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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

لجميع  المقلقة  الهواجس  أكبر  من  الحاضر  وقتنا  في  السكري  داء  ُيعتبر 
المجتمعات اإلنسانية . 

وهو الداء األوسع انتشارًا واألكثر نموًا حتى بلغت نسبته أرقامًا مفزعة في العالم 
، وفي وطننا الغالي تتراوح نسبته ما بين 25% - 28% من إجمالي عدد السكان .

وفي أطار اهتمامات الجمعية وتحقيق أهدافها المرسومة فقد تم الدعوة لعقد 
المؤتمر العلمي األول للجمعية تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري على أن تكون 
جميع المحاضرات والجلسات باللغة العربية ، ليكون أوسع انتشارًا لجميع أفراد 
والمثقفات  والمثقفين   ، بالمدارس  والمرشدات  المرشدين  ،يحضره  المجتمع 
العاملين في  الطبي  الجهاز  ، وكافة طاقم  والممرضات  والممرضين  الصحيين 

مكافحة داء السكري و األعالميون .

سائلين اهلل عز وجل للجميع الصحة والعافية

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

 كلمة رئيس المؤتمر الترحيبية

للحضور  دعوتكم  الخيرية  السعودية  السكري  جمعية  إدارة  مجلس  يتشرف 
الخيرية  السعودية  السكري  لجمعية  األول  العلمي  المؤتمر  في  والمشاركة 
الصحية  الكوادر  واستقطاب  بمشاركة  يقام  والذي   ، الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
وإفراد المجتمع وذلك بهدف إثراء عملية البحث والدراسة ومتابعة المستجدات 
السعودية في كل  العربية  المملكة  والعالمية وباألخص  المحلية  الساحة  على 
ما يخص داء السكري وإلبراز ما تقدمه الجمعية من التوعية والتثقيف الصحي 
عن داء السكري للمساهمة في تقليل انتشاره وتخفيف معاناة من أبتلي بهذا 

الداء.

ومن هذا المنطلق فإننا لدينا آماالً عريضة في أن يساهم هذا المؤتمر في الحد 
من انتشار داء السكري وإلقاء الضوء على مستجدات العالج لهذا الداء . 

أ/ عبد العزيز بن سعد الحميدى
رئيس مجلس االدارة

د/محمد الحربي
رئيس مجلس االدارة
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مجلس المؤتمر

د/محمد الحربي عضو و رئيس المؤتمر

عضو و نائب رئيس المؤتمرد/ ناجي الجهنى

أ/ عبد العزيز بن
سعد الحميدى

رئيس مجلس األدارة
ولجنة التنظيم واالشراف

د/عطا اهلل الرحيلى  عضو و رئيس اللجنة العلمية

د/ناصر الداغري  عضو و رئيس اللجنة التنفيذية

 مجلس ادارة الجمعية

أ/ عبد العزيز بن 
سعد الحميدى

رئيس مجلس االدارة

د/ ناصر بن محمد 
نائب رئيس مجلس اإلدارةالداغري

م / خالد بن ناصر 
الحميدي البقمي

أمين الصندوق

أ/ ابراهيم بن عبد 
الرحمن آل الشيخ 

عضو

د/توفيق بن أحمد 
مظفـر خوجــــه

عضو
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أ/حسين بن عبد 
الرحمن بن صالح 

العذل
عضو

د/عطااهلل بن ضيف 
اهلل بن راجح الرحيلي

عضو

د/خالد بن عبد 
الرحمن الحســين عضو

د/ ناجي جميل ناصر 
الجهني

عضو

نبذة عن المحاضرين ورؤساء الجلسات

د/عبد اهلل الحمق
البريطانية  مانستر  ويست  جامعة  من  المجتمع  صحة  في  دكتوراه 
للتطوير  القطرية  والمؤسسة  السكري  جمعية  في  التنفيدي  والمدير 
العلمي و رئيس دراسة السكري بالشرق األوسط ،زميل في المؤسسة 
الملكية لصحة المجتمع ،عضو في الجمعية األمريكية للسكري وعضو 

في الجمعية األمريكية الطباء الغدد الصماء .

د. محمد يحيى صعيدي
جامعة  الطب  بكلية  مساعد  وأستاذ  والمجتمع  األسرة  طب  استشاري 
الملك سعود ومدير عام باإلدارة العامة لمكافحة األمراض المزمنة والوراثية 
،عضو اللجنة الوطنية لصحة الشباب واليافعين ،منسق اللجنة الوطنية 
األمراض غير  الخليجية لمكافحة  اللجنة  السرطان ،عضو  لمكافحة وعالج 
المزمنة و مستشار غير متفرغ بمنظمة الصحة العالمية لمكافحة األمراض 

غير المزمنة.

د. عطا اهلل الرحيلي
الجامعي  خالد  الملك  بمستشفى  والسكري  الصم  الغدد  استشاري 
ورئيس الجمعية السعودية للغدد الصم واالستقالب ورئيس نادي الرياض 
للغدد الصم والسكري وعضو مجلس اإلدارة بجمعية السكري السعودية 
الخيرية واستشاري بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك 

سعود بالرياض.

د. عوض الشهراني
العزيزبالحرس  عبد  الملك  بمستشفى  وسكري  صماء  غدد  استشاري 
الوطني الرياض حاصل على البورد السعودي للغدد الصم واإلستقالب 
 ، الباطنة  ألمراض  األردني  والبورد  الباطنة  ألمراض  والبوردالسعودي 
للغدد  الكندية  الزمالة  و  الصماء  للغدد  السعودية  الزمالة  حاصل على 

الصماء من حامعة تورنتو.

د. أوس عبد اهلل الزيد
استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري مدينة األمير سلطان الطبية 
هيئة  الدواء  لمأمونية  الوطنية  اللجنة  في  ،عضو  الرياض  العسكرية 

الغذاء والدواء.



11 10

د. أنور علي الجماح
وأستاذ  والسكري  الصماء  الغدد  أمراض  استشاري 
جامعي بجامعة الملك سعود حاصل على الزمالة الكندية 
واألمريكية في الطب الباطني والغدد الصماء والسكري و 
حاصل على البورد األمريكي والكندي في الباطنة والغدد 
الصماء ،استشاري في الطب الباطني وطب الغدد الصماء 
الملك  جامعة  في  الدرقية  الغدة  أورام  وأمراض  والسكري 
ومستشفى  الجامعي  خالد  الملك  ومستشفى  سعود 

الحمادي .

د. محمد سالم الحضرامي
خريج كلية الطب بالرياض المملكة العربية السعودية استشاري الطب 
الصحية  الرعاية  جمعية  بمجمع  والسكري  الصماء  والغدد  الباطني 
،أستاذ  الباطنة  ألطباء  الملكية  الكلية  ،زميل  المنورة  بالمدينة  الخيرية 
الكلية األمريكية ألطباء الباطنة ،أستاذ بكلية الطب بجامعة الملك عبد 
العزيز سابقا عضوبللجنة العلمية للغدد الصماء والسكري الكباربالهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية ،عضو في إدارة مركزالملك فهد لألبحاث 
للتخصصات  السعودية  بالهيئة  الباطنة  الطب  للجنة  رئيس  و  الطبية 

الصحيةبالمنطقة الغربية.

د. ناجي جميل الجهني
استشاري غدد صماء وسكري بمدينة الملك فهد الطبية وأستاذ مساعد 
بكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الرياض 
السكري  جمعية  في  السكري  من  الوقاية  برنامج  على  العام  المشرف 

السعودية الخيرية.

د.عبد الوهاب أحمد باوهاب
استشاري غدد صماء وسكري بمستشفى الملك فهد العام 
الصم  الغدد  وحدة  ورئيس  باطنة  أمراض  استشاري  و  بجدة 
،حاصل على البورد األلماني في الباطنة والغدد الصم وعضو 
في جمعية الغدد الصماء األمريكية وعضو في جمعية الغدد 

الصماء األلمانية وعضو في جمعية السكري األمريكية .

د.سعد الزهراني
استشاري غدد صم وسكري بمدينة الملك فهد الطبية وأستاذ مساعد 

بجامعة الملك سعود بن عبد العزبز الصحية الرياض.

د.غياث صالح النعمان
مرضى  أصدقاء  لجمعية  اإلدارة  مجلس  سر  وأمين  قانوني  مستشار 
كالعقود  العالقة  ذات  واللوائح  األنظمة  مراجعة  بجدة  الخيرية  السكر 
التثقيفية  والبرامج  الفعاليات  وتنظيم  الموظفين  وشؤون  والقرارات 

الخاصة بالجمعية.

د. محمد بن يحيى الحربي
ووحدات  مراكز  إدارة  ومدير  األطفال  وسكري  صماء  غدد  استشاري 
الزمالة  الصحة  حاصل على  بوزارة  للمستشفيات  العامة  السكرباإلدارة 
الدبلوم  على  أيضا  حاصل  األطفال  وسكر  الصم  الغدد  في  الفرنسية 
بفرنسا  باريس  جامعة  من  األطفال  وسكر  الصماء  الغدد  في  العالي 

عضو في الجمعية األوربيةللغدد الصم في األطفال .

د. ايمان عبد الرحمن ششة
رئيس قسم الباطنة ومركز السكر بمستشفى األمير سلمان بن عبد 
العزيز حاصلة على الزمالة العربية و السعودية في طب الباطنة وزمالة 

الغدد الصماء جامعة الملك سعود.

د.كامل سالمة
جراحة  شهادة  على  ،حاصل  اللبناني  الوطني  الشويفات  معهد  خريج 
عامةمن معهد الجراحة األمريكي وسكرتير عام لجمعية الغدد والسكري 
األمريكي  المعهد  من  الجراحة  في  الزمالة  على  ،حاصل  السعودية 
للجراحة ،مدير الخدمات الصحية بالرعاية األولية بالظهران متدرب جراح 

في جامعة توالن كلية الطب نيو اورلينز األمريكية .

د.مها حسن موسى الهوساوي
أخصائي أول تغذية عالجية بوزارة الصحة حاصلة على ماجستير تغذية 
اكلينيكية من جامعة الملك سعود  دكتورا الجامعة األمريكية الدولية 
الجمعيات  من  العديد  في  عضوة  إكلينيكية   ميرالندتغدية  بوالية 

المحلية و الدولية .

د. ناصر الجهني
للغدد  السعودية  الجمعية  ورئيس  العام  الظاغر  مستشفى  مدير 
الصم واالستقالببجدة حاصل على الزمالة في الغدد الصم واالستقالب 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث ،حاصل على الزمالة 
السعودية في طب الباطنة ومدير الرعاية الصحية ودبلوم المستشفى 

بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
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د.صالح بن سعد األنصاري
الغد  كلية  وعميد  الصحة  تعزيز  مركز  على  عام  مشرف 
الدولية للعلوم الصحية  حاصل على بكالوريوس في الطب 
زمالة  على  ،حاصل  العزيز  عبد  الملك  جامعة  من  والجراحة 

جامعة الملك فيصل في طب األسرة والمجتمع .

د/محمد الحامد
استشاري طب األسرة ، عضو في برنامج تدريب الوبائيات ، تدريب الخريجين 
من جامعة الملك سعود في قسم طب المجتمع ، مدرب للخريجين من 
جامعة الملك سعود لدراسة ماجستير الصحة العامة ، مدرب للخريجين 
بالسكري  والتحكم  الوقاية  برنامج  مدير   ، الوبائيات  مجال  برنامج  في 

بوزارة الصحة ، مدير عام التحكم في األمراض الوراثية والمزمنة .

د.حسين الكحالني
التحق في  والجراحة  الطب  بكالوريوس  الملك سعود  تخرج من جامعة 
مستشفى الملك فهد للحرس الوطني وحصل على البورد العربي في 
الجراحة العامة و حصل على الزمالة الكندية في جراحة االوعيه الدمويه 
من جامعة تورنتو كندا،زميل كلية الجراحه االمريكيه وعضو في جمعيات 

جراحة االوعيه الدمويه الكندية واالوروبية.

د.حصة الكندري
صماء  غدد  استشاري  و  الكويتية  السكر  رابطة  رئيس 
وسكر أطفال مستشفى الفروانية وباحث مشارك بمعهد 
دسمان للسكري حاصلة على البورد الكويتي لطب األطفال 

و البورد السعودي للغدد الصماء والسكري لدى األطفال.

د/بسام بن عباس
والسكري  الهرمونات  واضطراب  الصماء  الغدد  أمراض  استشاري 
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث و أستاذ مشارك- 
جامعة الفيصل حاصل على البورد األمريكي في األطفال - جامعة ييل و 

البورد األمريكي في الغدد الصماء – جامعة كاليفورنيا.

د. ناصر الداغري
العلوم  كلية  الحيوية  الكيمياء  قسم  الحيوية   الكيمياء  بكالوريوس 
وماجستير  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  سعود  الملك  جامعة 
الكيمياء الحيوية  قسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم جامعة الملك 
الكيمياء  في  دكتوراة  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،  سعود 
الحيوية قسم الكيمياء الحيوية الطبية كلية الطب - جامعة برمنجهام 

د/يوسف الصالح
عبدالعزيز  بن  سعود  الملك  جامعة  الطب,  كلية  المساعد,  األستاذ 
للطب  السعودية  الزمالة  برامج  ورئيس  بالرياض  الصحيه  للعلوم 
السكري,  و  الغدد  قسم  ورئيس  بالمملكه  تخصصصاته  و  الباطني 

مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.

بريطانيا يعمل حالياأستاذ دكتور في قسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم - جامعة الملك 
سعود الرياض، المملكة العربية السعودية ونائب مدير وحدة استقطاب المتميزين من أعضاء 
هيئة التدريس جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية السعودية و المدير التنفيذي 
لبرنامج أبحاث المؤشرات الحيوية كلية العلوم جامعة الملك سعود الرياض المملكة العربية 
السعودية و المشرف على كرسي األمير متعب بن عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود لبرنامج 
العربية  المملكة  الرياض  الملك سعود  العظام جامعة  الحيوية لهشاشة  المؤشرات  أبحاث 

السعودية.

د/ خالد مكيمن السبيعي العنزي
بكالوريوس الطب والجراحة العامة )القاهرة( و دبلوم صحة الطفل )ايرلندا( 
)السعودية(  األطفال  طب  في  )الدكتوراه(  العربية  الزمالة  على  حاصل 
يعمل حاليا المدير العام التنفيذي للشركة الطبية التخصصية المحدودة 
اإلدارية  للتنمية  العربية  المنظمة  في  وعضو  االطفال  طب  استشاري  و 
التجاريةعضو جمعية طب األطفال  الغرفة  العربية(،عضو  الدول  )جامعة 
اللجنة  الطوارئ،عضو  طب  لتطوير  الوطنية  اللجنة  ،عضو  السعودية 

اإلشرافية لدراسة الحسابات الصحية الوطنية

األستاذة /حبيبة الحسن أوشك
تثقيف مرضى  بالمغرب  شهادة  التمريض  تمريض من معهد  خريجة 
الرياض شهادة  الملك سعود  العليا جامعة  الدراسات  السكري بقسم 
.شغلت  البريطانية   بورد  هيوج  جامعة  من  الكبار  سكري  تثقيف 
السكر  قسم  أطفال  السليمانية  مستشفى  ممرضة  وظيفة  سابقا 
.ومثقفة  الجامعي  خالد  الملك  مستشفى  السكري  مرضى  ومثقفة 
السكري  مرضى  ومثقفة  للسكري  الوطني  بالمركز  السكري  مرضى 
بمستشفى القوات المسلحة مستشفى العسكري الخرج وتعمل حاليا 
مسؤولة  تثقيف مرضى السكري بجمعية السكري السعودية الخيرية .
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الصالة و الغذاء  12.45-12.00

إستراحة  10.15-10.00

البرنامج العلمي األول
 لجمعية السكري السعودية الخيرية

اليوم األول : األربعاء 2014/11/5 الموافق 1436/1/12هـ

مدير الجلسة : د / عطا اهلل الرحيلي
                        د / ناصر الداغري

مدير الجلسة : د / محمد الحربي
                        د / ناجي الجهني

8.00- 7.00

8.45-8.00

9.15-8.45

9.45-9.15

10.00-9.45

10.45-10.15

11.15-10.45

12.00-11.15

وبائيات السكري في العالم والشرق األوسط

وبائيات السكري في المملكة

عالج المضاعفات السكرية

نقاش عام

السكري حقائق ومفاهيم

السكري نداء لألطباء

نقاش عام

د/عبداهلل الحمق

د/ محمد يحيى صعيدي

د/ عبدالوهاب باوهاب

د/ عطا اهلل الرحيلي

د / أوس الزيد

تسجيل 

الجلسة األولى : وبائيات السكري 

الجلسة الثانية : السكري الحقائق والمفاهيم والمعايير

مدير الجلسة : أ.د/ محمد الحضرامي 

مدير الجلسة : د/ عبد الوهاب باوهاب

مدير الجلسة :د/ خالد بن مكيمن السبيعي

الجلسة الثالثة : تجارب وانجازات

الجلسة الرابعة : تثقيف السكري

الجلسة الخامسة : الواقع والتطلعات

حفل افتتاح المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي2.00 
األمير تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود.

1.05-12.45

1.25-1,05

1.45-1.25

1.05-12.45

1.25-1.05

2.45-1.25

1.05-12.45

1.25-1.05

2.45-1.25

جمعية السكري السعودية الخيرية

رابطة السكري الكويتية

الجمعية القطرية للسكري

اعرف أهدافك

تثقيف داءالسكري

العناية بالقدم السكرية

نظرة شاملة

العبءاالقتصادي للسكري

التحديات والحلول

د/فاطمة العبادي

د/ حصة الكندري

د/ عبداهلل الحمق

د/ سعد الزهراني

أ/ حبيبة أوشك

د/حسين عبد اهلل الكحالني

د/ عطااهلل الرحيلي

د/ محمد الحامد

د/يوسف الصالح
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مدير الجلسة : د/ عوض الشهراني
                        د/ محمد الحربي

مدير الجلسة : د/ أنور جماح
                        د/ ناصر الجهني

8.55-8.30

9.20-8.55

9.45-9.20

10.00-9.45

10.35-10.15

10.55-10.35

11.15-10.55

11.35-11.15

12.00-11.35

اقتصاديات داءالسكري

السكري التشخيص والتصنيف

الوقاية من السكري

نــقـــاش عــــــام

الكشف المبكر والوقاية من داء السكري المضاعفات

العناية بالسكري لدى الكبار

عوامل الخطورة لإلصابة بالسكري

العناية بالسكري لدى األطفال والمراهقين

نقاش عام

د/ناصرالجهني

د/ أنور جماح

د/ ناجي الجهني

د/ إيمان ششة

أ.د/ محمد الحضرامي

د/ عوض الشهراني

د/ بسام بن عباس

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

12.00-1.00  الصالة و الغذاء

10.00-10.15  إستراحه

مدير الجلسة : د/ ايمان ششة

1.20-1.00

1.40-1.20

2.00-1.40

2.30-2.00

3.00-2.30

تثقيف داء السكري

الرياضة والحركة

الحمية الغذائية

نـقـــــاش

التوصيات

أ/حبيبة أوشك

د/ صالح األنصاري

د/ مهاهوساوي

د/ ناصر الداغري

الجلسةالرابعة : تثقيف السكري

مدير الجلسة : أ.د/ محمد الحضرامي

1.30-1.00

2.00-1.30

2.30-2.00

الجمعية السعودية للسكروالغدد الصماء بالخبر

جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة

نـقـــــاش

د/ كامل سالمة

د/ غياث صالح النعمان 

الجلسة الثالثة : تجارب وانجازات



19 18



20


