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كلمة رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
( الدورة الثالثة)
ي�س���رين نياب��� ًة عن �أع�ض���اء جمل����س الإدارة �أن
�أق���دم لك���م تقري���ر اجن���ازات اجلمعي���ة يف دورتها
الثالث���ة للع���ام 2017م وحت���ى ع���ام 2020م والت���ي
تت�ضمن الأن�شط���ة والفعاليات وال���دورات التدريبية
وور�ش العمل التي �أقامها جمل����س الإدارة بالإ�ضافة
�إىل الفروع واملكاتب التابعة للجمعية.
كم���ا يت�ضمن التقري���ر امل�شاركات يف املعار����ض وامل�ؤمترات واالجتماع
م���ع كبار امل�س�ؤولني ملناق�شة و�ض���ع التخ�ص�ص واملتخ�ص�صني وطرح بع�ض
املقرتح���ات التي م���ن �ش�أنها امل�ساعدة يف تعزيز ودع���م الإدارة ال�صحية.
بالإ�ضاف���ة �إىل مب���ادرة القائ���د ال�صحي والتي مت امل�شارك���ة فيها مع كبار
القيادات بالقطاع ال�صحي.
ويف اخلت���ام �أتق���دم بال�شك���ر اجلزي���ل لزمالئ���ي �أع�ض���اء جمل����س
الإدارة وكذل���ك مدراء الفروع واملكاتب و�أع�ض���اء اجلمعية على جهودهم
امل�شكورة وعملهم التطوع���ي املتوا�صل من �أجل تعزيز التخ�ص�ص وخدمة
املتخ�ص�صني وامل�ساهم���ة يف حتقيق �أهداف اجلمعية .وي�شرفني �أن �أ�شري
�إليكم بلقب �أبطال الإدارة ال�صحية ،لأنكم فع ًال الأبطال.
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كم���ا �أتق���دم بال�شك���ر والتقدي���ر لكافة اجله���ات الداعم���ة والزمالء
والأخ���وة الكرام و�أخ�ص بالذكر الهيئ���ة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
وعلى ر�أ�سها �سعادة الأم�ي�ن العام الأ�ستاذ الدكتور� /أمين بن �أ�سعد عبده
والزمالء بالرئا�سة التنفيذية للجمعيات بالهيئة.
خال�صا لوجهه الكرمي و�أن
�سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يكون عملنا هذا ً
تك���ون اجلمعية ق���د �ساهمت مع اجله���ات العاملة مبملكتن���ا الغالية لتحقيق
الرق���ي والرفع���ة لوطننا نحو ر�ؤي���ة اململكة  2030حتت قي���ادة �سيدي خادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن املل���ك �سلمان ب���ن عبد العزي���ز �آل �سع���ود حفظه اهلل
و�سي���دي ويل العه���د الأمني �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري حمم���د بن �سلمان
بن عبد العزيز �آل ال�سعود حفظه اهلل.
رئي�س جمل�س ادارة
اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
الدكتور /خالد بن خ�ضر خالد
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عن اجلمعية :
اجلمعي���ة ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحية هي �إح���دى اجلمعيات العلمية
املهنية املعتمدة من جمل�س �أمناء الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
حي���ث �ص���در ق���رار اعتمادها مبوجب ق���رار �أمني ع���ام الهيئ���ة ال�سعودية
للتخ�ص�ص���ات ال�صحية برقم �/35أ 31/بتاريخ 1431/03/20هـ وبد�أت
�أعمالها يف اجتماعات جمل�س �إدارتها الأول بتاريخ 2010/10/10م .
وتعد اجلمعي���ة ال�سعودية للإدارة ال�صحية ب�أنها جمعية علمية مهنية
متخ�ص�ص���ة يف الإدارة ال�صحي���ة وه���ي الأ�سا�س يف تطوي���ر العمل املهني
والبحث���ي واملرجع���ي للمتخ�ص�صني املهني�ي�ن يف جم���ال الإدارة ال�صحية
وت�ساه���م يف تطوير املتخ�ص�ص مبا هو جديد يف جمال التخ�ص�ص وذلك
من خالل الدورات املتخ�ص�صة والندوات وور�ش العمل وامل�ؤمترات ،ومت�س
�شريحة كبرية من املهتمني واملمار�سني يف جميع مناطق اململكة.

الرئا�سة الفخرية
لقد حظيت اجلمعية باملوافقة الكرمية من خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه اهلل لقبول الع�ضوية الفخرية
للجمعي���ة ال�سعودي���ة ل�ل��إدارة ال�صحي���ة من���ذ بداي���ة انطالقته���ا بتاريخ
2010/10/10م �إىل �أن تقلد حفظه اهلل مقاليد احلكم.
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ر�ؤيـة اجلمعـية:
الو�صول ب�أن�شط���ة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية �إىل م�ستويات
علمية وعملية ت�ضاهي الهيئات واجلمعيات املماثلة عاملي ًا.

ر�سالة اجلمعـية:
تطبي���ق وتطوير مفاهيم الإدارة ال�صحية �إىل �أعلى م�ستوى من خالل
التدريب واال�ست�شارات والبحوث العلمية يف بيئة �إدارية متكاملة.

�أهداف اجلمعـية:
•امل�ساهمة يف رفع م�ستوى �أداء العاملني يف جمال الإدارة ال�صحية.
•التوا�ص���ل البناء ب�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن واملهتمني يف جم���ال الإدارة
ال�صحية.
•ت�شجيع �إيجاد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع واالبتكار يف جمال
الإدارة ال�صحية.
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مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة ( الحالية )

الدكتور /خالد بن خ�ضر خالد

رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
امل�شرف على �إدارة تطوير الأعمال بوزارة ال�صحة

الدكتور /بندر بن دخيل ال�صاعدي

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية – �أمني املال
نائب الرئي�س للت�شغيل ب�شركة �إيه �إم �آي العربية ال�سعودية املحدودة
نائب رئي�س الكلية الأمريكية لل�صحيني التنفيذيني مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقي

الدكتور /مناحي بن م�سفر القحطاين

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
– رئي�س جلنة التدريب
ا�ست�شاري الإدارة ال�صحية واجلودة ،رئي�س �شركة ال�سياج الأمني

الدكتور عبد الرحمن بن خلف العنزي
نائب رئي�س اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
مدير امل�ست�شفى الع�سكري يف قاعدة الأمري �سلطان اجلوية باخلرج

الدكتور /فهد بن حممد البجيدي

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
عميد كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية بجامعة الق�صيم

الدكتور /ممدوح بن �شرير العنزي

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
مدير �إدارة اجلودة و�سالمة املر�ضى بالإدارة العامة للخدمات
الطبية بوزارة الداخلية
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الدكتور /عبد اهلل بن معتق الذبيـــاين

الأ�ستاذ /علي بن عبد الرحمن �آل طراد

الأ�ستاذ /مو�سى بن حممــد هـــــــزازي

الدكتور� /صالح بن عبد الرحمن الدايل

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
مدير �إدارة التخطيط والبحوث باملدينة املنورة

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
مدير م�ست�شفى الوالدة والأطفال بربيدة
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ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية
مدير قطاع الرعاية ال�صحية مبحافظة اخلرب

الأمني العام للجمعية
املدير العام ملركز (�صح) لال�ست�شارات الإدارية وال�صحية

جل ـ ـ ـ ــان اجلمعية :
1 .1اللجنة العلمية.
2 .2جلنة العالقات العامة واالعالم.
3 .3جلنة تنمية املوارد الذاتية.
4 .4جلنة الفروع واملكاتب.
5 .5جلنة التدريب والتعليم امل�ستمر.
6 .6جلنة الت�صنيف واالعتماد.
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فروع ومكاتب الجمعية بمناطق المملكة
قام جمل�س �إدارة اجلمعية ب�إفتتاح عدد مكتبني للجمعية بع�سري وينبع
والل���ذان �سي�سهم���ان يف حتقيق ر�ؤي���ة ور�سالة و�أه���داف اجلمعية وخدمة
التخ�ص����ص واملتخ�ص�صني واملهتم�ي�ن يف هاتني املنطقت�ي�ن الغالية علينا
�إ�ضافة �إىل الفروع واملكاتب التالية :
•فرع اجلمعية مبدينة حائل.
•فرع اجلمعية مبنطقة الق�صيم.
•فرع اجلمعية مبحافظة الطائف.
•فرع اجلمعية مبحافظة حفر الباطن.
•فرع اجلمعية مبدينة جازان.
املكاتب التي مت افتتاحها لتمار�س عملها املهني ما يلي:

•مكتب اجلمعية باملدينة املنورة.
•مكتب اجلمعية بالعا�صمة املقد�سة.
•مكتب اجلمعية بالدمام.
•مكتب اجلمعية بجده.
•مكتب اجلمعية بالريا�ض.
•مكتب اجلمعية باحلدود ال�شمالية.
•مكتب اجلمعية بع�سري.
•مكتب اجلمعية بينبع.
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اتفاقيات اجلمعية ال�سعودية
للإدارة ال�صحية
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16

اتفاقيات الجمعية السعودية لإلدارة الصحية

مت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وعقد �شراكات
مع العدي���د من اجلهات داخل اململك���ة العربية ال�سعودي���ة وخارجها على
النحو التايل:
•وزارة ال�صحة.
•وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
•املجل�س ال�صحي ال�سعودي.
•الهيئ���ة ال�سعودي���ة للتخ�ص�ص���ات ال�صحي���ة (�أكادميي���ة القيادة
ال�صحية).
•هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
•املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية بحفر الباطن.
•املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية.
•املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية.
•املركز ال�سعودي ل�سالمة املر�ضى.
•اجلمعية ال�سعودية للجودة.
•جمعية زهرة (�شراكة جمتمعية).
•جمموعة م�ست�شفيات هيو�سنت ميثود�ست الأمريكية.
•م�ست�شفى اململكة والعيادات اال�ست�شارية.
•م�ست�شفى املعايل بحفر الباطن.
•�شراك���ة م���ع املنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة الإدارية -جامع���ة الدول
العربية.
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اتفاقية تعاون مع صحة الشرقية

توقيع اتفاقية تعاون مع �صحة ال�شرقية تت�ضمن جماالت اال�ست�شارات
وتنفي���ذ دورات تدريبي���ة ،حيث وق���ع االتفاقي���ة كل من الدكت���ور� /صالح
ال�سلوك املدير العام والدكتور /خالد خ�ضر رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
وبح�ضور مدير اجلمعية والأع�ضاء مبكتب بالدمام.

18

اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بحفر الباطن

توقي���ع اتفاقية تع���اون مع املديري���ة العام���ة لل�شئ���ون ال�صحية بحفر
الباطن تت�ضمن جماالت اال�ست�شارات وتنفيذ دورات تدريبية.

19

اتفاقية تعاون مع مستشفى المملكة والعيادات االستشارية في الرياض

وقعت اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية اتفاقية تعاون مع م�ست�شفى
اململك���ة والعي���ادات اال�ست�شاري���ة يف الريا�ض ،يه���دف �إىل تعزيز التعاون
والعم���ل ،وبانتظ���ار حتدي���د ميزانية التدري���ب للم�ست�شف���ى للعام احلايل
وحتديد االحتياجات التدريبية للم�ست�شفى والعيادات اال�ست�شارية.
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اتفاقية تعاون مع جمعية زهرة

�ضمن خط���ة اجلمعية ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحي���ة لتفعيل امل�شاركة
املجتمعي���ة حتقيق ًا لر�ؤي���ة اململكة  ،٢٠٣٠فقد مت توقي���ع اتفاقية تعاون مع
جمعي���ة زهرة حيث مثل اجلمعي���ة رئي�س جمل����س الإدارة الدكتور /خالد
خ�ضر ومثل جمعية زهرة الأ�ستاذة� /شدا الده�ش ،حيث ت�ضمنت جماالت
التدريب والدرا�سات والتوعية ال�صحية.

21

اتفاقية تعاون استراتيجي مع مستشفى هيوستن ميثوديست األمريكي

وق���ع رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ال�سعودي���ة ل�ل��إدارة ال�صحي���ة
الدكت���ور /خال���د خ�ضر والرئي����س واملدي���ر التنفيذي مل�ست�شف���ى هيو�سنت
ميثودي�س���ت الأمريكي ال�سيدة /كاث���ي �إي�سرت اتفاقية تع���اون ا�سرتاتيجي
يف جم���االت اال�ست�ش���ارات وتبادل اخلربات باال�ضاف���ة �إىل تنفيذ برنامج
تدريبي لتطوير القيادات ال�صحية
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23

اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر الدولي للجمعية
السعودية لإلدارة الصحية

وقعت اجلمعي����ة ال�سعودية للإدارة ال�صحية �أربع اتفاقيات تعاون على
هام�����ش امل�ؤمتر ال����دويل للجمعية ال�سعودية ل��ل��إدارة ال�صحية والذي �أقيم
خ��ل�ال الفرتة من  ١٤-١٢نوفمرب  ،٢٠١٩بعنوان " م�ستقبل �إدارة املن�ش�آت
ال�صحية" برعاية معايل وزير ال�صحة ،وذلك مع عدد من اجلهات ال�صحية
وه����ي املجل�س ال�صحي ال�سعودي ممثل ب�أمينه العام �سعادة الدكتور /نهار
العازمي ،واملرك����ز ال�سعودي العتماد املن�ش�����آت ال�صحية (�سباهي) ممثل
مبدي����ره العام �سعادة الدكتور� /سامل الوهاب����ي ،واملركز ال�سعودي ل�سالمة
املر�ضى ممثل مبديره الع����ام �سعادة الدكتور /عبداالله هو�ساوي ،والهيئة
ال�سعودي����ة للتخ�ص�ص����ات ال�صحي����ة (�أكادميية القي����ادة ال�صحية) ممثلة
ب�أمينها العام �سعادة الأ�ستاذ الدكتور� /أمين بن �أ�سعد عبده.
وته���دف هذه االتفاقيات �إىل تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع كافة
اجله���ات ال�صحي���ة للم�ساهم���ة وامل�شارك���ة يف عملية التطوي���ر والتح�سني
امل�ستم���ر ملنظومة اخلدم���ات ال�صحية باململكة العربي���ة ال�سعودية لتقدمي
خدم���ات �صحية ذات جودة عالية وف���ق ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠حيث تت�ضمن
هذه االتفاقيات عدة جماالت للتعاون وهي
1 .1الدورات التدريبية
2 .2ور�ش العمل
3 .3الدرا�سات والأبحاث.
4 .4اال�ست�شارات الإدارية والفنية.
5 .5الربامج واملناهج الأكادميية واملهنية.
6 .6التوعية والتثقيف ال�صحي.
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25

26

الندوات واملعار�ض والفعاليات
27

28

نـدوة إدارة وجودة الخدمات الصحية

قام���ت اجلمعية ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحية وبالتع���اون مع اجلمعية
ال�سعودي���ة للج���ودة واملنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة الإدارية -جامع���ة الدول
العربي���ة ن���دوة "�إدارة وج���ودة اخلدم���ات ال�صحية " بتاري���خ  ١٠-٩مايو
٢٠١٨م بقاع���ة الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�ص���ات ال�صحية بفرع ال�صحافة
(طريق التخ�ص�صي) بالريا�ض .

29

يوم الجودة العالمي

م�شاركة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية بجناح يف "يوم اجلودة
العاملي" والذي ُعقد مبقر وزارة ال�صحة (الربج الأول – الدور الأر�ضي)
بتاريخ 13دي�سمرب ٢٠١٨م.

30

ملتقى الجودة الثالث
م�شاركة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية بجناح يف ملتقى اجلودة
الثالث وال���ذي �أقامت���ه الإدارة العامة لتح�سني اجل���ودة و�سالمة املر�ضى
بوزارة ال�صحة بعنوان "اجلودة يف ع�صر التغريات ال�سريعة" والذي ُعقد
بفن���دق كراون ب�ل�ازا – النخيل  -الريا�ض بتاري���خ  14-13يناير 2019م
ومت تكرمي اجلمعية بنهاية امللتقى.

31

الملتقى الثاني للقيادات الصحية بالمنطقة الشرقية

م�شاركة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية بامللتقى الثاين للقيادات
ال�صحية باملنطقة ال�شرقية بفندق مرييديان اخلرب حتت عنوان ( التجمعات
ال�صحية ودورها يف حتقيق ر�ؤية  ) 2030بتاريخ � 22أكتوبر 2018م.

32

مؤتمر الـ H I M S S
م�شارك���ة اجلمعية ال�سعودي���ة للإدارة ال�صحية بجن���اح �ضمن م�ؤمتر
ال  HIMSSوال���ذي �أقي���م بفندق الفور�سيزون بالريا����ض بتاريخ ١١-١٠
�أكتوبر لعام ٢٠١٨م.

33

ملتقى الصحة العالمي
م�شارك���ة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية بجناح مبلتقى ال�صحة
العاملي املنعقد خالل الفرتة من � ١٢-١٠سبتمرب ٢٠١٩م .مبركز الريا�ض
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض بالريا�ض .

34

تقييم الربامج الأكادميية والتدريبية
35

36

تقييم البرامج األكاديمية والتدريبية
�أجنزت اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية تقييم عدد من الربامج
الأكادميية يف اجلامعات والكليات احلكومية والأهلية .مثل:
1 .1برنامج بكالوريو�س �إدارة املعلومات ال�صحية بكلية الأمري �سلطان
للعلوم ال�صحية الع�سكرية بالظهران.
2 .برنامج ماج�ستري �إدارة الرعاي���ة ال�صحية باجلامعة الإلكرتونية
ال�سعودية .

37
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برنامج زمالة الإدارة ال�صحية
39

40

برنامج زمالة اإلدارة الصحية
مت العم���ل عل���ى مق�ت�رح لربنام���ج زمال���ة الإدارة ال�صحي���ة حلمل���ة
البكالوريو����س واملاج�ستري من �أخ�صائ���ي الإدارة ال�صحية وزمالئهم من
العامل�ي�ن يف اخلدم���ات ال�صحي���ة ،ومت التن�سيق مع عدد م���ن اجلامعات
احلكومية .
حي���ث متت املوافق���ة املبدئية على اعتماد تنفي���ذ الربنامج مع جامعة
الق�صيم  ،وهو الأن حتت الإجراءات الإدارية اخلا�صة باجلامعة .

41

42

الإجتماع بامل�س�ؤولني
43

44

اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة بمعالي وزير الخدمة المدنية

عقد جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحية يف دورتها
الثالث���ة اجتماع ًا مع مع���ايل وزير اخلدمة املدنية حي���ث مت مناق�شة �أوجه
التع���اون ودع���م مب���ادرات اجلمعية يف دع���م التخ�ص����ص واملتخ�ص�صني
وتنمية الكوادر الب�شرية حتقيق ًا لر�ؤية اململكة .٢٠٣٠

45

اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة بسعادة األمين العام
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

عقد جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحية يف دورتها
الثالث���ة اجتماع ًا مع �سع���ادة االمني العام للهيئ���ة ال�سعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية وبح�ضور �سعادة املدير التنفيذي للجمعيات ال�صحية يوم الأحد
1438/09/09ه���ـ املوافق  2017/06/04م ،ومت خالل االجتماع مناق�شة
املو�ضوعات التالية:
•اخلطة اال�سرتاتيجية للجمعية يف دورتها الثالثة.
•برنامج الزمالة ال�سعودية يف االدارة ال�صحية.
•طلب ا�شراك جمل�س ادارة اجلمعية يف املجال�س العلمية والت�صنيف
املهني كجه���ة ر�سمية ممثلة لتخ�ص����ص الإدارة ال�صحية و تابعة
للهيئة.
•اعتماد فروع الريا�ض و جده و الدمام.
•مقرتح اعطاء وزن للع�ضوية من �ضمن �ساعات التدريب امل�ستمر.
•الرئا�سة الفخرية للجمعية.
•اعتماد برامج االدارة ال�صحية العلمية من قبل الهيئة.
•اعتماد الهيئة لل�شهادات املهنية االحرتافية يف الإدارة ال�صحية.
•تنظيم اجلمعية للأن�شطة التدريبية و التعليم امل�ستمر بالفروع و املكاتب.

46

زيارة أعضاء مجلس اإلدارة لسعادة أمين عام المجلس الصحي السعودي

عقد جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ال�سعودية ل�ل��إدارة ال�صحية يف دورتها
الثالث���ة اجتماع ًا مع �سعادة �أمني ع���ام املجل�س ال�صحي ال�سعودي الدكتور
نه���ار بن مزك���ي العازم���ي ملناق�ش���ة العديد م���ن املوا�ضي���ع ذات العالقة
بالتخ�ص����ص واملتخ�ص�ص�ي�ن وو�ض���ع اخلريجني م���ن حمل���ة التخ�ص�ص
والتح�سني الوظيفي ،بالإ�ضافة �إىل م�سميات الوظائف والتوظيف والت�أهيل
املنا�سب ملدراء امل�ست�شفيات.
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ملتقى القائد ال�صحي
49

50

ملتقى القائد الصحي مع سعادة الدكتور محمود بن عبد الجبار يماني

�أقامت اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية ملتقى القائد ال�صحي يوم الأحد
٣٠١٨-٩-٣٠م با�ست�ضاف���ة متميزة للقائد ال�صحي الدكت���ور /حممود اليماين
الرئي����س واملدير العام التنفيذي للتجم���ع ال�صحي الثاين مبنطقة الريا�ض حيث
كان لق���ا ًء ثري��� ًا للتعرف عن قرب عل���ى ر�ؤية وا�ضحة للقي���ادة ال�صحية والفكرة
حول التجمعات ال�صحية و�أوجه التعاون مع جمعية الإدارة ال�صحية

51

52

ملتقى القائد الصحي مع سعادة األستاذ الدكتور /أيمن بن أسعد عبده،
وقدم امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

�أقامت اجلمعي���ة ال�سعودية للإدارة ال�صحي���ة ملتقى القائد ال�صحي
با�ست�ضاف���ة متمي���زة للقائد ال�صحي الأ�ست���اذ الدكتور� /أمي���ن بن �أ�سعد
للتخ�ص�صات ال�صحية الدكتور
عبده ،وق���دم امني عام الهيئة ال�سعودي���ة
ّ
امي���ن عبده � ،ستة مب���ادرات لتطوي���ر القائد ال�صحي وذل���ك خالل لقاءٍ
جمع���ه بالقي���ادات ال�صحية وال���ذي نظمت���ه اجلمعية ال�سعودي���ة للإدارة
اخريا بالريا����ض .وت�شمل دورة اكادميي لالدارة ال�صحية  ،و و�ضع ا�سئلة
الختب���ارات املمار�سني يف االدارة ال�صحية تتمثل يف بنك للأ�سئلة يت�ضمن
� ٥٠٠٠س����ؤال  ،وكذلك الزمال���ة ال�سعودية و اكم���ال اجراءاتها  ،كما دعا
ان تك���ون اجلمعي���ة هي املجل����س العلمي ل���دى الهيئة ل�ل�ادارة ال�صحية ،
و دور اجلمعي���ة يف دع���م و متك�ي�ن املتخ�ص�صني و ان ه���ذا م�س�ؤوليتها  ،و
دور اجلمعي���ة يف ن�شر ثقاف���ة االدارة ال�صحية ب�ي�ن املمار�سني ال�صحيني
كاف���ة عرب ح�ساباته���ا و ح�سابات الهيئة.ويهدف اىل �إب���راز دور القيادات
ال�صحي���ة ونقل اخلربات للجيل القادم من متخ�ص�صي االدارة ال�صحية،
وعق���د لق���اءات مبتخ�ص�ص�ي�ن االدارة ال�صحي���ة واتاح���ة الفر�ص���ة له���م
لاللتق���اء بالقي���ادات ال�صحية والتعرف عل���ى �أوجه التع���اون بني جمعية
االدارة ال�صحية واملنظمات ال�صحية االخرى .
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54

ملتقى القائد الصحي مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

�أقامت اجلمعي���ة ال�سعودية للإدارة ال�صحي���ة ملتقى القائد ال�صحي
ي���وم اخلمي����س ٣٠١٨-4-12م با�ست�ضافة متميزة ل�ل��أخ القائد ال�صحي
الدكت���ور� /أحمد �أبو عباة املدير الع���ام التنفيذي مل�ست�شفى امللك عبد اهلل
ب���ن عبد العزيز اجلامعي وقد كان لقا ًء مثمر ًا بالتعرف على جتربة ور�ؤية
وا�ضح���ة للقي���ادة ال�صحية .ونتج عن ه���ذا اللقاء دعم م�شك���ور للجمعية
والتخ�ص�ص وتعاون �سيخدم املمار�سني يف الإدارة ال�صحية

55

56

امل�ؤمتر الدويل الثالث للجمعية
ال�سعودية للإدارة ال�صحية
57
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المؤتمر الدولي الثالث للجمعية السعودية لإلدارة الصحية

برعاي���ة مع���ايل وزي���ر ال�صحة الدكت���ور توفيق ب���ن ف���وزان الربيعة,
عقدت اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية امل�ؤمتر الدويل الثالث بعنوان
"م�ستقبل �إدارة املن�ش�آت ال�صحية" ،وذلك خالل الفرتة من  12ـ  14نوفمرب
2019م يف قاعة امللك في�صل للم�ؤمترات يف الريا�ض .و ُيعد امل�ؤمتر من�صة
دولية هدفها تبادل الأف���كار والإ�سرتاتيجيات بني ر ّواد الفكر واملخت�صني
واملهتم�ي�ن من امل�ؤ�س�سات وال�شركات والهيئ���ات احلكومية املتخ�ص�صة يف
تق���دمي ِخ ْدمات الرعاية ال�صحية .حيث حظي امل�ؤمتر مب�شاركة نخبة من
كبار القياديني من القطاعات ال�صحية املختلفة ومن م�ؤ�س�سات القطاعني
العام واخلا�ص واجلهات ال�صحية التي ترتبط اجلمعية ال�سعودية للإدارة
ال�صحي���ة معها ب�ش���راكات �إ�سرتاتيجية .وقد التقى خ�ب�راء من الأو�ساط
الأكادميي���ة مع ال���ر ّواد من القطاع���ات ال�صحية مل�شاركة الأف���كار الق ّيمة
وبناء �صداقات .وت�ضمن امل�ؤمتر عدد ًا من املحاور التي تنعك�س خمرجاتها
اخل ْدمات ال�صحية ,من �أبرزها احلوكمة يف القطاع
عل���ى تطوير وحت�سني ِ
ال�صح���ي ،والتمي���ز امل�ؤ�س�س���ي يف ِخ ْدمات الرعاية ال�صحي���ة والطموح يف
التجمع���ات ال�صحي���ة ،واال�ستدامة يف الرعاية ال�صحي���ة ،وكذلك الذكاء
اال�صطناع���ي يف الرعاية ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل بن���اء املواهب القيادية
يف القطاع ال�صحي ،والفر�ص اال�ستثمارية والتكامل يف الرعاية ال�صحية.
كما ت�ضمن امل�ؤمتر اقامة عدد  4ور�ش عمل متخ�ص�صة تتعلق بـ :

( )1اجلودة و�سالمة املري�ض  )2( .التحول يف القيادة.
( )4التحول يف ال�صحة الرقمية.
		
( )3جتربة املري�ض .
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تنفيذ �أن�شطة ولقاءات وملتقيات وندوات
علمية وور�ش عمل ودورات تدريبية
63
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تنفيذ أنشطة ولقاءات وملتقيات وندوات علمية وورش عمل ودورات تدريبية

قام���ت اجلمعية بدورتها الثالثة بتنفيذ عدد ًا من الأن�شطة واللقاءات
والن���دوات العلمية والدورات التدريبية وور�ش العمل وامللتقيات العلمية يف
ع���دد من مناطق اململكة وق���د مت اختيار عناوين خمتلف���ة للملتقيات تهم
ممار�سي الإدارة ال�صحية واملهتمني على النحو التايل :
األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2017م
م

ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

ال�شرقية

 1م��ق��اب��ل��ة ���س��م��و ن���ائ���ب �أم�ي�ر مقابلة تعريفية 2017/10/5م
ال�شرقية
2017/4/18م احلدود ال�شمالية
 2ل��ق��اء �سمو الأم��ي�ر ال��دك��ت��ور مقابلة
م�����ش��ع��ل ب����ن ع����ب����داهلل ب��ن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �أم��ي�ر منطقة
احلدود ال�شمالية
2017/6/5م الهيئة ال�سعودية
 3اجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية مقابلة
مع �سعادة الأمني العام للهيئة
للتخ�ص�صات
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ت��خ�����ص�� ّ���ص��ات
ال�صحية
ال�����ص��ح��ي��ة و����س���ع���ادة امل��دي��ر
احلي الدبلوما�سي
التنفيذي للجمعيات
 الريا�ض 4توقيع مذكرة تعاون مع وزارة مذكرة تعاون 2017/12/5م وزارة العمل والتنمية
االجتماعية-
العمل والتنمية االجتماعية
الريا�ض

65

م

5
6
7

8
9

10

11

12

ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت���ع���اون مع مذكرة تعاون 2017/10/27م اجلمعية ال�سعودية
للإدارة ال�صحية-
اجلمعية ال�سعودية للجودة
الريا�ض
اعادة تن�شيط مذكرة التعاون مذكرة تعاون 2017/12/17م الريا�ض
مع املجل�س ال�صحي ال�سعودي
املعر�ض ال�صحي ال�سعودي �شريك 2017/5/10-8م مكتب اجلمعية
بالريا�ض
– امل���������ش����ارك����ة ك�����ش��ري��ك ا�سرتاتيجي
مركز الريا�ض الدويل
وم�شاركة
ا�سرتاتيجي
للم�ؤمترات واملعار�ض
بجناح
معار�ض الظهران
-27
امل�����ش��ارك��ة مبلتقى ومعر�ض م�شاركة بجناح
2017/11/29م الدولية  -ال�شرقية
«���ش��ب��اب و����ش���اب���ات �أع���م���ال
ال�شرقية ٢٠١٧م
م�ست�شفى ع�سري
-13
امل�شاركة مب�ؤمتر ع�سري الأول م�ؤمتر
املركزي
2017/8/14م
لإدارة امل���راف���ق ال�صحية
بالتعاون مع املديرية العامة
لل�ش�ؤون ال�صحية بع�سري
2017/7/22م مكتب اجلمعية
امللتقى ال��ت�����ش��اوري لإع���داد ملتقى
بالريا�ض
اخلطة اال�سرتاتيجية
نادي �ضباط قوى الأمن
يف مدينة الريا�ض
2017/5/16م فندق الريتز
لقاء
امل�����ش��ارك��ة بلقاء اجلمعيات
كارلتون بالريا�ض
ال�صحية الذي تعقده الهيئة
ال�����س��ع��ودي��ة للتخ�ص�صات
ال�صحية
م�ست�شفى القوات
-20
ندوة
مبادرات التحول الوطني يف
2017/12/21م امل�سلحة بال�شمالية
اخل��دم��ات ال�صحية 2020
ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع م�ست�شفى
القوات امل�سلحة بال�شمالية
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م

ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

 13تطوير ال��ق��ي��ادات ال�صحية ور�شة عمل
من خالل من��وذج التخطيط
للتعاقب الوظيفي
 14الإجتاهات احلديثة يف �إدارة
امل�ست�شفيات

دورة

2017/1/3م

2017/1/18م

مكتب اجلمعية
بالريا�ض
�إدارة التدريب
والإبتعاث -وزارة
ال�صحة-الريا�ض
مكتب اجلمعية
بالريا�ض
م�ست�شفى
امل�شاري-الريا�ض
مكتب اجلمعية
مبكة املكرمة
مكتب اجلمعية
مبكة املكرمة

 15ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ك����اي����زن يف دورة تدريبية  2017/3/27م
اخلدمات ال�صحية
-27
 16تطوير ال��ق��ي��ادات ال�صحية دورة تدريبية
 2017/4/28م
من خالل من��وذج التخطيط
للتعاقب الوظيفي
 17نظريات الإدارة ال�صحية دورة تدريبية 2017/4/30م مكتب اجلمعية
مبكة املكرمة
مكتب اجلمعية
-21
 18الأ�ساليب احلديثة يف حت�سني ملتقى
 2017/11/22م مبكة املكرمة
جودة اخلدمات ال�صحية
 19منهجيات �إزال���ة ال��ه��در من ور�شة عمل  2017/11/22م مكتب اجلمعية
مبكة املكرمة
العمليات
 20التطوير املهني وال�شخ�صي ور�شة عمل  2017/11/21م مكتب اجلمعية
مبكة املكرمة
ور�شة عمل  2017/11/26م مكتب اجلمعية
 21م�ؤ�شرات �سالمة املر�ضى
مبكة املكرمة
مكتب اجلمعية
-18
 22مبادرات التحول الوطني يف ملتقى
 2017/4/20م باحلدود ال�شمالية
اخلدمات ال�صحية 2020
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م

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

مكتب اجلمعية
-22
تطوير ال��ق��ي��ادات ال�صحية دورة تدريبية
 2017/2/23م باحلدود ال�شمالية
من خالل من��وذج التخطيط
للتعاقب الوظيفي
ور�������ش������ة ع�����م�����ل� :إدارة ور�شة عمل 2017/4/27م مكتب اجلمعية
باحلدود ال�شمالية
امل�سنت�شفيات
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ط���وي���ر يف دورة تدريبية  2017/5/1م مكتب اجلمعية
بجده
املنظمات ال�صحية
مكتب اجلمعية
-22
تطبيقات اجل��ودة يف املجال دورة تدريبية
بجده
 2017/3/23م
ال�صحي
مكتب اجلمعية
-29
ال�سيا�سات ال�صحية الوطنية دورة تدريبية
بجده
 2017/3/30م
والدولية بني الواقع وامل�أمول
�ستة �سيجما احلزام الأ�صفر دورة تدريبية  2017/3/9-8م مكتب اجلمعية
بال�شرقية
دورة ����س�ل�ام���ة امل���ر����ض���ى دورة تدريبية  2017/2/19م مكتب اجلمعية
بال�شرقية
للقياديني ال�صحيني
مكتب اجلمعية
-24
دورة تدريبية
هند�سة الأخطاء الطبية
 2017/4/25م بال�شرقية
فرع اجلمعية
-27
تطبيقات اجلودة يف الإدارة دورة تدريبية
 2017/3/28م بالق�صيم
ال�صحية
مكتب اجلمعية
-23
دورة تدريبية
تطبيقات �ستة �سيجما
بجازان
 2017/8/26م
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األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2018م
م

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

ا�سم الن�شاط

امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة لإدارة
القطاعات ال�صحية
دور ال���ق���ي���ادة يف ���س�لام��ة
املر�ضى
ملتقى ال��ق��ي��ادات ال�صحية
بالقطاعات ال�صحية 2018
 الأول بالهيئة ال�سعوديةالتخ�ص�صات ال�صحية
����س���ي���ا����س���ات ال���ت���م���وي���ل يف
املنظمات ال�صحية
ت��ه��ي��ئ��ة امل����راف����ق ال�����ص��ح��ي��ة
احلكومية ل�ضبط اي���رادات
اخل��دم��ات ال�صحية وايجاد
م�صادر متويل �أخرى
ملتقى القائد ال�صحي الثاين
مع د� .أحمد �أبو عباة
امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة لإدارة
القطاعات ال�صحية  -حفر
الباطن
���س�لام��ة امل��ر���ض��ى واجل����ودة
ملتقى وزارة ال�صحة
الإدارة املالية يف املنظمات
ال�صحية
القيادة الفاعلة

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

مكتب اجلمعية
-21
دورة تدريبية
بال�شرقية
2018/2/22
مكتب اجلمعية
-20
دورة تدريبية
 2018/2/21مبكة املكرمة
 2018/2/19الهيئة ال�سعودية
ملتقى
للتخ�ص�صات
ال�صحية
دورة تدريبية 2018/3/28
دورة تدريبية 2018/4/25

مكتب اجلمعية
بجده
مكتب اجلمعية
بالريا�ض

 2018/4/12الهيئة ال�سعودية
ملتقى
للتخ�ص�صات ال�صحية
مكتب اجلمعية
-25
دورة تدريبية
 2018/4/26بحفر الباطن
وزارة ال�صحة
-29
ملتقى
بالريا�ض
2018/4/30
مكتب اجلمعية
-15
دورة تدريبية
بجده
2018/4/16م
فرع اجلمعية
-25
دورة تدريبية
بالق�صيم
2018/4/26
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ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

 Patient Safety for 11دورة تدريبية 2018/4/26م
 - Leadersحفر الباطن
 Patient Safetyور�شة عمل 2018/4/26م
12
Essentials Workshop

ندوة

2018/5/3-2م

 13نظم �إدارة وجودة اخلدمات
ال�صحية  -ن���دوة املنظمة
العربية للتنمية الإدارية
 Leadership Skillsدورة تدريبية 2018/4/28م
14
in Healthcare
Organization

مكتب اجلمعية
بحفر الباطن
مكتب اجلمعية
بحفر الباطن
مبنى اجلمعيات/
الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية
مكتب اجلمعية
بحفر الباطن

15

 Leadership Skillsدورة تدريبية 2018/4/28م مكتب اجلمعية
بالدمام
in Healthcare

16

 Managementدورة تدريبية 2018/5/13

فرع اجلمعية
بجازان

-20
 Development ofدورة تدريبية
17
2018/6/21م
Human Resources in

فرع اجلمعية
بالق�صيم

Organization

Systems And Quality
Of Health Services

Health Facilities

فرع اجلمعية
-24
 18معايري ال�سالمة الأ�سا�سية دورة تدريبية
بالق�صيم
2018/7/25م
الق�صيم
 Six Sigma Methodology 19دورة تدريبية 2018/7/5-4م مكتب اجلمعية
بجده
and Its Impact On
Measurement Systems
and Performance
Improvement

 20ن����دوة ال���ق���ي���ادات ال�صحية
باملنطقة ال�شرقية
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ندوة

2018/10/3-2م مكتب اجلمعية
بالدمام

م

ا�سم الن�شاط

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد

ور�شة عمل 2018/10/2م مكتب اجلمعية
� 21إدارة امل�شاريع ال�صحية
بالدمام
مكتب اجلمعية
-26
 Six Sigma Methodology 22دورة تدريبية
بع�سري
2018/27م
and Its Impact
On Measurement
Systems and Performance
Improvement

23
24
25
26
27
28
29
30

31

مدينة امللك فهد
الطبية
مكتب اجلمعية
بحفر الباطن
فرع اجلمعية بالق�صيم
مكتب اجلمعية
بحفر الباطن
فرع اجلمعية بالق�صيم
مكتب اجلمعية
بحفر الباطن
مقر وزارة ال�صحة
(الربج الأول –
الدور الأر�ضي)
فندق مرييديان
اخلرب

ملتقى القائد ال�صحي الثالث دورة تدريبية 2018/9/30م
مع د .حممود مياين
خ��دم��ة ال��ع��م�لاء يف امل��ج��ال دورة تدريبية 2018/9/30م
ال�صحي حفر الباطن
دورة تدريبية 2018/9/30م
بطاقة الآداء املتوازن
املهارات الأ�سا�سية يف تطوير �أداء دورة تدريبية 2018/11/4-3م
املمار�سني ال�صحيني حفر الباطن
دورة تدريبية 2018/11/20م
القيادة ومتطلباتها
-20
قيادة و�إدارة التغيري التحويلي دورة تدريبية
2018/11/21م
يف الرعاية ال�صحية
م�����ش��ارك��ة ب��ج��ن��اح يف «ي���وم يوم عاملي 2018/12/13م
اجل��ودة العاملي» وال��ذي ُعقد
بتاريخ 13دي�سمرب ٢٠١٨م.
م�شاركة اجلمعية ال�سعودية ملتقى 2018/10/22
ل��ل���إدارة ال�صحية بامللتقى
ال��ث��اين ل��ل��ق��ي��ادات ال�صحية
باملنطقة ال�شرقية حتت عنوان
( التجمعات ال�صحية ودورها
يف حتقيق ر�ؤية ) 2030
بفندق الفور�سيزون
-10
م�شاركة بجناح �ضمن م�ؤمتر م�ؤمتر
بالريا�ض
2018/10/11م
ال HIMSS
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األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2019م
م
1
2
3
4
5
6

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد
ا�سم الن�شاط
مكتب اجلمعية
-21
دورة تدريبية
تدريب املدربني
بالدمام
2019/4/25
مكتب اجلمعية
-16
املهارات الأ�سا�سية يف اجلودة دورة تدريبية
 2019/4/18بحفر الباطن
ل��ل��م��م��ار���س�ين ال�����ص��ح��ي�ين
االعتماد وم�شاريع التح�سني
م�ؤمتر 2019/4/2-1م فندق الفور�سيزون
م�ؤمتر �سالمة املر�ضى
الريا�ض
دورة تدريبية 2019/3/18م مكتب اجلمعية
جتربة املري�ض
مبكة املكرمة
 Healthcare andدورة تدريبية 2019/2/12م فندق كراون بالزا
الريا�ض
Quality Management
 Transforming Patientدورة تدريبية 2019/4/2-1م فندق كراون بالزا
الريا�ض
Experience in Saudi Arabia
with Smart Practices

-15
دورة تدريبية
 7القيادة ومتطلباتها
2019/5/16م
-13
 Understanding and 8دورة تدريبية
2019/5/14م
Conducting Research

فرع اجلمعية
بالق�صيم
مكتب اجلمعية
بالدمام

-21
 Management skillsدورة تدريبية
2019/7/22م
for department

مكتب اجلمعية
بالدمام

in the Health and
Social Sciences

9

heads and
department heads in
the health sector
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م
10
11

12
13

14

15

16

نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد
ا�سم الن�شاط
دورة تدريبية 2019/8/2-1م مكتب اجلمعية
م�ؤ�شرات قيا�س الآداء
باملدينة املنورة
فندق كراون
14-13
امل�شاركة بجناح يف ملتقى ملتقى
2019/1/م بالزا – النخيل -
اجلودة الثالث والذي �أقامته
الريا�ض
الإدارة ال��ع��ام��ة لتح�سني
اجل����ودة و���س�لام��ة امل��ر���ض��ى
ب�������وزارة ال�����ص��ح��ة ب��ع��ن��وان
«اجل��ودة يف ع�صر التغريات
ال�سريعة»
مركز الريا�ض
-10
امل�����ش��ارك��ة ب��ج��ن��اح مبلتقى ملتقى
2019/9/12م الدويل للم�ؤمترات
ال�صحة العاملي
قاعة امللك في�صل
-12
امل�����ؤمت����ر ال�������دويل ال��ث��ال��ث م�ؤمتر دويل
2019/11/14م للم�ؤمترات فندق
للجمعية ال�سعودية ل�ل�إدارة
االنرتكونتيننتال
ال�صحية «م�ستقبل ادارة
بالريا�ض
املن�ش�آت ال�صحية»
ور�شة عمل 2019/11/12م قاعة امللك في�صل
التحول ال�صحي الرقمي
للم�ؤمترات فندق
م�صاحبة
االنرتكونتيننتال
للم�ؤمتر
بالريا�ض
ال��ت��ح��ول ال��ق��ي��ادي ال��ع��امل��ي  -ور�شة عمل 2019/11/12م قاعة امللك في�صل
للم�ؤمترات فندق
بناء منوذج للتحول بالقيادة م�صاحبة
االنرتكونتيننتال
للم�ؤمتر
ال�صحية العاملي
بالريا�ض
ور�شة عمل 2019/11/12م قاعة امللك في�صل
حت�سني جتربة املري�ض
للم�ؤمترات فندق
م�صاحبة
االنرتكونتيننتال
للم�ؤمتر
بالريا�ض
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نوع الن�شاط تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد
ا�سم الن�شاط
م
 17حت�����س�ين ج������ودة و���س�لام��ة ور�شة عمل 2019/11/12م قاعة امللك في�صل
للم�ؤمترات فندق
م�صاحبة
الرعاية ال�صحية
االنرتكونتيننتال
للم�ؤمتر
بالريا�ض
 18امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة لإدارة دورة تدريبية 2019/12/19م مركز البابطني
بالدمام
القطاعات ال�صحية
املدينة املنورة
-10
دورة تدريبية
 19م�ؤ�شرات قيا�س الآداء
2019/11/12م
دورة تدريبية 2019/12/1م حفر الباطن
 20م�ؤ�شرات قيا�س الآداء
مكة املكرمة
دورة تدريبية 2019/12/2
 21التميز امل�ؤ�س�سي
 22التحفيز والر�ضا الوظيفي دورة تدريبية 2019/12/4م مكة املكرمة
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