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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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ليكونوا أصحاء سعداء
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الرضاعة الطبيعية :                       
                        حضن وحنان األمومة ....

                                       صحة وسعادة الطفولة...     

      Breastfeeding …..
    Lap & affection of motherhood ...

                Health & happiness in childhood …

-  SPA - 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الجمعية السعودية لطب األطفال

اجلمعية السعودية لطب األطفال جمعية علمية طبية سعودية أنشئت حتت مظلة جامعة 
الرياض )جامعة امللك سعود حالياً(  يف عام 1401هـ ومتت  املوافقة على إنشائها بقرار 
من املجلس العلمي بجامعة امللك سعود وذلك طبقا لألحكام املنصوص عليها يف القواعد 

املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية. 
وتتمثل أهداف اجلمعية يف تنمية الفكر العلمي يف مجال تخصص طب األطفال والعمل 
علــى تطويــره وتنشــيطه وحتقيــق التواصــل العلمــي ألعضــاء اجلمعية وتقدمي املشــورة 
العلميــة يف مجــال التخصــص وتيســير تبــادل اإلنتــاج العلمي يف مجاالت طــب األطفال 

وصحة الطفل وتطوير األداء العلمي واملهني ألعضاء اجلمعية.
 واجلمعيــة الســعودية لطب األطفال إحدى أقــدم اجلمعيات الطبية كجمعية علمية غير 
ربحيــة تعنــى أيضا بالنشــاطات والبحوث املتعلقــة بالتقدم العلمي واملمارســة املهنية يف 
طب األطفال وصحة الطفل كما تهتم بإقامة املؤمترات والندوات واملعارض املتخصصة 

يف هذا املجال.
النشأة:

أنشئت اجلـمعـية السعودية لطب األطـفال كجمعية علمية حتت مظلة جامعة الرياض 
)جامعة امللك سعود حاليا ( يف عام 1401هـ املوافق 1981م.

الهدف: 
تنمية الفكر العلمي وتطوير املهارات العلمية و العملية للكوادر الطبية يف مجال طب 

األطفال.
الرؤية:

أن يكــون للجمعيــة دور متميــز يف تطويــر البحث العلمي والتعليم الطبي املســتمر يف  
طب األطفال.

الرسالة: 
خدمــة املجتمــع مــن خالل اإلســهام يف تطويــر األداء املهني ونشــر الوعــي يف مجال 

صحة وطب األطفال.
الشعار:

نحو ممارسة طبية  متميزة. 
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اهداف ونشاطات الجمعية السعودية لطب األطفال

األهداف العامة للجمعية:
 

  تنمية الفكر العلمي يف مجال تخصص طب األطفال والعمل على تطويره وتنشيطه 
  حتقيق التواصل العلمي ألعضاء اجلمعية 

  تقدمي املشورة العلمية النظرية والتطبيقية يف مجال طب األطفال
  رفع مستوى األداء العلمي واملهني ألعضاء اجلمعية 

   تيســير تبــادل اإلنتــاج العلمــي واألفــكار العلميــة يف مجــال اهتمامــات اجلمعية بني 
الهيئات واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.

خدمة املجتمع:

مع أن اجلمعية هي يف األســاس جمعية علمية، فإن الهدف الرئيســي هو خدمة املجتمع 
، حيــث تقــوم اجلمعيــة بالعديــد مــن النــدوات املوجهــة للمجتمــع، مثــل إقامــة الندوات 
التثقيفيــة املتخصصــة ، لبعــض األمراض واحلــاالت ، اليوم التوعــوي املفتوح عن بعض 
احلاالت  املرضية، املنشورات التوعوية من خالل املوقع االلكتروني والوسائل اإلعالمية 

املختلفة.

املوقع االلكتروني للجمعية:

 يشــكل موقــع اجلمعيــة االلكترونــي نافذة تواصل بــني اجلمعية وأطبــاء األطفال، و بني 
اجلمعيــة واملجتمــع، وقــد احتــوى املوقع على العديــد من اخلدمات مثــل التقومي العلمي 
للمؤمتــرات والنــدوات الطبية، املنتــدى الطبي، املجموعات الطبية املتخصصة، النشــرة 
العلميــة، معلومــات صحيــة متنوعة من خالل النشــرات واملطويــات املتخصصة املوجهة 

للمجتمع.
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اهداف ونشاطات الجمعية السعودية لطب األطفال

اللقاء العلمي الشهري ألطباء األطفال:
يهدف هذا املنتدى لبناء التواصل العلمي واإلجتماعي ألطباء األطفال ، حيث يتم اللقاء 
الشــهري، وتقدمي بعض احلاالت الطبية املتميزة، يتبعها النقاش واحلوار إلثراء اجلانب 
العلمي، وهذا امللتقى معتمد كساعات علمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 

ويقام اللقاء العلمي الشهري يف العديد من مدن اململكة.

املؤمترات والندوات:
تسعي اجلمعية إلى عقد املؤمترات والندوات لبحث ما هو مهم وجديد يف مجال صحة 
الطفــل، مــن أجــل رفع مســتوى األداء العلمــي واملهني ألعضــاء اجلمعيــة، وتنمية الفكر 

العلمي يف مجال تخصص طب األطفال والعمل على تطويره وتنشيطه.

حماية الطفل:
حمايــة الطفــل مــن اإليذاء أولتهــا اجلمعية اهتمامهــا، وقامت باملشــاركة يف العديد من 

النشاطات التوعوية و إصدار العديد من النشرات الصحية. 

األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة:
تولــي اجلمعيــة إهتمامــاً خاصــاً باألطفــال ذوي االحتياجات اخلاصة مــن خالل اللجان 

املتخصصة.
 

عضوية اجلمعية يف اجلمعيات 
واالحتادات الدولية لطب األطفال 

اجلمعية السعوية لطب األطفال عضو فاعل يف االحتادات واجلمعيات الدولية التالية:
  احتاد جمعيات طب األطفال العربية.

  احتاد جمعيات حوض البحر األبيض املتوسط والشرق األوسط لطب األطفال.
 اإلحتاد العاملي جلمعيات طب األطفال.
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نبذة تاريخية عن إنشاء الجمعية

أنشئت اجلـمعـــية السعودية لطب األطـــفال كجمعية علمية حتت مظلة جامعة الرياض )جامعة 
امللــك ســعود حاليــا ( يف عــام 1401هـــ املوافــق 1981م يف قســم طــب األطفــال بكليــة الطــب 
بجامعــة الريــاض )جامعــة امللك ســعود حاليا (   ,وكان رئيس القســم املرحوم األســتاذ الدكتور 
حســن بــن عبــداهلل كامــل، حيــث مت التقدم جلامعــة امللك ســعود باقتراح إلنشــاء جمعية لطب 
األطفال حتت مظلة اجلامعة, وكان من أعضاء هيئة التدريس بالقســم كل من د. عبد الوهاب 
االدريسي،واألستاذ الدكتور صالح طه رحمه اهلل , ود. عبداهلل العمير و د حسن باحكيم و د. 
عبدالرحمــن  الفريــح  ود. محمــد احمــد عبداهلل , ود. خالد نصير احلــق , و د. زين العابدين 
كــرار, و د. خليفــة عبــد الرحيم آدم , و د.عوض حســن مهدي رحمه اهلل, ود. مالك بابكر, ود. 
محمد الرفاعي كما دعم هذه اخلطوة الدكتورعبدالرحمن الســويلم رئيس قســم طب األطفال 
مبستشــفى الــوالدة واألطفــال بالريــاض آنذاك. ومت إنشــاء جمعيــة طب األطفال الســعودية ) 
اجلمعيــة الســعودية لطــب األطفــال حاليــاً ( بعــد صدور األمر الســامي الكرمي رقــم )869\4( 
بتاريخ 26\11\1395هـ , ثم صدور قرار املجلس العلمي بجامعة الرياض )جامعة امللك ســعود 

حالياً( باملوافقة على إنشاء اجلمعية بتاريخ 27\7\1401هـ.
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إدارة الجمعية

مجلس إدارة اجلمعية:
يتكون مجلس اإلدارة من عدد من األعضاء العاملني ال يزيد على تسعة تختارهم اجلمعية 
العمومية باإلقتراع الســري من بني أعضائها العاملني، على أن يكون ثلثهم من اجلامعة 
التي انشأت اجلمعية ويكون رئيس اجلمعية من منسوبي اجلامعة التي تتبعها اجلمعية.

أ.د.مسلم بن محمد الصاعدي
رئيس اجلمعية د. عبدالعزيز بن عبداهلل التومي

نائب رئيس اجلمعية

أ. د. عبدالرحمن السلطان
عضو مجلس اإلدارة
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د. خالد بن فهد املبيريك
األمني املالي

أ. د. أسعد بن محمد عسيري
عضو مجلس اإلدارة

د. معاذ بن عبدالرحمن التريكي
األمني العام

د. أحمد بن محمد بلخير
عضو مجلس اإلدارة
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الزمالء الذين عملوا سابقا في
مجلس إدارة الجمعية:

ومعالــي  الفريــح,  د.عبدالرحمــن  مــن  كل  اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  رئاســة  عمــل يف 
د.عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز الســويلم,  ود. مســلم الصاعــدي  و د.عبداهلل بن عمير 

العمير, وهو الرئيس احلالي للجمعية.
والزمالء الذين عملوا سابقا يف عضوية مجلس إدارة اجلمعية هم كل من :

د. محمد املقيرن - د. عبداهلل احلربش - د. ســعود الرشــيد - د. حســن كامل رحمه 
اهلل - د. يوســف بــن عبــداهلل العيســى - د. عبدالوهــاب تلمســاني - د. محمد أحمد 
عبــداهلل - د. عبــداهلل بــن عبدالعزيز الزبن - د. خالد بن ابراهيم املســلم - د. ياســر 
بن سعيـد الغــامــدي - د. خــالــد بن أمني العطــاس - د. عبداهلل بن محمــد الشهــري  
د. محمـــد بن عبداهلل قصـــادي الشــهري - د. منصور احلواســي - د. ناصر اجلريان 
د. ابراهيــم احلفظــي - د. محمــد املغامســي - د. عبد اللطيــف الفرائضي - د. خالد 
الزهـــراني - د. يـاســـر بن سعيــــد الغــامــدي - د. خـــالــــد بن عـبـدالـرحمــن احلســني  
د. عبدالعزيــز بــن عبــداهلل التومي - د. نادية محمد ســعيد أبو ناصف - د. مها محمد 
طــاهــــر الدبــــاغ - د. خــالــــد بن قــاســم السميري - د. سعــد بن عبداهلل الصــاعــدي  
د. سعيد بن علي هالل الغــامــدي - د. عبداهلل العمير - د. خالد بن فهــد املبيــريــك  
د. عبد اهلل الصبي - د. مسلم بن محمد الصاعدي - د. صالح الصاحلي - د. زهير 
رهبيني - د. أحمد أبو عباة - د. معاذ التريكي - د. عبد الرحمن النمري - د. أحمد 

بلخير - د. أسعد عسيري - د. عبدالرحمن السلطان .
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النشاطات العلمية
المؤتمرات والندوات الطبية
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المؤتمرات والندوات

المؤتمرات والندوات
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المؤتمرات والندوات
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المؤتمرات والندوات

املكانالتاريخالندوة / املؤمتر
 1- الندوة الثانية ملستجدات طب

 جازان - مستشفى امللك فهد18 - 19 فبراير 2015األطفال
بجازان

رابغ - مستشفى رابغ العام16 - 17 مايو 22015- ندوة مستجدات طب األطفال
 3- مؤمتر الطائف الثاني ملستجدات

الطائف - فندق اإلنتركونتنينتال6 - 7 مايو 2015طب األطفال

 4- املؤمتر اخلامس ألمراض السكري
جدة - فندق اإلنتركونتنينتال25 - 26 نوفمبر 2015لدى األطفال

ينبع - مستشفى ينبع العام3 - 4 فبراير 52016- ندوة مستجدات طب األطفال

املدينة9 - 10 نوفمبر 62016- ندوة املستجدات يف طب األطفال
 7- املؤمتر الثالث للجمعية العربية

 للغدد والسكر عند األطفال
)ASPED)

جدة7 - 8 ديسمبر 2017

 8- املؤمتر الرابع ملثقفي السكر عند
جدة8 ديسمبر 2017األطفال

 9- املؤمتر الرابع للجمعية العربية
 للغدد والسكري عند األطفال وورشة

العمل األوربية
جدة9 - 11 نوفمبر 2017
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المؤتمرات والندوات

املكانالتاريخالندوة / املؤمتر
 10- مؤمتر اجلمعية الدولي اخلامس

يف طب األطفال
5th saudi pediatric Association 

Conference ( SPAC5)

الرياض7 - 9 فبراير 2017

 11- ملتقى اجلمعيات العلمية
الرياض15 - 16 فبراير 2017الرابعف

 12- احلملة الوطنية للتوعية بسالمة
الرياض14 - 17 مارس 2017     الطفل )جنة

 13- دورة تدريبية ألطباء األطفال عن
الرياض16 - 18 أكتوبر 2017سبل الوقاية يف مجال العنف األسري

14- الدورة التاسعة للكورس التدريبي 
ألطباء األطفال بالتعاون مع كرسي 

سمو األمير عبداهلل بن خالد ألبحاث 
حساسية القمح واملدينة اجلامعية 

 Clinical  بجامعة امللك سعود
Course in Pediatric

الرياض11 - 15 فبراير 2017

 15- ندوة املستجدات يف طب
املدينة املنورة8 - 9 نوفمبر 2017األطفال



28 اجلمعية السعودية لطب األطفال

المؤتمرات والندوات

املكانالتاريخالندوة / املؤمتر

 ١٦- المؤتمر السادس للمجموعة
جدة22 - 23 نوفمبر 2017السعودية للغدد والسكري عند األطفال

 17- املؤمتر اخلامس ملثقفي السكر
جدة21 نوفمبر 2017عند األطفال

جدة5 ديسمبر 182017- دورة مكثفة يف طب األطفال

جدةديسمبر 192017- فعالية يوم السكري العاملي

 20- دورة يف أمراض اجلهاز الهضمي
عند األطفال

The 6th Middle east course of 
pediatric Gastroenterology

الرياض30 - 31 يناير 2018
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المؤتمرات والندوات

املكانالتاريخالندوة / املؤمتر
 21- فعاليات اليوم العاملي للربو

 بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز
 الطبية

الرياض1 - 5 - 2018

 22- امللتقى اخلامس للجمعيات 
الرياض4 - 5 ابريل 2018  العلمية واملعرض املصاحب

 23- الدورة العاشرة للكورس التدريبي
ألطباء األطفال

 بالتعاون مع كرسي سمو األمير 
 عبداهلل بن خالد ألبحاث حساسية

 القمح واملدينة اجلامعية بجامعة امللك
  سعود

الرياض1 - 5 ديسمبر 2018

24- ورشة عمل طبية عن مرض لني 
)Rickets( جدة11 - 9 - 2018العظام يف األطفال

 25- ندوة املستجدات يف أمراض  
جدة18-20 ديسمبر 2018الغدد عند األطفال

26- ندوة املستجدات يف طب 
األطفال

  Pediatric Update Symposium

ينبع26 - 28 فبراير 2019

27- املؤمتر الثاني لصحة الطفل
   2ND Child Health Conference

بالتعاون مع مستشفى امللك عبد 
العزيز بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة

جدة19 - 21 مارس 2019
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صور من نشاطات وفعاليات
الجمعية السعودية لطب األطفال
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معالي مدير جامعة امللك سعود فـي جولة على عرض أبحاث
املؤمتر الطبي اخلامس للجمعية يف الرياض واملعرض املصاحب

معالي مدير جامعة امللك سعود يف إفتتاحه للمؤمتر الطبي اخلامس للجمعية يف الرياض
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جانب من عروض أبحاث املؤمتر الطبي اخلامس للجمعية يف الرياض

جانب من عروض أبحاث املؤمتر الطبي اخلامس للجمعية يف الرياض
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أعضاء مجلس اإلدارة يف أحد اإلجتماعات

إفتتاح مؤمتر اجلمعية عن مرض السكري عند األطفال
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تكرمي املشاركني يف إحدى ندوات اجلمعية

جانب من احلضور يف إحدى ندوات اجلمعية
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جانب من احلضور يف مؤمتر اجلمعية يف جدة عن أمراض الغدد والسكري عند األطفال

صور من الفعاليات العلمية للجمعية
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جولة يف املعرض املصاحب  لندوة اجلمعية يف جدة 

جانب من احلضور يف ندوة اجلمعية يف مدينة الطائف
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جولة راعي املؤمتر الرابع للجمعية بالرياض يف املعرض املصاحب

تكرمي بعض املشاركني يف أحد مؤمترات اجلمعية
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تكرمي اجلمعية يف معرض ملتقى اجلمعيات بجامعة امللك سعود

جانب من احلضور يف ندوة اجلمعية عن املستجدات يف طب األطفال ببريدة
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الجـمعـية السعودية لطب األطـفال
Saudi Pediatric Association

 
صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات

والفعاليات األخرى
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات



42 اجلمعية السعودية لطب األطفال

صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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صور بوسترات إعالن المؤتمرات والندوات
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   إنجازات الجمعية

  تطوير هوية واضحة للجمعية. 
  تطوير األنظمة واللوائح والقواعد واإلجراءات ومناذج العمل يف اجلمعية

  تشــجيع جميــع أطبــاء األطفــال يف كافــة القطاعــات الصحيــة ملزيد من املشــاركة يف 
فعاليات اجلمعية. 

  متابعة اجلهود يف تطوير التعليم الطبي املستمر ألطباء األطفال .
  تطوير املوقع اإللكتروني للجمعية.

 مواصلــة إقامــة الندوات بالتعاون مــع القطاعات الصحية األخرى يف مختلف مناطق 
اململكة.

   مشاركة األعضاء يف تنظيم مختلف النشاطات العلمية وحضورها.
 الوصــول بفعاليــات اجلمعيــة إلى جميع مناطق اململكة، بالتعــاون مع اإلدارات العامة 

للشؤون الصحية باملناطق.
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العضوية واإلشتراكات في الجمعية:

 عضوية عاملة: 
يكــون عضــوا عامــاًل مــن كان حاصــال علــى درجــة علمية أو مــا يعادلهــا يف مجال طب 

األطفال يعد حتقق شروط العضوية  ودفع اإلشتراك السنوي.

 عضوية شرفية: 
متنح بقرار من اجلمعية العمومية ملن أسهم يف تطوير مجاالت صحة الطفل أو قدم لها 

خدمات مالية أو معنوية.

 عضوية انتساب:
 متنــح للطــالب اجلامعيــني يف مجــال تخصص طب األطفال وكذلــك العاملني يف مجال 
صحة الطفل ممن ال يتوفرفيهم شرط املؤهل العلمي احملدد يف شروط العضوية العاملة، 

ويعفى العضو املنتسب من 50% من رسم االشتراك.
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Saudi Pediatric Association
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االشتراك وعضوية الجمعية
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Saudi Pediatric Association (SPA)
Membership and subscriptions

 
Membership categories:

Active membership is granted to applicants who have a scientific degree in 
Pediatrics, after payment of the annual subscription fees.
Honorary membership is granted by the general assembly of the SPA to individuals 
who have contributed to the efforts of the SPA in the child health field, or provided 
financial or general support to the SPA.
Affiliated membership is granted to students in Pediatrics and other health care 
professionals who do not have a scientific degree in Pediatrics. Affiliated members 
pay only 50% of the annual subscription fee.
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Saudi Pediatric Association 
SPA CONFERENCES AND SYMPOSIA
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Saudi Pediatric Association 
SPA CONFERENCES AND SYMPOSIA
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Dr. Abdulaziz AL Twaim
Vice President

Prof. Abdulrahman AlSultan
Board Member

Dr. Abdullah AL Omair
Board Member & Executive Director

Prof. Saad AL Saadi
Chairman, Scientific committee Jeddah branch

Dr. Khalid AL Mubaireek
Treasurer

Prof. Asaad M. Assiri
Board Member

Dr. Muath AL Turaiki
Secretary General

Dr. Ahmed Balkhair
Board Member

The Saudi Pediatric Association’s management

The Saudi Pediatric Association board consists of members of the Board of 
Directors elected by the General Assembly of the Association.

Prof. Muslim AL Saadi
President
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 The SPA has active membership
 in the following unions and societies:

•  The union of Arab Pediatric Societies (UAPS).
•  Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies (UMEMPS).
•  The International Pediatrics Association (IPA) .
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Child Protection and prevention 
of violence against children: 

In the area of Child Protection and prevention of violence against children the 
SPA  participates in research and health education in this field .

Children with special needs:
The SPA participates in research , CME , and health education in the field of 
prevention  and management of childhood disability and handicap.

The SPA website:
The SPA website constitutes  a window of communication between the association 
and the pediatricians, as well as between the SPA and the society. The website 
offers several important services like the calendars of scientific conferences and 
symposia  , the pediatric club meetings calendar, information about the specialized 
medical forums, the scientific newsletter, and various medical articles and health 
educational topics and brochures .
The SPA membership in international 
Pediatric associations
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Saudi Pediatric Association, Objectives and activities

Community  services: 

The SPA participates in organizing health educational campaigns and awareness 
activities/days. These cover common disease phenomena and are associated with 
health educational publication of flyers/brochures.

Pediatric conferences and symposia: 
The SPA  organizes pediatric conferences and symposia to discuss updated topics  
in Pediatrics, to raise the standard of scientific and professional practice for the 
association members, to develop  and activate the scientific thinking in pediatrics. 
The SPA participates in health educational activities and supports health education 
publications such as books, magazines , booklets and brochures.   

The monthly scientific Pediatric meeting (Pediatric Club Meeting / Seminar):
The SPA holds the monthly scientific Pediatric meeting (Pediatric club meeting/
seminar) which forms a forum to help in supporting the scientific interaction and 
exchange in pediatrics . In this forum, pediatricians meet and present  educational 
medical cases, followed by discussion to enrich the scientific side , and this 
meeting is accredited with CME hours  from the  Saudi commission for health 
specialties. This monthly club meeting is held in several cities in the Kingdom.
Saudi Pediatric Association
Objectives and activities
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Saudi Pediatric Association
Objectives and activities

The Saudi Pediatric Association (SPA) aims to develop the scientific principles 
and practice in pediatric specialties. The SPA contributes to the development of 
professional and clinical skills of pediatricians and other health care professionals 
in pediatric specialties. The SPA organizes regular continuing medical pediatric 
educational activities (CME), in the form of pediatric conferences, symposia, 
workshops and health awareness days. The SPA encourages pediatric research 
and supports efforts directed to public health education and awareness.  
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Saudi Pediatric Association  (SPA) was founded as 
a scientific association under the umbrella of Riyadh 
University( currently King Saud University  ) in 1401 H 
(1981).

Development of the pediatric principles, practice, 
professional & clinical skills of pediatric and other 
health care professionals.

The SPA aims to pioneer in continuing medical 
education & research in Pediatrics.

Mission: Service to the community through development 
of professional pediatric practice, health education & 
child health services.

Towards excellence in pediatric medical knowledge, 
practice & services.

Saudi Pediatric Association
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