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كلمة رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية
) الدورة الثالثة(

ي�صـــرين نيابـــًة عن اأع�صـــاء جمل�ـــس االإدارة اأن 
اأقـــدم لكـــم تقريـــر اجنـــازات اجلمعيـــة يف دورتها 
الثالثـــة للعـــام 2017م وحتـــى عـــام 2020م والتـــي 
تت�صمن االأن�صطـــة والفعاليات والـــدورات التدريبية 
وور�س العمل التي اأقامها جمل�ـــس االإدارة باالإ�صافة 

اإىل الفروع واملكاتب التابعة للجمعية.
كمـــا يت�صمن التقريـــر امل�صاركات يف املعار�ـــس واملوؤمترات واالجتماع 
مـــع كبار امل�صوؤولني ملناق�صة و�صـــع التخ�ص�س واملتخ�ص�صني وطرح بع�س 
املقرتحـــات التي مـــن �صاأنها امل�صاعدة يف تعزيز ودعـــم االإدارة ال�صحية. 
باالإ�صافـــة اإىل مبـــادرة القائـــد ال�صحي والتي مت امل�صاركـــة فيها مع كبار 

القيادات بالقطاع ال�صحي.
ويف اخلتـــام اأتقـــدم بال�صكـــر اجلزيـــل لزملئـــي اأع�صـــاء جمل�ـــس 
االإدارة وكذلـــك مدراء الفروع واملكاتب واأع�صـــاء اجلمعية على جهودهم 
امل�صكورة وعملهم التطوعـــي املتوا�صل من اأجل تعزيز التخ�ص�س وخدمة 
املتخ�ص�صني وامل�صاهمـــة يف حتقيق اأهداف اجلمعية. وي�صرفني اأن اأ�صري 

اإليكم بلقب اأبطال االإدارة ال�صحية، الأنكم فعًل االأبطال.
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كمـــا اأتقـــدم بال�صكـــر والتقديـــر لكافة اجلهـــات الداعمـــة والزملء 
واالأخـــوة الكرام واأخ�س بالذكر الهيئـــة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية 
وعلى راأ�صها �صعادة االأمـــني العام االأ�صتاذ الدكتور/ اأمين بن اأ�صعد عبده 

والزملء بالرئا�صة التنفيذية للجمعيات بالهيئة. 
ا لوجهه الكرمي واأن  �صائًل اهلل العلي القدير اأن يكون عملنا هذا خال�صً
تكـــون اجلمعية قـــد �صاهمت مع اجلهـــات العاملة مبملكتنـــا الغالية لتحقيق 
الرقـــي والرفعـــة لوطننا نحو روؤيـــة اململكة 2030 حتت قيـــادة �صيدي خادم 
احلرمـــني ال�صريفـــني امللـــك �صلمان بـــن عبد العزيـــز اآل �صعـــود حفظه اهلل 
 و�صيـــدي ويل العهـــد االأمني �صاحـــب ال�صمو امللكي االأمري حممـــد بن �صلمان 

بن عبد العزيز اآل ال�صعود حفظه اهلل.

رئي�س جمل�س ادارة 
اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

الدكتور/ خالد بن خ�صر خالد
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عن اجلمعية :

اجلمعيـــة ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحية هي اإحـــدى اجلمعيات العلمية 
املهنية املعتمدة من جمل�س اأمناء الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية 
حيـــث �صـــدر قـــرار اعتمادها مبوجب قـــرار اأمني عـــام الهيئـــة ال�صعودية 
للتخ�ص�صـــات ال�صحية برقم 35/اأ/31 بتاريخ 1431/03/20هـ  وبداأت  

اأعمالها يف اجتماعات جمل�س اإدارتها االأول بتاريخ 2010/10/10م .
وتعد اجلمعيـــة ال�صعودية للإدارة ال�صحية باأنها جمعية علمية مهنية 
متخ�ص�صـــة يف االإدارة ال�صحيـــة وهـــي االأ�صا�س يف تطويـــر العمل املهني 
والبحثـــي واملرجعـــي للمتخ�ص�صني املهنيـــني يف جمـــال االإدارة ال�صحية 
وت�صاهـــم يف تطوير املتخ�ص�س مبا هو جديد يف جمال التخ�ص�س وذلك 
من خلل الدورات املتخ�ص�صة والندوات وور�س العمل واملوؤمترات، ومت�س 

�صريحة كبرية من املهتمني واملمار�صني يف جميع مناطق اململكة.

الرئا�صة الفخرية

لقد حظيت اجلمعية باملوافقة الكرمية من خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود حفظه اهلل لقبول الع�صوية الفخرية 
للجمعيـــة ال�صعوديـــة لـــلإدارة ال�صحيـــة منـــذ بدايـــة انطلقتهـــا بتاريخ 

2010/10/10م اإىل اأن تقلد حفظه اهلل مقاليد احلكم.
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روؤيـة اجلمعـية:

الو�صول باأن�صطـــة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية اإىل م�صتويات 
علمية وعملية ت�صاهي الهيئات واجلمعيات املماثلة عامليًا. 

ر�صالة اجلمعـية:

تطبيـــق وتطوير مفاهيم االإدارة ال�صحية اإىل اأعلى م�صتوى من خلل 
التدريب واال�صت�صارات والبحوث العلمية يف بيئة اإدارية متكاملة. 

اأهداف اجلمعـية:

• امل�صاهمة يف رفع م�صتوى اأداء العاملني يف جمال االإدارة ال�صحية. 	
• التوا�صـــل البناء بـــني املتخ�ص�صـــني واملهتمني يف جمـــال االإدارة 	

ال�صحية.
• ت�صجيع اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير واالإبداع واالبتكار يف جمال 	

االإدارة ال�صحية.
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مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة ) الحالية (

الدكتور/ خالد بن خ�صر خالد 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

امل�صرف على اإدارة تطوير الأعمال بوزارة ال�صحة

الدكتور/ بندر بن دخيل ال�صاعدي
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية – اأمني املال
نائب الرئي�س للت�صغيل ب�صركة اإيه اإم اآي العربية ال�صعودية املحدودة
نائب رئي�س الكلية الأمريكية لل�صحيني التنفيذيني مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقي

الدكتور/ مناحي بن م�صفر القحطاين
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية 

التدريب جلنة  – رئي�س 
ا�صت�صاري الإدارة ال�صحية واجلودة، رئي�س �صركة ال�صياج الأمني

الدكتور عبد الرحمن بن خلف العنزي 
نائب رئي�س اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

مدير امل�صت�صفى الع�صكري يف قاعدة الأمري �صلطان اجلوية باخلرج

الدكتور/ فهد بن حممد البجيدي
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية
عميد كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية بجامعة الق�صيم

الدكتور/ ممدوح بن �صرير العنزي
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

مدير اإدارة اجلودة و�صلمة املر�صى بالإدارة العامة للخدمات 
الطبية بوزارة الداخلية
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الدكتور/ عبد اهلل بن معتق الذبيـــاين
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

مدير اإدارة التخطيط والبحوث باملدينة املنورة

الأ�صتاذ/ مو�صى بن حممــد هـــــــزازي
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

مدير م�صت�صفى الولدة والأطفال بربيدة

الأ�صتاذ/ علي بن عبد الرحمن اآل طراد
ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية

مدير قطاع الرعاية ال�صحية مبحافظة اخلرب

الدكتور/ �صالح بن عبد الرحمن الدايل
الأمني العام للجمعية

املدير العام ملركز )�صح( لل�صت�صارات الإدارية وال�صحية
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جلـــــــــان اجلمعية :

اللجنة العلمية.. 1
جلنة العلقات العامة واالعلم.. 2
جلنة تنمية املوارد الذاتية.. 3
جلنة الفروع واملكاتب.. 4
جلنة التدريب والتعليم امل�صتمر.. 5
جلنة الت�صنيف واالعتماد.. 6
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فروع ومكاتب الجمعية بمناطق المملكة

قام جمل�س اإدارة اجلمعية باإفتتاح عدد مكتبني للجمعية بع�صري وينبع 
واللـــذان �صي�صهمـــان يف حتقيق روؤيـــة ور�صالة واأهـــداف اجلمعية وخدمة 
التخ�ص�ـــس واملتخ�ص�صني واملهتمـــني يف هاتني املنطقتـــني الغالية علينا 

اإ�صافة اإىل 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�صة.	
• مكتب اجلمعية بالدمام.	
• مكتب اجلمعية بجده.	
• مكتب اجلمعية بالريا�س.	
• مكتب اجلمعية باحلدود ال�صمالية.	
• مكتب اجلمعية بع�صري.	
• مكتب اجلمعية بينبع.	
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اتفاقيات اجلمعية ال�صعودية 
للإدارة ال�صحية
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اتفاقيات الجمعية السعودية لإلدارة الصحية

مت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم وعقد �صراكات 
مع العديـــد من اجلهات داخل اململكـــة العربية ال�صعوديـــة وخارجها على 

النحو التايل:
• وزارة ال�صحة.	
• وزارة العمل والتنمية االجتماعية.	
• املجل�س ال�صحي ال�صعودي.	
• الهيئـــة ال�صعوديـــة للتخ�ص�صـــات ال�صحيـــة )اأكادمييـــة القيادة 	

ال�صحية(.
• هيئة الهلل االأحمر ال�صعودي	
• املديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية بحفر الباطن. 	
• املديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية باملنطقة ال�صرقية.	
• املركز ال�صعودي العتماد املن�صاآت ال�صحية.	
• املركز ال�صعودي ل�صلمة املر�صى.	
• اجلمعية ال�صعودية للجودة.	
• جمعية زهرة )�صراكة جمتمعية(.	
• جمموعة م�صت�صفيات هيو�صنت ميثود�صت االأمريكية.	
• م�صت�صفى اململكة والعيادات اال�صت�صارية.	
• م�صت�صفى املعايل بحفر الباطن.	
• �صراكـــة مـــع املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة االإدارية -جامعـــة الدول 	

العربية.
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اتفاقية تعاون مع صحة الشرقية 

توقيع اتفاقية تعاون مع �صحة ال�صرقية تت�صمن جماالت اال�صت�صارات 
وتنفيـــذ دورات تدريبيـــة، حيث وقـــع االتفاقيـــة كل من الدكتـــور/ �صالح 
ال�صلوك املدير العام والدكتور/ خالد خ�صر رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

وبح�صور مدير اجلمعية واالأع�صاء مبكتب بالدمام.
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اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بحفر الباطن

توقيـــع اتفاقية تعـــاون مع املديريـــة العامـــة لل�صئـــون ال�صحية بحفر 
الباطن تت�صمن جماالت اال�صت�صارات وتنفيذ دورات تدريبية.
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اتفاقية تعاون مع مستشفى المملكة والعيادات االستشارية في الرياض

وقعت اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية اتفاقية تعاون مع م�صت�صفى 
اململكـــة والعيـــادات اال�صت�صاريـــة يف الريا�س، يهـــدف اإىل تعزيز التعاون 
والعمـــل، وبانتظـــار حتديـــد ميزانية التدريـــب للم�صت�صفـــى للعام احلايل 

وحتديد االحتياجات التدريبية للم�صت�صفى والعيادات اال�صت�صارية.
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اتفاقية تعاون مع جمعية زهرة 

�صمن خطـــة اجلمعية ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحيـــة لتفعيل امل�صاركة 
املجتمعيـــة حتقيقًا لروؤيـــة اململكة 2030، فقد مت توقيـــع اتفاقية تعاون مع 
جمعيـــة زهرة حيث مثل اجلمعيـــة رئي�س جمل�ـــس االإدارة الدكتور/ خالد 
خ�صر ومثل جمعية زهرة االأ�صتاذة/ �صدا الده�س، حيث ت�صمنت جماالت 

التدريب والدرا�صات والتوعية ال�صحية.
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اتفاقية تعاون استراتيجي مع مستشفى هيوستن ميثوديست األمريكي

وقـــع رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة ال�صعوديـــة لـــلإدارة ال�صحيـــة 
الدكتـــور/ خالـــد خ�صر والرئي�ـــس واملديـــر التنفيذي مل�صت�صفـــى هيو�صنت 
ميثودي�صـــت االأمريكي ال�صيدة/ كاثـــي اإي�صرت اتفاقية تعـــاون ا�صرتاتيجي 
يف جمـــاالت اال�صت�صـــارات وتبادل اخلربات باال�صافـــة اإىل تنفيذ برنامج 

تدريبي لتطوير القيادات ال�صحية
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اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر الدولي للجمعية 
السعودية لإلدارة الصحية

وقعت اجلمعيــــة ال�صعودية للإدارة ال�صحية اأربع اتفاقيات تعاون على 
هام�ــــس املوؤمتر الــــدويل للجمعية ال�صعودية لــــلإدارة ال�صحية والذي اأقيم 
خــــلل الفرتة من 12-14 نوفمرب 2019، بعنوان " م�صتقبل اإدارة املن�صاآت 
ال�صحية" برعاية معايل وزير ال�صحة، وذلك مع عدد من اجلهات ال�صحية 
وهــــي املجل�س ال�صحي ال�صعودي ممثل باأمينه العام �صعادة الدكتور/ نهار 
العازمي، واملركــــز ال�صعودي العتماد املن�صــــاآت ال�صحية )�صباهي( ممثل 
مبديــــره العام �صعادة الدكتور/ �صامل الوهابــــي، واملركز ال�صعودي ل�صلمة 
املر�صى ممثل مبديره العــــام �صعادة الدكتور/ عبداالله هو�صاوي، والهيئة 
ال�صعوديــــة للتخ�ص�صــــات ال�صحيــــة )اأكادميية القيــــادة ال�صحية( ممثلة 

باأمينها العام �صعادة االأ�صتاذ الدكتور/ اأمين بن اأ�صعد عبده.
وتهـــدف هذه االتفاقيات اإىل تعزيز ال�صراكات اال�صرتاتيجية مع كافة 
اجلهـــات ال�صحيـــة للم�صاهمـــة وامل�صاركـــة يف عملية التطويـــر والتح�صني 
امل�صتمـــر ملنظومة اخلدمـــات ال�صحية باململكة العربيـــة ال�صعودية لتقدمي 
خدمـــات �صحية ذات جودة عالية وفـــق روؤية اململكة 2030، حيث تت�صمن 

هذه االتفاقيات عدة جماالت للتعاون وهي
الدورات التدريبية. 1
ور�س العمل. 2
الدرا�صات واالأبحاث.. 3
اال�صت�صارات االإدارية والفنية.. 4
الربامج واملناهج االأكادميية واملهنية.. 5
التوعية والتثقيف ال�صحي.. 6
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الندوات واملعار�س والفعاليات
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نـدوة إدارة وجودة الخدمات الصحية 

قامـــت اجلمعية ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحية وبالتعـــاون مع اجلمعية 
ال�صعوديـــة للجـــودة واملنظمـــة العربيـــة للتنميـــة االإدارية -جامعـــة الدول 
العربيـــة نـــدوة "اإدارة وجـــودة اخلدمـــات ال�صحية " بتاريـــخ 9-10 مايو 
2018م بقاعـــة الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صـــات ال�صحية بفرع ال�صحافة 

)طريق التخ�ص�صي( بالريا�س .
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يوم الجودة العالمي

م�صاركة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية بجناح يف "يوم اجلودة 
العاملي" والذي ُعقد مبقر وزارة ال�صحة )الربج االأول – الدور االأر�صي( 

بتاريخ 13دي�صمرب 2018م. 
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ملتقى الجودة الثالث

م�صاركة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية بجناح يف ملتقى اجلودة 
الثالث والـــذي اأقامتـــه االإدارة العامة لتح�صني اجلـــودة و�صلمة املر�صى 
بوزارة ال�صحة بعنوان "اجلودة يف ع�صر التغريات ال�صريعة" والذي ُعقد 
بفنـــدق كراون بـــلزا – النخيل - الريا�س بتاريـــخ 13-14 يناير 2019م 

ومت تكرمي اجلمعية بنهاية امللتقى.



32

الملتقى الثاني للقيادات الصحية بالمنطقة الشرقية

م�صاركة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية بامللتقى الثاين للقيادات 
ال�صحية باملنطقة ال�صرقية بفندق مرييديان اخلرب حتت عنوان ) التجمعات 

ال�صحية ودورها يف حتقيق روؤية 2030 ( بتاريخ 22 اأكتوبر 2018م.
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H I M S S مؤتمر الـ

 م�صاركـــة اجلمعية ال�صعوديـــة للإدارة ال�صحية بجنـــاح �صمن موؤمتر
 ال HIMSS والـــذي اأقيـــم بفندق الفور�صيزون بالريا�ـــس بتاريخ 11-10 

اأكتوبر لعام 2018م. 
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ملتقى الصحة العالمي

م�صاركـــة اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية بجناح مبلتقى ال�صحة 
العاملي املنعقد خلل الفرتة من 10-12 �صبتمرب 2019م. مبركز الريا�س 

الدويل للموؤمترات واملعار�س بالريا�س .
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تقييم الربامج الأكادميية والتدريبية
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تقييم البرامج األكاديمية والتدريبية

اأجنزت اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية تقييم عدد من الربامج 
االأكادميية يف اجلامعات والكليات احلكومية واالأهلية. مثل: 

برنامج بكالوريو�س اإدارة املعلومات ال�صحية بكلية االأمري �صلطان . 1
للعلوم ال�صحية الع�صكرية بالظهران.

برنامج ماج�صتري اإدارة الرعايـــة ال�صحية باجلامعة االإلكرتونية 2. 
ال�صعودية .
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برنامج زمالة الإدارة ال�صحية
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برنامج زمالة اإلدارة الصحية

مت العمـــل علـــى مقـــرتح لربنامـــج زمالـــة االإدارة ال�صحيـــة حلملـــة 
البكالوريو�ـــس واملاج�صتري من اأخ�صائـــي االإدارة ال�صحية وزملئهم من 
العاملـــني يف اخلدمـــات ال�صحيـــة، ومت التن�صيق مع عدد مـــن اجلامعات 

احلكومية .
حيـــث متت املوافقـــة املبدئية على اعتماد تنفيـــذ الربنامج مع جامعة 

الق�صيم ، وهو االأن حتت االإجراءات االإدارية اخلا�صة باجلامعة .
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الإجتماع بامل�صوؤولني 
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اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة بمعالي وزير الخدمة المدنية

عقد جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحية يف دورتها 
الثالثـــة اجتماعًا مع معـــايل وزير اخلدمة املدنية حيـــث مت مناق�صة اأوجه 
التعـــاون ودعـــم مبـــادرات اجلمعية يف دعـــم التخ�ص�ـــس واملتخ�ص�صني 

وتنمية الكوادر الب�صرية حتقيقًا لروؤية اململكة 2030.
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اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة بسعادة األمين العام 
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

عقد جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحية يف دورتها 
الثالثـــة اجتماعًا مع �صعـــادة االمني العام للهيئـــة ال�صعودية للتخ�ص�صات 
ال�صحية وبح�صور �صعادة املدير التنفيذي للجمعيات ال�صحية يوم االأحد 
1438/09/09هــــ  املوافق 2017/06/04 م، ومت خلل االجتماع مناق�صة 

املو�صوعات التالية:
• اخلطة اال�صرتاتيجية للجمعية يف دورتها الثالثة.	
• برنامج الزمالة ال�صعودية يف االدارة ال�صحية.	
• طلب ا�صراك جمل�س ادارة اجلمعية يف املجال�س العلمية والت�صنيف 	

املهني كجهـــة ر�صمية ممثلة لتخ�ص�ـــس االإدارة ال�صحية و تابعة 
للهيئة.

• اعتماد فروع الريا�س و جده و الدمام.	
• مقرتح اعطاء وزن للع�صوية من �صمن �صاعات التدريب امل�صتمر.	
• الرئا�صة الفخرية للجمعية.	
• اعتماد برامج االدارة ال�صحية العلمية من قبل الهيئة.	
• اعتماد الهيئة لل�صهادات املهنية االحرتافية يف االإدارة ال�صحية.	
• تنظيم اجلمعية للأن�صطة التدريبية و التعليم امل�صتمر بالفروع و املكاتب.	
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زيارة أعضاء مجلس اإلدارة لسعادة أمين عام المجلس الصحي السعودي

عقد جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة ال�صعودية لـــلإدارة ال�صحية يف دورتها 
الثالثـــة اجتماعًا مع �صعادة اأمني عـــام املجل�س ال�صحي ال�صعودي الدكتور 
نهـــار بن مزكـــي العازمـــي ملناق�صـــة العديد مـــن املوا�صيـــع ذات العلقة 
بالتخ�ص�ـــس واملتخ�ص�صـــني وو�صـــع اخلريجني مـــن حملـــة التخ�ص�س 
والتح�صني الوظيفي، باالإ�صافة اإىل م�صميات الوظائف والتوظيف والتاأهيل 

املنا�صب ملدراء امل�صت�صفيات. 
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ملتقى القائد ال�صحي 
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ملتقى القائد الصحي مع سعادة الدكتور محمود بن عبد الجبار يماني

اأقامت اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية ملتقى القائد ال�صحي يوم االأحد 
30-9-3018م با�صت�صافـــة متميزة للقائد ال�صحي الدكتـــور/ حممود اليماين 
الرئي�ـــس واملدير العام التنفيذي للتجمـــع ال�صحي الثاين مبنطقة الريا�س حيث 
كان لقـــاًء ثريـــًا للتعرف عن قرب علـــى روؤية وا�صحة للقيـــادة ال�صحية والفكرة 

حول التجمعات ال�صحية واأوجه التعاون مع جمعية االإدارة ال�صحية
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ملتقى القائد الصحي مع سعادة األستاذ الدكتور/ أيمن بن أسعد عبده، 
وقدم امين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

اأقامت اجلمعيـــة ال�صعودية للإدارة ال�صحيـــة ملتقى القائد ال�صحي 
با�صت�صافـــة متميـــزة للقائد ال�صحي االأ�صتـــاذ الدكتور/ اأميـــن بن اأ�صعد 
ات ال�صحية الدكتور  عبده، وقـــدم امني عام الهيئة ال�صعوديـــة للتخ�ص�صّ
اميـــن عبده ، �صتة مبـــادرات لتطويـــر القائد ال�صحي وذلـــك خلل لقاٍء 
جمعـــه بالقيـــادات ال�صحية والـــذي نظمتـــه اجلمعية ال�صعوديـــة للإدارة 
اخريا بالريا�ـــس .وت�صمل دورة اكادميي للدارة ال�صحية ، و و�صع ا�صئلة 
الختبـــارات املمار�صني يف االدارة ال�صحية تتمثل يف بنك للأ�صئلة يت�صمن 
5000 �صـــوؤال ، وكذلك الزمالـــة ال�صعودية و اكمـــال اجراءاتها ، كما دعا 
ان تكـــون اجلمعيـــة هي املجل�ـــس العلمي لـــدى الهيئة لـــلدارة ال�صحية ، 
و دور اجلمعيـــة يف دعـــم و متكـــني املتخ�ص�صني و ان هـــذا م�صوؤوليتها ، و 
دور اجلمعيـــة يف ن�صر ثقافـــة االدارة ال�صحية بـــني املمار�صني ال�صحيني 
كافـــة عرب ح�صاباتهـــا و ح�صابات الهيئة.ويهدف اىل اإبـــراز دور القيادات 
ال�صحيـــة ونقل اخلربات للجيل القادم من متخ�ص�صي االدارة ال�صحية، 
وعقـــد لقـــاءات مبتخ�ص�صـــني االدارة ال�صحيـــة واتاحـــة الفر�صـــة لهـــم 
لللتقـــاء بالقيـــادات ال�صحية والتعرف علـــى اأوجه التعـــاون بني جمعية 

االدارة ال�صحية واملنظمات ال�صحية االخرى .
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ملتقى القائد الصحي مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة

اأقامت اجلمعيـــة ال�صعودية للإدارة ال�صحيـــة ملتقى القائد ال�صحي 
يـــوم اخلمي�ـــس 12-4-3018م با�صت�صافة متميزة لـــلأخ القائد ال�صحي 
الدكتـــور/ اأحمد اأبو عباة املدير العـــام التنفيذي مل�صت�صفى امللك عبد اهلل 
بـــن عبد العزيز اجلامعي وقد كان لقاًء مثمرًا بالتعرف على جتربة وروؤية 
وا�صحـــة للقيـــادة ال�صحية. ونتج عن هـــذا اللقاء دعم م�صكـــور للجمعية 

والتخ�ص�س وتعاون �صيخدم املمار�صني يف االإدارة ال�صحية
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املوؤمتر الدويل الثالث للجمعية 
ال�صعودية للإدارة ال�صحية
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المؤتمر الدولي الثالث للجمعية السعودية لإلدارة الصحية

برعايـــة معـــايل وزيـــر ال�صحة الدكتـــور توفيق بـــن فـــوزان الربيعة، 
عقدت اجلمعية ال�صعودية للإدارة ال�صحية املوؤمتر الدويل الثالث بعنوان 
"م�صتقبل اإدارة املن�صاآت ال�صحية"، وذلك خلل الفرتة من 12ـ  14 نوفمرب 
2019م يف قاعة امللك في�صل للموؤمترات يف الريا�س. وُيعد املوؤمتر من�صة 
دولية هدفها تبادل االأفـــكار واالإ�صرتاتيجيات بني رّواد الفكر واملخت�صني 
واملهتمـــني من املوؤ�ص�صات وال�صركات والهيئـــات احلكومية املتخ�ص�صة يف 
تقـــدمي ِخْدمات الرعاية ال�صحية. حيث حظي املوؤمتر مب�صاركة نخبة من 
كبار القياديني من القطاعات ال�صحية املختلفة ومن موؤ�ص�صات القطاعني 
العام واخلا�س واجلهات ال�صحية التي ترتبط اجلمعية ال�صعودية للإدارة 
ال�صحيـــة معها ب�صـــراكات اإ�صرتاتيجية. وقد التقى خـــرباء من االأو�صاط 
االأكادمييـــة مع الـــرّواد من القطاعـــات ال�صحية مل�صاركة االأفـــكار القّيمة 
وبناء �صداقات. وت�صمن املوؤمتر عددًا من املحاور التي تنعك�س خمرجاتها 
علـــى تطوير وحت�صني اخِلْدمات ال�صحية، من اأبرزها احلوكمة يف القطاع 
ال�صحـــي، والتميـــز املوؤ�ص�صـــي يف ِخْدمات الرعاية ال�صحيـــة والطموح يف 
التجمعـــات ال�صحيـــة، واال�صتدامة يف الرعاية ال�صحيـــة، وكذلك الذكاء 
اال�صطناعـــي يف الرعاية ال�صحية، باالإ�صافة اإىل بنـــاء املواهب القيادية 
يف القطاع ال�صحي، والفر�س اال�صتثمارية والتكامل يف الرعاية ال�صحية.
كما ت�صمن املوؤمتر اقامة عدد 4 ور�س عمل متخ�ص�صة تتعلق بـ :

)2( التحول يف القيادة. )1( اجلودة و�صلمة املري�س . 
)4( التحول يف ال�صحة الرقمية. )3( جتربة املري�س .  
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تنفيذ اأن�صطة ولقاءات وملتقيات وندوات 
علمية وور�س عمل ودورات تدريبية
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تنفيذ أنشطة ولقاءات وملتقيات وندوات علمية وورش عمل ودورات تدريبية

 قامـــت اجلمعية بدورتها الثالثة بتنفيذ عددًا من االأن�صطة واللقاءات 
والنـــدوات العلمية والدورات التدريبية وور�س العمل وامللتقيات العلمية يف 
عـــدد من مناطق اململكة وقـــد مت اختيار عناوين خمتلفـــة للملتقيات تهم 

ممار�صي االإدارة ال�صحية واملهتمني على النحو التايل :

األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2017م

مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
مــقــابــلــة �ــصــمــو نـــائـــب اأمـــري 1

ال�صرقية 
ال�صرقية2017/10/5ممقابلة تعريفية

الــدكــتــور 2 االأمــــري  �صمو  لــقــاء 
ــــداهلل بــن  ــــن عــــب ــل ب ــع ــص ــ� م
منطقة  اأمــــري  عــبــدالــعــزيــز 

احلدود ال�صمالية

احلدود ال�صمالية2017/4/18ممقابلة

اجلمعية 3 اإدارة  جمل�س  اجتماع 
للهيئة  العام  االأمني  �صعادة  مع 
ــات  الــ�ــصــعــوديــة لــلــتــخــ�ــصــ�ــصّ
ـــعـــادة املــديــر  الــ�ــصــحــيــة و�ـــص

التنفيذي للجمعيات

الهيئة ال�صعودية 2017/6/5ممقابلة
للتخ�ص�صات 

ال�صحية
احلي الدبلوما�صي 

- الريا�س
توقيع مذكرة تعاون مع وزارة 4

العمل والتنمية االجتماعية
وزارة العمل والتنمية 2017/12/5ممذكرة تعاون

االجتماعية-  
الريا�س
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مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
ـــعـــاون مع 5 ــع مـــذكـــرة ت ــي ــوق ت

اجلمعية ال�صعودية للجودة
اجلمعية ال�صعودية 2017/10/27ممذكرة تعاون

للإدارة ال�صحية-  
الريا�س

اعادة تن�صيط مذكرة التعاون 6
مع املجل�س ال�صحي ال�صعودي

الريا�س2017/12/17ممذكرة تعاون

ال�صعودي 7 ال�صحي  املعر�س 
ــك  ــري ــص ــ� ك املــــ�ــــصــــاركــــة   –

ا�صرتاتيجي

�صريك 
ا�صرتاتيجي
وم�صاركة 

بجناح

مكتب اجلمعية 8-2017/5/10م
بالريا�س

مركز الريا�س الدويل 
للموؤمترات واملعار�س

ومعر�س 8 مبلتقى  املــ�ــصــاركــة 
»�ــصــبــاب و�ـــصـــابـــات اأعـــمـــال 

ال�صرقية 2017م

27-م�صاركة بجناح
2017/11/29م

معار�س الظهران 
الدولية - ال�صرقية

امل�صاركة مبوؤمتر ع�صري االأول 9
ال�صحية  املـــرافـــق  الإدارة 
العامة  املديرية  مع  بالتعاون 

لل�صوؤون ال�صحية بع�صري

13-موؤمتر
2017/8/14م

م�صت�صفى ع�صري 
املركزي

الإعـــداد 10 الــتــ�ــصــاوري  امللتقى 
اخلطة اال�صرتاتيجية 

مكتب اجلمعية 2017/7/22مملتقى
بالريا�س 

نادي �صباط قوى االأمن 
يف مدينة الريا�س

اجلمعيات 11 بلقاء  املــ�ــصــاركــة 
الهيئة  تعقده  الذي  ال�صحية 
للتخ�ص�صات  ــ�ــصــعــوديــة  ال

ال�صحية

فندق الريتز 2017/5/16ملقاء
كارلتون بالريا�س

يف 12 الوطني  التحول  مبادرات 
 2020 ال�صحية  اخلــدمــات 
م�صت�صفى  مـــع  بــاملــ�ــصــاركــة 

القوات امل�صلحة بال�صمالية

20-ندوة
2017/12/21م

م�صت�صفى القوات 
امل�صلحة بال�صمالية
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مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
ال�صحية 13 الــقــيــادات  تطوير 

التخطيط  منــوذج  خلل  من 
للتعاقب الوظيفي

مكتب اجلمعية 2017/1/3مور�صة عمل 
بالريا�س 

اإدارة التدريب 
واالإبتعاث- وزارة 
ال�صحة-الريا�س

االإجتاهات احلديثة يف اإدارة 14
امل�صت�صفيات

مكتب اجلمعية 2017/1/18مدورة
بالريا�س 
م�صت�صفى 

امل�صاري-الريا�س
ــــكــــايــــزن يف 15 تـــطـــبـــيـــقـــات ال

اخلدمات ال�صحية 
مكتب اجلمعية 2017/3/27 مدورة تدريبية

مبكة املكرمة
ال�صحية 16 الــقــيــادات  تطوير 

التخطيط  منــوذج  خلل  من 
للتعاقب الوظيفي

27-دورة تدريبية
2017/4/28 م

مكتب اجلمعية 
مبكة املكرمة

مكتب اجلمعية 2017/4/30مدورة تدريبيةنظريات االإدارة ال�صحية17
مبكة املكرمة

االأ�صاليب احلديثة يف حت�صني 18
جودة اخلدمات ال�صحية

21-ملتقى
2017/11/22 م

مكتب اجلمعية 
مبكة املكرمة

من 19 الــهــدر  ـــة  اإزال منهجيات 
العمليات

مكتب اجلمعية 2017/11/22 مور�صة عمل
مبكة املكرمة

مكتب اجلمعية 2017/11/21 مور�صة عملالتطوير املهني وال�صخ�صي20
مبكة املكرمة

مكتب اجلمعية 2017/11/26 مور�صة عملموؤ�صرات �صلمة املر�صى21
مبكة املكرمة

يف 22 الوطني  التحول  مبادرات 
اخلدمات ال�صحية 2020

18-ملتقى
2017/4/20 م

مكتب اجلمعية 
باحلدود ال�صمالية
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مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
ال�صحية 23 الــقــيــادات  تطوير 

التخطيط  منــوذج  خلل  من 
للتعاقب الوظيفي

22-دورة تدريبية
2017/2/23 م

مكتب اجلمعية 
باحلدود ال�صمالية

اإدارة 24 عـــــمـــــل:  ــــــة  ور�ــــــص
امل�صنت�صفيات 

مكتب اجلمعية 2017/4/27مور�صة عمل
باحلدود ال�صمالية

ــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر يف 25 ال
املنظمات ال�صحية 

مكتب اجلمعية 2017/5/1 مدورة تدريبية
بجده

املجال 26 يف  اجلــودة  تطبيقات 
ال�صحي

22-دورة تدريبية
2017/3/23 م

مكتب اجلمعية 
بجده

الوطنية 27 ال�صحية  ال�صيا�صات 
والدولية بني الواقع واملاأمول

29-دورة تدريبية
2017/3/30 م

مكتب اجلمعية 
بجده

مكتب اجلمعية 8-2017/3/9 مدورة تدريبية�صتة �صيجما احلزام االأ�صفر28
بال�صرقية

املـــر�ـــصـــى 29 ـــلمـــة  ـــص � دورة 
للقياديني ال�صحيني

مكتب اجلمعية 2017/2/19 مدورة تدريبية
بال�صرقية

24-دورة تدريبيةهند�صة االأخطاء الطبية 30
2017/4/25 م

مكتب اجلمعية 
بال�صرقية

االإدارة 31 يف  اجلودة  تطبيقات 
ال�صحية 

27-دورة تدريبية
2017/3/28 م

فرع  اجلمعية 
بالق�صيم

23-دورة تدريبيةتطبيقات �صتة �صيجما 32
2017/8/26 م

مكتب  اجلمعية 
بجازان
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األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2018م

مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
الإدارة 1 الــقــيــاديــة  املـــهـــارات 

القطاعات ال�صحية 
21-دورة تدريبية

2018/2/22
مكتب اجلمعية 

بال�صرقية
�ــصــلمــة 2 يف  ـــادة  ـــقـــي ال دور 

املر�صى 
20-دورة تدريبية

2018/2/21
مكتب اجلمعية 

مبكة املكرمة
ال�صحية 3 الــقــيــادات  ملتقى 

 2018 ال�صحية  بالقطاعات 
ال�صعودية  بالهيئة  االأول   -

التخ�ص�صات ال�صحية

الهيئة ال�صعودية 2018/2/19ملتقى
للتخ�ص�صات 

ال�صحية

ـــل يف 4 ـــمـــوي ـــت �ـــصـــيـــا�ـــصـــات ال
املنظمات ال�صحية 

مكتب اجلمعية 2018/3/28دورة تدريبية
بجده

تــهــيــئــة املــــرافــــق الــ�ــصــحــيــة 5
ايـــرادات  ل�صبط  احلكومية 
وايجاد  ال�صحية  اخلــدمــات 

م�صادر متويل اأخرى 

مكتب اجلمعية 2018/4/25دورة تدريبية
بالريا�س

ملتقى القائد ال�صحي الثاين 6
مع د. اأحمد اأبو عباة

الهيئة ال�صعودية 2018/4/12ملتقى
للتخ�ص�صات ال�صحية

الإدارة 7 الــقــيــاديــة  املـــهـــارات 
حفر   - ال�صحية  القطاعات 

الباطن

25-دورة تدريبية
2018/4/26

مكتب اجلمعية 
بحفر الباطن

�ــصــلمــة املــر�ــصــى واجلــــودة 8
ملتقى وزارة ال�صحة

29-ملتقى
2018/4/30

وزارة ال�صحة 
بالريا�س

املنظمات 9 يف  املالية  االإدارة 
ال�صحية 

15-دورة تدريبية
2018/4/16م

مكتب اجلمعية 
بجده

25-دورة تدريبيةالقيادة الفاعلة 10
2018/4/26

فرع اجلمعية 
بالق�صيم 



70

مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
11 Patient Safety for

Leaders - حفر الباطن
مكتب اجلمعية 2018/4/26مدورة تدريبية

بحفر الباطن
12Patient Safety 

Essentials Workshop 
مكتب اجلمعية 2018/4/26مور�صة عمل

بحفر الباطن
اخلدمات 13 وجودة  اإدارة  نظم 

املنظمة  نـــدوة   - ال�صحية 
العربية للتنمية االإدارية

مبنى اجلمعيات/2-2018/5/3مندوة
الهيئة ال�صعودية 

للتخ�ص�صات ال�صحية
14Leadership Skills 

in Healthcare 
Organization

مكتب اجلمعية 2018/4/28مدورة تدريبية
بحفر الباطن

15Leadership Skills 
in Healthcare 
Organization

مكتب اجلمعية 2018/4/28مدورة تدريبية
بالدمام

16Management 
Systems And Quality 
Of Health Services

فرع اجلمعية 2018/5/13دورة تدريبية
بجازان

17Development of 
Human Resources in 
Health Facilities

20-دورة تدريبية
2018/6/21م

فرع اجلمعية 
بالق�صيم

االأ�صا�صية 18 ال�صلمة  معايري 
الق�صيم 

24-دورة تدريبية
2018/7/25م

فرع اجلمعية 
بالق�صيم

19Six Sigma Methodology 
and Its Impact On 
Measurement Systems 
and Performance 
Improvement

مكتب اجلمعية 4-2018/7/5مدورة تدريبية
بجده

ال�صحية 20 الـــقـــيـــادات  نــــدوة 
باملنطقة ال�صرقية

مكتب اجلمعية 2-2018/10/3مندوة
بالدمام
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مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
مكتب اجلمعية 2018/10/2مور�صة عملاإدارة امل�صاريع ال�صحية21

بالدمام
22Six Sigma Methodology 

and Its Impact
On Measurement 
Systems and Performance 
Improvement

26-دورة تدريبية
2018/27م

مكتب اجلمعية 
بع�صري

ملتقى القائد ال�صحي  الثالث 23
مع د. حممود مياين

مدينة امللك فهد 2018/9/30مدورة تدريبية
الطبية

خــدمــة الــعــمــلء يف املــجــال 24
ال�صحي حفر الباطن

مكتب اجلمعية 2018/9/30مدورة تدريبية
بحفر الباطن

فرع اجلمعية بالق�صيم2018/9/30مدورة تدريبيةبطاقة االآداء املتوازن 25
املهارات االأ�صا�صية يف تطوير اأداء 26

املمار�صني ال�صحيني حفر الباطن
مكتب اجلمعية 3-2018/11/4مدورة تدريبية

بحفر الباطن
فرع اجلمعية بالق�صيم2018/11/20مدورة تدريبيةالقيادة ومتطلباتها27
قيادة واإدارة التغيري التحويلي 28

يف الرعاية ال�صحية 
20-دورة تدريبية

2018/11/21م
مكتب اجلمعية 

بحفر الباطن
مــ�ــصــاركــة بــجــنــاح يف »يـــوم 29

ُعقد  والــذي  العاملي«  اجلــودة 
بتاريخ 13دي�صمرب 2018م.

مقر وزارة ال�صحة 2018/12/13ميوم عاملي
)الربج االأول – 
الدور االأر�صي(

ال�صعودية 30 اجلمعية  م�صاركة 
بامللتقى  ال�صحية  ـــــلإدارة  ل
ال�صحية  لــلــقــيــادات  الــثــاين 
باملنطقة ال�صرقية حتت عنوان 
ال�صحية ودورها  التجمعات   (

يف حتقيق روؤية 2030 ( 

فندق مرييديان 2018/10/22ملتقى
اخلرب

م�صاركة بجناح �صمن موؤمتر 31
 HIMSS ال

10-موؤمتر
2018/10/11م

بفندق الفور�صيزون 
بالريا�س
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األنشطة التدريبية للجمعية السعودية لإلدارة الصحية لعام 2019م

مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
21-دورة تدريبيةتدريب املدربني1

2019/4/25
مكتب اجلمعية 

بالدمام
املهارات االأ�صا�صية يف اجلودة 2

لــلــمــمــار�ــصــني الــ�ــصــحــيــني 
االعتماد وم�صاريع التح�صني

16-دورة تدريبية
2019/4/18

مكتب اجلمعية 
بحفر الباطن

فندق الفور�صيزون 1-2019/4/2مموؤمترموؤمتر �صلمة املر�صى 3
الريا�س

مكتب اجلمعية 2019/3/18مدورة تدريبيةجتربة املري�س 4
مبكة املكرمة

5Healthcare and 
Quality Management

فندق كراون بلزا 2019/2/12مدورة تدريبية
الريا�س

6Transforming Patient 
Experience in Saudi Arabia 
with Smart Practices

فندق كراون بلزا 1-2019/4/2مدورة تدريبية
الريا�س

15-دورة تدريبيةالقيادة ومتطلباتها7
2019/5/16م

فرع اجلمعية 
بالق�صيم

8Understanding and 
Conducting Research 
in the Health and 
Social Sciences 

13-دورة تدريبية
2019/5/14م

مكتب اجلمعية 
بالدمام

9Management skills 
for department 
heads and 
department heads in 
the health sector

21-دورة تدريبية
2019/7/22م

مكتب اجلمعية 
بالدمام



73
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مكتب اجلمعية 1-2019/8/2مدورة تدريبيةموؤ�صرات قيا�س االآداء10

باملدينة املنورة
ملتقى 11 يف  بجناح  امل�صاركة 

اأقامته  الثالث والذي  اجلودة 
لتح�صني  الــعــامــة  االإدارة 
اجلــــودة و�ــصــلمــة املــر�ــصــى 
بـــــــوزارة الــ�ــصــحــة بــعــنــوان 
التغريات  »اجلــودة يف ع�صر 

ال�صريعة« 

13-14 ملتقى
/2019/1م

فندق كراون 
بلزا – النخيل - 

الريا�س 

مبلتقى 12 بــجــنــاح  ــة  ــارك ــص ــ� امل
ال�صحة العاملي

10-ملتقى
2019/9/12م

مركز الريا�س 
الدويل للموؤمترات

ــث 13 ــال ــث ــــوؤمتــــر الـــــــدويل ال امل
ــلإدارة  ل ال�صعودية  للجمعية 
ادارة  »م�صتقبل  ال�صحية 

املن�صاآت ال�صحية«

12-موؤمتر دويل
2019/11/14م

قاعة امللك في�صل 
للموؤمترات فندق 
االنرتكونتيننتال 

بالريا�س
ور�صة عمل التحول ال�صحي الرقمي 14

م�صاحبة 
للموؤمتر

قاعة امللك في�صل 2019/11/12م
للموؤمترات فندق 
االنرتكونتيننتال 

بالريا�س
الــتــحــول الــقــيــادي الــعــاملــي - 15

بالقيادة  للتحول  منوذج  بناء 
ال�صحية العاملي 

ور�صة عمل 
م�صاحبة 

للموؤمتر

قاعة امللك في�صل 2019/11/12م
للموؤمترات فندق 
االنرتكونتيننتال 

بالريا�س
ور�صة عمل حت�صني جتربة املري�س 16

م�صاحبة 
للموؤمتر

قاعة امللك في�صل 2019/11/12م
للموؤمترات فندق 
االنرتكونتيننتال 

بالريا�س
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مكان النعقادتاريخ النعقادنوع الن�صاطا�صم الن�صاطم
حتــ�ــصــني جــــــودة و�ــصــلمــة 17

الرعاية ال�صحية 
ور�صة عمل 
م�صاحبة 

للموؤمتر

قاعة امللك في�صل 2019/11/12م
للموؤمترات فندق 
االنرتكونتيننتال 

بالريا�س
الإدارة 18 الــقــيــاديــة  املـــهـــارات 

القطاعات ال�صحية
مركز البابطني 2019/12/19مدورة تدريبية

بالدمام
10-دورة تدريبيةموؤ�صرات قيا�س االآداء19

2019/11/12م
املدينة املنورة

حفر الباطن2019/12/1مدورة تدريبيةموؤ�صرات قيا�س االآداء20
مكة املكرمة2019/12/2دورة تدريبيةالتميز املوؤ�ص�صي21
مكة املكرمة2019/12/4مدورة تدريبيةالتحفيز والر�صا الوظيفي22
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