية. تنظيم اللقاءات والندوات والمحاضرات العلمية والدورات التدريبية التي تساهم فيخدمة المجتمع.
 االطالع والمشاركة في أنشطة وفعاليات عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.إصدار نشرات انجازات الكلية في تقديم الخدمات المجتمعية على وسائل التواصلالمختلفة بصورة دورية للتعريف بدور الكلية في خدمة المجتمع من ناحية والمساهمة
في الدعاية واإلعالن.
المساهمة على نشر ثقافة خدمة المجتمع في الكلية من طالب وأعضاء هيئة
التدريس والكادر اإلداري.
 عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين من خدمات الكلية. -قياس رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات المجتمعية المقدمة.
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آلية تقديم خدمة مجتمع في كلية الصحة العامة

وضع خطة سنوية للكلية لخدمة المجتمع والتي تتضمن
التواصل مع المؤسسات المجتمعية لتحديد أهم القضايا في المجتمع ومشكالته
وتحديد الخدمات المجتمعية بما يتناسب مع أقسام كلية الصحة العامة
التنسيق بين برامج الكلية في تقديم الخدمات المتنوعة التي يحتاج اليها المجتمع
وكذلك الخدمات التي يستطيع برامج الكلية تلبيتها

طرح ومناقشة خطة تنفيذ الخدمة المجتمعية على ممثل القسم ولجنة الكلية لخدمة
المجتمع والموافقة على تنفيذها

اصدار نشرات واعالنات للخدمة المجتمعية المقدمة وعرضها في الكلية على وسائل
التواصل الستقطاب عدد من المتطوعين
رصد الخدمة المجتمعية على منصة الجامعة لخدمة المجتمع وتوثيقها وعمل
مؤشرات األداء
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سياسات كلية الصحة العامة لمقدمي خدمة المجتمع
•
•
•
•
•

أن تكون الخدمات المجتمعية تتبع أهداف وتوجهات الكلية لخدمة المجتمع واهداف
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
أن تتضمن الخدمات المجتمعية حلول قضايا المجتمع ومشكالته.
تحقيق التوازن بين مهام عضو هيئة التدريس بالجامعة وبين ما يقدمه من خدمات
مجتمعية فاعلة للمجتمع.
أن تكون الخدمات المجتمعية المقدمة مالئمة لرؤية وأهداف كل قسم من أقسام
كلية الصحة العامة.
تنفيذ الخدمة المجتمعية بعد مناقشتها وعرضها على لجنة خدمة المجتمع في كلية
الصحة العامة.

• تخصيص ساعات محددة للمسؤولية المجتمعية في الجدول األكاديمي لعضو هيئة
التدريس بحيث أال تقل عن ساعتين خالل العام الدراسي.
•
•
•
•
•

أن يتحلى مقدم الخدمة المجتمعية بالخلق الحسن وروح التعاون مع الزمالء.
االهتمام بالمظهر الخارجي بما يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي واآلداب العامة
للمجتمع ،وما تتطلبه طبيعة العمل المناط به.
رفع فرص التعاون من خالل اإلعالن عن الحمالت التطوعية على المنصات
التطوعية الموثوقة في المملكة مع الطالب من داخل وخارج الكلية.
اقتراح الحلول للمشاكل المتعلقة بإنجاز الخدمات المجتمعية وعرضها على ممثل
القسم المعني ليتخذ ما يلزم بشأنها مع التأكد من حلها.
أن يكون الهدف من التطوع خالصا ً لوجه هللا ال يرجي المتطوع من خالله تحقيق
أهداف شخصية تضر بمصالح العمل أو العاملين من موظفين أو متطوعين أو
جهات أخرى.
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مبادرات كلية الصحة العامة في خدمة المجتمع
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أنواع مبادرات كلية الصحة العامة لخدمة المجتمع

أنواع مبادرات كلية الصحة العامة

مبادرات مستدامة
تعريفها:
هي مبادرات وانشطة
توعوية وتعليمية
منظمة لتحسين وتنمية
المجتمع ،يكون هدفها
نشر الوعي الصحي
والوقائي وتحسين
مستوى الرعاية
الصحية للفرد من
جميع النواحي البيئية
والشخصية والبدنية

أنواعها:
 مبادرة سالم مبادرة واعي-مبادرة تعزيز

مبادرات متفرقة

تعريفها:
هي مبادرات تطوعية
بحثية
تخص المجتمع
وتشاركه ،تكون خارج
نطاق الحمالت
المستدامة ،يقدمها
عضو هيئة التدريس أو
طالب،

أنواعها:
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مبادرة (سالم)
هي مبادرة لرفع مستوى الوعي بالسالمة المنزلية والصحة المهنية للمجتمع وخلق
بيئة سليمة خالية من المخاطر بكافة أشكالها لمجتمع آمن وسليم فالسالمة هي
مسؤولية الجميع.

الرسالة
تدفق العطاء في المجتمع لتحقيق التكافل وتشجيع أفراده ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة
بالمجتمع.

الهدف الرئيسي
توعية الطالب بمخاطر البيئة المحيطة وطرق الوقاية منها.

األهداف التفصيلية
•

بناء المفهوم األساسي للسالمة التي تتركز على تعزيز انتماء الفرد للمجتمع.

•

رفع نسبة الوعي بالسالمة على مستوى المملكة.

مجاالت العمل
 القطاع الصحي -وزارة التعليم العام

الفئة المستهدفة
طالب التعليم العام (المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية)
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قصة مبادرة (سالم)

• بداية فكرة مبادرة سالم من أعضاء قسم صحة البيئة بمحور
السالمة المدرسية

2017
نهاية العام

• تقديم المبادرة لمدارس مختلفة المراحل  -بنين

2018
بداية العام

• تقديم المبادرة لمدارس مختلفة بمراحل  -بنين

• تقديم المبادرة لمدارس مختلفة بمراحل  -بنين

• اضافة محور السالمة المنزلية وتقديم المبادرة لطالب المرحلة المتوسطة

• تقديم المبادرات بثالث مدارس للمرحلة المتوسطة بنين

2019
الربع األول

2019
الربع الثاني

2019
الربع الثالث

2019
الربع األخير
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مبادرة (واعي)
توعية المجتمع بحقوق المرضى وذويهم والخدمات االلكترونية المقدمة من وزارة
الصحة والمتعلقة بالمعلوماتية الصحية وسالمة المرضى ،رغبة من القسم في
المشاركة اإليجابية لتحقيق جزء من رؤية المملكة الطموحة  2030والموائمة مع
الخطط االستراتيجية لوزارة الصحة في رفع مستوى أمن وسالمة ووعي المرضى
في المجتمع.

الرسالة
خلق مجتمع واعي باألنظمة الصحية ومعرفة تامة بحقوقهم كمرضى وذويهم.

الهدف الرئيسي
رفع مستوى الوعي بالخدمات االلكترونية لوزارة الصحة وتوفير الرعاية الصحية
عن بعد.

األهداف التفصيلية
•
•
•
•
•

استثمار الموارد المتاحة في القطاعات الصحية والتعليمية بما يعزز صحة
المجتمع ويحقق رؤية 2030
تهيئة طالب كلية الصحة العامة لممارسة مقرر الصحة المدرسية بالميدان
المدرسي
دعم فرق العمل بالمراكز الصحية بعدد من الطالب لرفع مؤشرات األداء
ببرامج ومبادرات ومسوحات الصحة المدرسية
رفع الوعي الصحي للمجتمع المدرسي من خالل تفعيل التثقيف الصحي
المدرسي
اكتساب الطالب المهارات العملية ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية
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مجاالت العمل
 وزارة الصحة -مستشفى الملك فهد الجامعي

الفئة المستهدفة
 أفراد المجتمع -طالب التعليم العام (المرحلة الثانوية)
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قصة مبادرة (واعي)

• بداية فكرة مبادرة واعي من أعضاء قسم ادارة وتقنية
المعلومات الصحية.

2018
الفصل الدراسي األول

• تقديم المبادرة لمدرسة ولمراجعين مستشفى الملك فهد
الجامعي.

• عقد اتفاقية تعاون مع تعليم وصحة الشرقية.

2018
الفصل الدراسي
الثاني

2019
الفصل الدراسي األول

• اضافة محور حقوق المرضى وتقديمها لمدارس البنات المرحلة
الثانوية.

2019
الفصل الدراسي األول

• تقديم مبادرة لمدارس البنين بالمرحلة الثانوية.

2019
الفصل الدراسي
الثاني
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مبادرة (تعزيز)
بناء المجتمع الصحي ال يقتصر على الوقاية من األمراض ومنع مضاعفاتها ،بل
يشمل ايضا ً االرتقاء بجودة حياة جميع افراد المجتمع من اصحاء ومرضى لتمكينهم
من استغالل طاقاتهم ألقصى حد ممكن ،وخلق بيئة تساهم في التزام جميع افراد
المجتمع وخاصة المجتمع المدرسي بالسلوكيات الصحية الصحيحة.

الرسالة
التثقيف الصحي المناسب والمتابعة الدائمة والمستمرة من أهم ضروريات الحياة،
وتمكين األفراد والمجموعات من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها بالوسائل
الوقائية والعالجية.

الهدف الرئيسي
نشر الثقافة الصحية وتحسين صحة المجتمع والتعليم العام.

األهداف التفصيلية
•
•
•
•

تثقيف المجتمع حول الصحة وخاصة األشخاص اللذين ال يحصلون على خدمات
ومعرضين لخطر االمراض.
تطوير السياسات والخطط التي تدعم الجهود الصحية والفردية والجماعية.
ربط الطالب بالخدمات الصحية والشخصية الضرورية له.
ضمان وجود قوة عاملة مختصة في مجال الصحة والشخصية.
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مجاالت العمل
وزارة التعليم العام بجميع مراحله
وزارة الصحة

الفئة المستهدفة
طالب المدارس بجميع المراحل
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قصة مبادرة (تعزيز)

• بداية مبادرة تعزيزمن اعضاء قسم الصحة
العامة

2018

• تقديم المبادرة للمدارس االبتدائية
2018

• بداية مبادرة تعزيزمن اعضاء قسم الصحة
العامة

2018

• تقديم المبادرة للمدارس االبتدائية بنين
وبنات للفصل الدراسي االول والثاني

2019
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المبادرات المتفرقة
يقدم عضو هيئة التدريس أو الطالب من كلية الصحة العامة خالل العام الدراسي
حمالت تطوعية مجتمعية بحثية تكون خارج نطاق الحمالت المستدامة
أمثلة على الحمالت التطوعية المقدمة:
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مؤشرات األداء
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لينكات التواصل واالستبيان وخدمة المجتمع
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اعداد
أ .مريم بنت معيض الزهراني.
أ .تهاني بنت ظافر الشهري.

متابعة ومراجعة
د .أروى بنت عبد الرحمن الثميري.
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which is held at the beginning of each academic
year
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