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مشتاع ف ص فالب فامراا  فامصومميفعاماصةت,فحفث يفمم فففياالستمراا ف 

ف ص ف

علىفاممماميففعقافت ف ص ففأكثافمنففف آالففالصمبفكلفعصمفملعصمفامسصدف7-6ف

فأمفففالصمبفعالصمبهفإمىفأالن.ف30

دمنتص فمشتتتترتلفففف20عتموفتلفاممرع ت,فير ناة ت,فامرشتتتتاع فامت  فمولففف أمفف

ولف,ففامعصمل نفف يفامرشتاع ففمصتص مففرتااافامرمادفامرامبام,فإمىفنصةبففعت

عتولف,فالبصع,فاموم بصتفعامقاالصستتت ,.فعقافستتتص  ف  افامرشتتتاع فامص م ف يفف

 زمصدةفاممعيفي نفامرممرعفامبصامني.

 

 توصيل المرضى إلى المستشفى : .2

 

استمرافمشتاع فتمةت لفامرامتىفمنفمنصزمل فإمىفامرستمشتفيفعإعصدتل فإمىف

تموفلفاممرع ,فيااتبفامستصق فمرصفمدد ففي متل ففملعصمفاماايعفعلىفاممماميفث يف

 إمىفاةمظصمفامرامىف يفعبنل فعمسصعاةفاأل صميف يف  افامشأن.ف

 

 تدريب الطالب على الكمبيوتر: .3

 

ث يفمعطىففامطب فمنفامرامتتتىفدع ةفمموصمل,فمراةفعصمفتشتتترلفمولففمصفف

ففدمنص فرتلامص فمولفمام ف.فعاملاففمنفتا مبل ف مفتأ لل فمنمصدةف350مقص  فف

 اصفثصتممل فعلىفأعرص فمنصستب,فمممتعل فامصتصيفف.فعقافالقىفامرشتاع ف

فإقبص فكب افي نفامرامى

 

مام فيصمثبست ر صفع قافف35عقافت ففخب فامستنماتفامثب فامرصمت ,فتا مبفف

فامامفامرنملي

مامضتتتتص فم صتتتتب فعتادفففف20مامضتتتتص ف ت افامعتصمفمم فتتا متبفففف35اكمرتلفعتادففف

فمامضصف.فف55امرما ي نف يفةلصم,ف  افامعصمفإمىف

 

 المساعدة في التوظيف: .4

 



ف15مقافت فمستتتصعاةفامرامتتتىف يففامصصتتتم فعلىفأعرص .فف قاففت فمستتتصعاةفف

مامضتصفامصصتم فعلىفأعرص ف يفعزا ةفامصتص,فعه ا ص.فمرصفثستنفمستمم فف

فل فعثممل فمنفمصمصن نفإمىفمنمم نفماعمنفأسا  .فمع شم

 

 االشتراك في تنظيم المؤتمر الخليجي األول للوراثة.-5
 

ف–ف5ارتماك فاممرع ,ف يفتنظ  فامردترافامال ميفاألع فملم اة,فام  فعقاف يف

ععقافتص ف عصم,فةتصثبهفامسترمفامشت ا,فستب و,فين فإياا   ففف2003أكمميافف7

فامال ف,.ف

اممرع ت,فمعفعزا ةفامصتتتتصت,ف يفتنظ  فامردترا.فعقتافيصتيففث تيفارتتتتماكت فف

امتامفامم اة ت,ف ففامرستتتتممتااتف يفتشتتتتا  فععبلفأمااوف امردترافآخاف

الب تبففعمام ف.ف ت افففف400عاألمااوفامم اة ت,فعرممتص فعثضتتتتا فأكثافمنفف

 عقافكصنفملردترافم ناة ,فخصة,فيهفعم فمسمعرلفم ناة ,فاممرع ,.

 

 ين. حفل تكريمي للطالب و الناشط .5

ف

ت فإقتصمت,فثفتلفتواميفملطب فامرماان نفمنفدع اتففامورب متافعاالثمفتص فف

ام  فأسمغاقفتا مسل فعصمص فكصمبفعذمكففف(windows)يصصممل فعلىفرلصدةف

فممأ  لل فمسمقفامعرل.فف

كرصفكامفعادفمنفامنشتط نفعامرشتص ك نف يفةشتصالصتفاممرع ,فعذمكفممشتم عل فف

فعلىفي  فامرنما.ف

ف

ترفيهية. تم إقامة العديد من الحفالت الترفيهية للمرضىىىىىى وأهاليهم حفالت   .6
 منها ما يلي:

ف

 ثفل,فمرامىفامثبس ر صفع قافامامفامرنمليفينصد فال اانفامال ج.فففبراير 20 .1

مممفامثبست ر صفامعصمريفثفل,ف يفةصد فال اانفامال جفعلىفرتاففعزماففمايو 8 .2

 امصص,.فف

  قافامامفامرنمليف يفممرعفامس ف.فثفل,فمرامىفامثبس ر صفعفأغسطس 21 .3

 ثفل,فمرامىفامثبس ر صفع قافامامفامرنمليف يفممرعفامس ف.ففديسمبر 11 .4

ف

 
 ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للمرضى:

 

 ع ر,فعرلفمرامىفامثبس ر صفعذعمل فعلىفراففعزمافامصص,.ففيناير 29 .5

 مصصماةفمرامىف قافامامفامرنمليف يفنصمع,فامال جفامعايي.ففمارس 2 .6



ع رتتت,فعرلفمرامتتتىف قافامامفامرنمليفعذعمل فعلىفرتتتاففعزماففمايو 29 .7

 امصص,.فف

 

إمىفنتصةتبفانمرتصعتصتفمموا ةفمعفمامتتتتىفامثبستتتت ر تصفعذعمل ف يفا قتصمت,فف

 امقص اةف البعل فعلىفامرسممااتف يفامعبلفعامماك نفعلىفأ ر ,فامعبل.فف

ف

 التبرع باألجهزة إلى جانب كمبيوتر + تلفزيون.  .7
ف

مضتتا,فمستتصبفامصامافمضتتا,فدستتفاا فمرامتتىفماوفف30ت فاممبا فيعادف

امثبستتتت ر صفعذمكفمرستتتتصعاتل فث يفأنف   فاألنلنةفهصم ,فامثرنفعتولففي نفف

 .ف2003دمنص فملماثاة.خب فامعصمفف400ف–ف200

 

 المخيم الكشفي .  .8

 

منتصستتتتبتصتفمنلتصفففف8متصفمقتص  فمنفف,أقتصمت فاممرع ت,فامعتامتافمنفامصفبتفامما  ل ت

رتتتتماا ف يفامرا  فامستتتتنم فموشتتتتص ,فامبصامنفيصممعصعنفمعفعزا ةفامماي ,ففاال

فعاممعل  ف

 

 مكتبة ثقافية وترفيهية لوحدة نقل الدم:
 

ت فاالتفتصقفعلىفاممبا فيرومبت,فممثتاةفةقتلفامتامفعتم  افامومتبفمحالفتص فثمىفف

 مسمف اعافمنلصفخب ف ماةفيقصقل ف يفاممثاةفأةنصافعرل صتفةقلفامامف.

 

 لف ام فعرلفمومنففمنفامعامافمنفاألالبصافعامررامتتتصتفعامرثقفصتففت فتشتتتو •

امصتتتتص تصتفمبستتتتممتصيت,فمطلبتصتفإمقتصافامرصتصمتتتتااتف يفامرتاا  فعامنماد فف

 عه ا صف.ف

 

 .18/2/2004إقصم,فةاعةفتمعمم,ف يفنرع ,فامبصامنفممنر ,فامطفمم,فيمص مخف •

 ففففففففف

كم تتبففمنفففف50البتتصعتت,فاموم بتتصتففف • اموم بتتصتفاممثق ف تت,ف.فمممزمعلتتصفعلىففأمفف

 امراا  فعامنماد فعه ا ص.فىامرامىف يفامرااكنفامصص ,فع 

 

عتتادفف- امرتتاا  ففف50ت فالبتتصعتت,ف عامممع تت,فعتمز فعلىف ف ملمثق فف كم تتبف أمفف

عامرستتتمشتتتف صتفعامرااكنفامصتتتص ,فعامقستتت فاممثق ففامصتتتصي.فع يفامرنصستتتبصتفف

فر ملصف يف  عفامرسمم فامصصيف.امما  ل ,فعامرلانصةصتفعه ا صفث يفأةبم فأ 

ف

 ومن نشاطات لجنة التوعية ما يلي :



فف

فعتوام فامفصقنمن.فف2003-2002مسصيق,فةقص  ,في نفامراا  فامثصةمم,ف يفعصمف .1

ف

فمسصيق,فاماس فامصافمطلب,فامراثل,فا عاادم,فعتوام فامفصقنمن.ف .2

ف

فمصصمااتفتمعمم,فالما فامعصمفاما اسيفيصمراا  .ف .3

ف

امرنملي فتمزمعفكم بتتصتفف .4 مثتتلف امتتامفامم اة تت,ف أمااوف امنعالحف قبتتلف امفص ف

فأمففكمص فيصمعصم.فف30امثبس ر ص فةق فامار اةفثماميف

ف

امرشتتتتص كت,ف يفامرعتص وفامرقتصمت,فعلىف تصمافامردترااتفعمعاوف يفع تصدةفف .5

فا مصمفامصس نفامميفةظر فخب فعصرم اافعك مكف سممصتفامطلب,.ف

ف

فيصمرآت .ففأسبم فامممع ,فخب فممس فعصرم اا .6

ف

 ةشافيع فامرقصالتف يفامصصص ,فامرصل ,.ف .7

ف

فاالرماا ف يفيع فاالنمرصعصتفمنفخب فعزا ةفامعرلفعامشئمنفاالنمرصع ,ف

ف

فففTIFاالرماا ف يفنرع صتفامعصمر ,فمثلفنرع ,فامثبس ر صفامعصمر ,فف

 

ف

 الدكتورة / شيخة العريض                
 نائب رئيس الجمعية األهلية لمكافحة أمراض الدم الوراثية 

 
ف

ف
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