
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعي شنطة  السنوي ل تقرير 

 السعودي  للسكر والغدد الصماء
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  المدرس  الصحي مطروع 

 تعاون معتفاقي  وقعت الجمعي  السعودي  للسكر والغدد الصماء ا

ومن ضمن بنود االتفاقي  قامت  مكتب التعليم بمحافظ  الخبر،

لفحص الةالب  والبنات الجمعي  بزيارة عدد من مدارس البنين

خذ بياناتهم والكطف عن السكر والسمن  وقياس مؤشر  وأوالةالبات 

وتضمن البرنامج مجموع  من الجسم وقياس ضغط الدم. كتل  

ركن فحص السكر وركن التوعي  وتم توزي    ع أجهزة سكر  مثل الركان

والقيام بحمالت تثقيفي   على الةالب والةالبات المصابين بالسكر

ومحاضرات وتطجيع الةالب والةالبات على ممارس  الرياض  

والمقصف الصحي وتثقيف أولياء  المنتظم  وتناول الغذاء الصحي

لهيئات التدريسي  ومتابع  حاالت لةلب  والةالبات وتثقيف اامور أ

وكان ذلك بالتنسيق مع رتفاع مؤشر السمن  وسكر الدم وضغط الدم ا

بناًء عليه تم والصح  المدرسي  و  الخبر محافظ  التعليم ب مكتب

تم فحص قد و  تفاق وتحديد أسماء المدارس التي سيتم فحصها اال 

طالب وطالب   22..70بإجمالي عدد مدرس  للبنين والبنات  84 عدد

بل تم تكريم فريق الجمعي  من ق  قد و  ،الدراسي  بمختلف المراحل

 .ةمار كي المير سعود بن نايف بموقع ال صاحب السمو المل

 

 

 

 



 من  بمدارس دار البيانعن محارب  الس  قام  محاضرة إ

دارة المدرس  والمتةوعين بتاري    خ أقامت الجمعي  بالترتيب مع إ
م محاضرة تثقيفي  للةالبات وركن تثقيفي وعمل 71/7/7102

وتوزي    ع أجهزة سكر  فحوصات للةالبات وموظفات المدرس 
 للمصابين المحتاجين. 

 

 الثانوي  الثاني  بالظهران للبناتحمل  فحص مدرس  

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.7تم في يوم الحد بتاري    خ 
طالب  وتعبئ  استماراتهن  722صات لالمطرف  الصحي  وعمل فحو 

وأخذ الطوال والوزان  الدم ضغطوتم فحص شنسب  سكر الدم و 
بمخاطر  وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن وحساب كتل  الجسم

 السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري
قياس الدم وتوزي    ع أجهزة  سكرعن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام 

 وشرائح للفحص.  الدم عليهنسكر 

 

 

 حمل  فحص المدرس  المتوسة  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.7تم في يوم الحد بتاري    خ 
اراتهم طالب وتعبئ  استم 14.المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

خذ الطوال والوزان الدم وأضغط وتم فحص شنسب  سكر الدم و 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 



قياس وتوزي    ع أجهزة  الدمانتظام سكر عن مخاطر ومضاعفات عدم 
 عليهم وشرائح للفحص. الدم  سكر 

 حمل  فحص مدارس السالم بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 72/7/7102تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   722المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 ناتحمل  فحص مدارس الملك عبدالعزيز بالخبر للب              

م زيارة المدرس  والترتيب مع 72/7/7102تم في يوم االثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   728المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

ذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وك
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  حةين االبتدائي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 72/7/7102تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  241المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

الةالب المصابين بالسكري  السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي 



عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 
 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الفرابي المتوسة  للبنين بالخبر             

م زيارة المدرس  والترتيب مع 72/7/7102تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  881لالمطرف الصحي وعمل فحوصات 

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 دم عليهم وشرائح للفحص. سكر ال

 أقام  محاضرة عن محارب  السمن  بمدارس نور االسالم الهلي     

أقامت الجمعي  بالترتيب مع أدارة المدرس  والمتةوعين بتاري    خ 
م محاضرة تثقيفي  للةالبات وركن تثقيفي وعمل 72/7/7102

سكر قياس فحوصات للةالبات وموظفات المدرس  وتوزي    ع أجهزة 
  .للمحتاجينالدم 

 

 



 

 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الولى بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 74/7/7102تم في يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   782المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر وحساب كتل  الجسم 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الرابع  بالظهران للبنات         

م زيارة المدرس  والترتيب مع 74/7/7102الثاء بتاري    خ تم في يوم الث
وتعبئ  استماراتهن طالب   782المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

ات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  جسر الملك فهد االبتدائي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 74/7/7102تم يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  0014المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 



عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 
 شرائح للفحص. سكر الدم عليهم و 

 حمل  فحص مدارس الجامع  للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 0/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   270المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
توعيتهن بمخاطر وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات و 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الصديق االبتدائي  للبنين بالخبر

لترتيب مع م زيارة المدرس  وا0/7/7102تم يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  807المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 

م سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظا
 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  الثقب  الثانوي  للبنين 

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7/7102تم يوم الخميس بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  2.1المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

والوزان  وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الثالث  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 2/7/7102تم في يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   2.7المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

ي  الةالبات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توع
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  طيب  الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 2/7/7102تم في يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  .21المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

ةالب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  ال
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الرابع  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.تم في يوم الثنين بتاري    خ 
عبئ  استماراتهن وتطالب   784المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 وشرائح للفحص.  سكر الدم عليهن

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  رياض اليمان الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  27المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر وحساب كتل  الجسم 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الكسائي الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/1027/.تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  811المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 

طر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس عن مخا
 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  عبدالرحمن بن قاسم للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  ..7المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

ب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان وتم فحص شنس
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

   االبتدائي  الرابع  عطر بالخبر للبناتحمل  فحص المدرس

م زيارة المدرس  والترتيب مع 2/7/7102تم في يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   877المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وتوعيتهن بمخاطر وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الثامن  باسكان الخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 4/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   211المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

توعي  الةالبات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الجسر المتوسة  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 4/7/7102تم في يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  202المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

  الةالب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  الثانوي  االولى بالظهران للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 9/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن وتم  487المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان وحساب  
كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر السمن  

الةالبات المصابات بالسكري عن وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  
مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس سكر 

 الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الخبر الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 9/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
ئ  استماراتهم وتعبطالب  241المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 ح للفحص. سكر الدم عليهم وشرائ

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  السالم االهلي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 9/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  871المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
السمينين وتوعيتهم بمخاطر  وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الثالث  بالثقب  للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 07/7/7102تم في يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   27.المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

عي  الةالبات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك تو 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  اليعقوبي الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 07/7/7102تم يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  711المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

ب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةال 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الثامن  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 07/7/7102تم في يوم الثنين بتاري    خ 
بئ  استماراتهن وتعطالب   799المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 وشرائح للفحص. سكر الدم عليهن 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  عبدالرحمن بن عوف االبتدائي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 07/7/7102تم يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  812المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر وحساب كتل  

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  عامر بن سنان المتوسة  للبنين بالخبر         

م زيارة المدرس  والترتيب مع 07/7/7102الثنين بتاري    خ تم في يوم 
وتعبئ  استماراتهم طالب  721المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

مصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب ال
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  المتوسة  السادس  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 08/7/7102تم في يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   047المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 هن وشرائح للفحص. سكر الدم علي

 حمل  فحص مدرس  الخزامي الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 08/7/7102تم يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  721المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر وحساب كتل  الجسم وفرز 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  البتدائي  الولى بالراك  للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 02/7/7102 تم في يوم الربعاء بتاري    خ
وتعبئ  استماراتهن طالب   821المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  أبن سيناء الثانوي  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 02/7/7102تم يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  821المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  ميمون  بالحرس الوطني للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب 7/7102/.0تم في يوم الخميس بتاري    خ 
وتعبئ  طالب   721مع المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

استماراتهن وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال 
وتوعيتهن والوزان وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات 

بمخاطر السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات 
بالسكري عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع 

 أجهزة قياس سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الفيصل االبتدائي  للبنين بالخبر

لترتيب مع م زيارة المدرس  وا7/7102/.0تم يوم الخميس بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  211المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 

م سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظا
 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الولى بالخبرللبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 09/7/7102تم في يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   221المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل
الدم وأخذ الطوال والوزان وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط 

وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 انوي  للبنين بالخبرحمل  فحص مدرس  ابن مبارك الث

م زيارة المدرس  والترتيب مع 09/7/7102تم يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  081المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

اض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الري
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الولى بالقاعدة للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 70/7/7102تم في يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   702  وعمل فحوصات لالمطرف  الصحي

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 

ع أجهزة قياس عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    
 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  القادسي  المتوسة  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 70/7/7102تم يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  271المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص مدرس  نهاوند المتوسة  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 70/7/7102تم يوم الثالثاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  872المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

لةالب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  ا
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الولى بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 77/7/7102تم في يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   087المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 هن وشرائح للفحص. سكر الدم علي

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  المتوسة  الولى بالقاعدة للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 77/7/7102تم في يوم االربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   814المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر وحساب كتل  

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  زمزم االبتدائي  للبنين بالخبر                     

م زيارة المدرس  والترتيب مع 77/7/7102تم يوم الربعاء بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  21.المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 

لةالب المصابين بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  ا
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهم وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  االبتدائي  الخامس  بالظهران للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب 77/7/7102تم في يوم الخميس بتاري    خ 
وتعبئ  طالب   811مع المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

استماراتهن وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال 
والوزان وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن 

وعي  الةالبات المصابات بمخاطر السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك ت
بالسكري عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع 

 أجهزة قياس سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص مدرس  الزبير بن العوام المتوسة  للبنين بالخبر

م زيارة المدرس  والترتيب مع 77/7/7102تم يوم الخميس بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهم طالب  712المطرف الصحي وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالب السمينين وتوعيتهم بمخاطر 
السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالب المصابين بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 عليهم وشرائح للفحص.  سكر الدم

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  الثانوي  الثاني  بالثقب  للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 7/7102/.7تم في يوم الحد بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   74.المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر  وحساب كتل 

السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات بالسكري 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 حمل  فحص المدرس  االبتدائي  التاسع  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب مع 72/7/7102تم في يوم الثنين بتاري    خ 
وتعبئ  استماراتهن طالب   894المطرف  الصحي  وعمل فحوصات ل

وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال والوزان 
وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن بمخاطر 

توعي  الةالبات المصابات بالسكري السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك 
عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع أجهزة قياس 

 سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. 

 

 

 

 

 

 



 حمل  فحص المدرس  االبتدائي  السادس  بالخبر للبنات

م زيارة المدرس  والترتيب 72/7/7102تم في تاري    خ الثنين بتاري    خ 
طالب  وتعبئ   727فحوصات ل مع المطرف  الصحي  وعمل

استماراتهن وتم فحص شنسب  سكر الدم وضغط الدم وأخذ الطوال 
والوزان وحساب كتل  الجسم وفرز الةالبات السمينات وتوعيتهن 
بمخاطر السمن  وأهمي  الرياض  وكذلك توعي  الةالبات المصابات 
بالسكري عن مخاطر ومضاعفات عدم انتظام سكر الدم وتوزي    ع 

 ة قياس سكر الدم عليهن وشرائح للفحص. أجهز 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 أشنطة  البرامج العلمي 

التي تهتم المتميزة و شنطة  العلمي  عقدت الجمعي  مجموع  من ال 

بتةوير الكادر الةبي وتوحيد طرق التثقيف لمريض السكري لدى 

 يلي:  ومنها ما ،الممارسين الصحيين

 الطفالمطارك  الجمعي  بمؤتمر طب 

الجمعي   ، شاركتمن منةلق الطراك  بين الجمعي  وجامع  الدمام
الملك فهد التعليمي قامه مستطفى والذي أبمؤتمر طب الطفال 

لقاء محاضرة حول سمن  الطفال م وإ7/7/7102بتاري    خ الخبر ب
بركن تثقيفي بالمعرض الجمعي  )مطاكل وحلول( وكذلك شاركت 

 .ممارس صحي وزوار للركن 211تمر مؤ المصاحب للمؤتمر وحضر ال

 

 

 

 

 

 

 



 المطارك  بدورة تثقيف السكري

شارك  الجمعي  بدورة تثقيف السكري بجامع  الملك سعود بالرياض 
 م بالقاء محاضرتين حول "طوارئ السكري74/7/7102-72بتاري    خ 
وتم توزي    ع ممارس صحي 021تثقيف السكري" وتم حضور و 

  اتمةبوع

 

 

 

 

 

 قام  مستطفى الدمام المركزيأالذي و مطارك  الجمعي  بمؤتمر الكلى 

مستطفى الدمام  فيتلقت الجمعي  دعوة من وزارة الصح  ممثل  
م 7/7102/.0قيم بتاري    خ زي لمطاركتهم بمؤتمر الكلى الذي أالمرك

ا ملقاهبالخبر وشاركت الجمعي  بمحاضرتين أ ل بالزا ورابفندق ك
بركن الجمعي  وكذلك شاركت  د. باسم محمد فوتا  الجمعي  استطاري

خر زار المؤتمر طالب ، ومن جانب آتثقيفي وتوعوي للحضور 
عداد برنامج متكامل س لتوعيتهم بمخاطر أمراض الكلى وتم إالمدار 
بل الجمعي  للةالب وأهمي  الوجبات الصحي  للةالب كما  من ق  

 كرمت وزارة الصح  الجمعي  بعدة شهادات ودرع. 



 

 المطارك  بمؤتمر السكري والتغذي                            

الجمعي  بمؤتمر السكري والتغذي  لمدين  المير سلةان  شاركت
رتين حول "السكري وأمراض القلب، لقاء محاضالةبي  بالرياض وإ

 711م وحضر المؤتمر 02/7/7102السكري وأمراض الكلى" بتاري    خ 
 كتيبات ومةبوعات الجمعي  التثقيفي . ممارس صحي وتم توزي    ع  

 

 

 

 

 

 



 طارك  الجمعي  في مؤتمر إيثار عن أمراض الكلىم

 من جمعي  إالجمعي    شاركت
ً
يثار والمركز السعودي لزراع  كال

م 02/8/7102بالرياض في مؤتمر أمراض الكلى بتاري    خ  عضاءال 
 ممارس صحي.  721قد حضرهبفندق السوفتيل و 

 

 

 

 

 

مطارك  الجمعي  مع مستطفى الوالدة والطفال بندوة الخدم  
 جتماعي اال 

م مع مستطفى الوالدة 09/8/7102الجمعي  بتاري    خ  شاركت
عداد ركن وفوتيل وتم إوالطفال بندوة الخدم  االجتماعي  بفندق الن

زار الركن  ، وقد توعوي وتثقيفي وشرح عن دور الجمعي  وأهدافها 
 ممارس صحي.  011أكثر من 

 

 



ثار بورش  عمل عن أمراض يمطارك  الجمعي  بالتعاون مع جمعي  إ
 الكلى وعالقتها بالسمن 

حول أمراض الكلى والسمن  عمل قامت الجمعي  بعمل ورش  
مام عبدالرحمن بن فيصل بتاري    خ بالتعاون مع جامع  ال 

 وطالب . طالب 021م وتم حضور 72/8/7102

 

 المطارك  بمؤتمر السكري وصوم رمضان

الجمعي  بمؤتمر السكري وصوم  بالتعاون مع وزارة الصح  شاركت
قد م و 04/2/7102تاري    خ برمضان في مستطفى الدمام المركزي 

ممارس صحي وكذلك تم توزي    ع كتيبات الجمعي   711 المؤتمر ر حض
 التثقيفي . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 البرامج المجتمعي 

لى في مجموع  من البرامج التي تهدف إ الجمعي  وشاركتأعدت 

صحي للمجتمع بعمل عدة توعي  ورفع المستوى التثقيفي الغذائي وال

حياء وتوعي  متفرق  منها المجمعات ومراكز ال  ماكنأشنطة  وفي أ

دارس والنوادي الرياضي  ر عملهم والماموظفي الطركات بمق

  .ماكن المتفرق وكثير من ال  ينفةار الصائمومخيمات إ

 وفحوصات 
ً
 تثقيفيا

ً
ضغط الدم وكتل  الدم و لسكر وقد تضمن برنامجا

وتم تدريب متةوعين من التخصصات الةبي  على أفضل الجسم 

 الةرق وأساليب التثقيف. 

 

 

 

 



بالتعاون مع جمعي   (نعمات)حمل  بيثار إمطارك  الجمعي  لجمعي  
 سيهات للخدم  االجتماعي 

سكر الدم وضغط الدم الجمعي  بركن تثقيفي وركن فحص  شاركت
م بمجمع الراشد 00/7/7102-2 خالل الفترة منوتوزي    ع أجهزة سكر 

المجمع وتم اكتطاف حاالت  وزار الركن مجموع  كبيرة من زوار
 .لإلصاب  بسكر الدمجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (سكرك علينا)نةالق حمل  ا

 الحلوةنادي االبتسامات في لعضاء الدم الألطفال المصابين بسكر 
 مع  بالتعاون

 مام عبد الرحمن بن فيصلال سنان بجامع  طب ال كلي  

ال طفالسنان بإقام  فعالي  ل طب امت الجمعي  وبالتعاون مع كلي  ق
 711م وحضر أكثر من 00/7/7102بتسامات الحلوة بتاري    خ نادي اال 

وقد  ،عليهمالدم سكر قياس طفل مصاب بالسكري وتم توزي    ع أجهزة 
سكر الدم ص لفحبرنامج متكامل من محاضرات وعمل  تم تخصيص

دراج من يحتاج إلألسنان مع كامل وكذلك فحص  ومؤشر كتل  الجسم 
برنامج ترفيهي بالضاف  إلى لى عالج بقوائم مواعيد العيادات إ

عب في الهواء الةلق  لوالحناء وال على الوجهلألطفال من ركن رسم 
 ما كان هناك محاضرات توعوي  لألباء والمهات. ك

 

 



 

 

 بالتعاون مع  (حلو سكرك يا)نةالق حمل  ا

 مام عبدالرحمن بن فيصلال جامع  

وتوزي    ع أجهزة سكر الدم الجمعي  بركن تثقيفي وركن فحص  شاركت
م وحضور 08/7/7102للمصابين بالسكر بتاري    خ الدم سكر قياس 
دارة الجامع  على ركن الةالبات كما أثنت إوع  كبيرة من مجم

 قبال من الةالبات عليه. من اهتمام وإ الجمعي  لما وجدوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إنتاج مجموع  من المواد التثقيفي 

أنتجت الجمعي  مجموع  من المواد التثقيفي  الجديدة حول التغذي  
العربي  والسكري والتدخين وبرامج إنقاص الوزن وذلك باللغتين 

 واالنجليزي . 

 

 السكر قياس سكر الدم توزي    ع أجهزة 

 حدى فعالياتهإعلى زوار مجمع الراشد في 

الدم على زوار سكر قياس م توزي    ع أجهزة 08/7/7102تم بتاري    خ 
قامها المجمع وب  ها مجمع الراشد التجاري من خالل فعالي  صحي  أ

 الزوار. جهاز على المصابين بالسكر من  021وزع مايقارب 

 

 

 

 

 
 

  



 حمل  فحص موظفين شرك  بيت الزامل

من ضمن برامج الجمعي  حمل  الكطف عن حاالت جديدة للسكر 
قامت  ،الطركات يارة الطركات وعمل توعي  وتثقيف لموظفيوز 

لقاء محاضرة تثقيفي  وبركن بإم 70/7/7102الجمعي  بتاري    خ 
تثقيفي وركن فحص وتوزي    ع أجهزة سكر للمصابين بالسكر وحضور 

دارة الطرك  على إالطرك  كما أثنت  موظفيمجموع  كبيرة من 
مستوى الصحي الالجمعي  الهتمامها بالبرامج المجتمعي  ورفع 

 للمجتمع. 

 

 

 

 



 

 عبدالعزيزميناء الملك ك  الجمعي  بالبرنامج التوعوي بطار م

الجمعي  بركن تثقيفي وركن فحص وتوزي    ع أجهزة سكر  شاركت
م بميناء الملك عبدالعزيز وزار الركن 77/7/7102-77بتاري    خ 

بسكر جديدة إصاب  مجموع  كبيرة من الزوار وتم اكتطاف حاالت 
 .الدم

 
 

 شرك  الزامل موظفيحمل  فحص 

من ضمن برامج الجمعي  حمل  الكطف عن حاالت جديدة للسكر 
قامت  ،الطركات لموظفيوزيارة الطركات وعمل توعي  وتثقيف 

لقاء محاضرة تثقيفي  وبركن بإم 77/7/7102الجمعي  بتاري    خ 
تثقيفي وركن فحص وتوزي    ع أجهزة سكر للمصابين بالسكر وحضور 

دارة الطرك  على إالطرك  كما أثنت  موظفيمجموع  كبيرة من 
مستوى الصحي الالجمعي  الهتمامها بالبرامج المجتمعي  ورفع 

 للمجتمع. 

 

 



 

 

 مداد لجمعي  جودإالمطارك  بحمل                             

الجمعي  بركن تثقيفي وركن فحص وتوزي    ع أجهزة سكر  شاركت

سكان الخبر وزار الركن مجموع   بحديق  إم 72/7/7102بتاري    خ 

 من الزوار وتم اكتطاف حاالت سكر جديدة.  كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دورات تدريبي  للمتةوعين

الجمعي  عدة دورات تدريبي  للمتةوعين بفترات متفرق   تعقد
الدم سكر بالجمعي  والةرق الصحيح  لفحص  لتدريبهم على العمل

 تثقيف وكيفي  التعامل مع حاالت طوارئوالتوعي  وال الدمضغط و 
من ومتةوع  وع ةمت 021السكري وقد حضرها مايقارب 

  الصحي .  تخصصاتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامج تثقيفي للمتقاعدين  

عداد ليوم توعوي جمعي  المتقاعدين الوطني  تم ال  بالتعاون مع
دارة جمعي  المتقاعدين يفي للمتقاعدين وتم الترتيب بين إتثق

لقاء م وتم إ01/7/7102بتاري    خ لمتةوعين والغرف  التجاري  وا
محاضرة تثقيفي  للمتقاعدين وركن تثقيفي وعمل فحوصات وتوزي    ع 

 أجهزة سكر للمحتاجين لها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 جمعي  مكافح  التدخين بالرياض لمطارك  الجمعي  

 في حملتها لمكافح  التدخين

 

تلقت الجمعي  دعوة من جمعي  مكافح  التدخين بالرياض 
م بمجمع 71/7/7102لمطاركتها بحملتها التي أقيمت بتاري    خ 

 وشاركتغرناط  بالرياض وتم الترتيب مع الجمعي  والمتةوعين 
عداد برنامج متكامل من إالجمعي  بركن تثقيفي وتوعوي للحضور وتم 

تدخين وعالقته بمضاعفات عن مخاطر ال قبل الجمعي  لزوار المجمع
قبال كبير جد استحسان من قبل زوار المجمع وإوو  يمرض السكر 

 على ركن التثقيف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قام  حمل  فحص ويوم توعوي وتثقيفي إ                     

 بالطرقي وعوائلهم شرك  سكيكو للكهرباء  لموظفي

حمل  صحتك في رمضان بالتعاون مع شرك  الجمعي  أطلقت 
الطرك  لتوعي  م بمقر 02/2/7102الكهرباء بالطرقي  بتاري    خ 

وتثقيف موظفيها وعوائلهم عن رمضان وإرسال رسائل صحي  ووضع 
نماذج للوجب  الصحي  برمضان وتم إعداد أركان وجبات صحي  و 

 لقاء محاضرات وتمالدم والتثقيف وإضغط الدم و سكر لفحص 
 .من الموظفين وعائالتهم 811ور حض

 

 

 طالق عدة رسائل صحي  لرمضان صحيإ



رسال رسائل صحي  حمل  صحتك برمضان وتم إعدت الجمعي  أ
ووضع مواد تثقيفي  على موقع الجمعي  حول الصح  والتغذي  

ي رتفاعات واالنخفاضات فسكر الدم وتجنب االوالرياض  ومراقب  
 .رمضانمستويات سكر الدم في شهر 

 ق  حمل  أيادي الخير بطهر الخيرانةال

مير مو الملكي أمير منةق  الطرقي  ال   كريم  من صاحب السركبمبا
تها طلقوالتي أ (أيادي الخير)ايف رعاه الله لرعاي  حمل  ن سعود بن

مع والتنسيق الترتيب طرقي  وبغرف  الم ب7102/./.الجمعي  بتاري    خ 
وتوزي    ع دعوات لكل المستفيدين بالدمام مكتب التنمي  االجتماعي  

من الجمعيات الخيري  والمصابين بالسكر والتعاون مع المتةوعين 
بالجمعي  وعدة شركات لتوزي    ع هدايا وجوائز للحضور وكان منها 

رة وأجهزة منزلي  ورحالت عمرة وكوبونات كطف صحي جائزة سيا
لهم قام  بفنادق وشمل لقاء مئات من مرضى السكري وعوائوإ

عداد ركن تثقيفي جهاز سكر وشرائط وإبر وتم إ 211ع وتوزي    
زار الحمل  مجموع  كبيرة من و ومحاضرات توعوي  ومعرض غذائي 
 زائر.  0211الزوار تفوق 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تبرع بالدملمطارك  الجمعي  مع جمعي  ايثار باليوم العالمي ل

باليوم العالمي للتبرع تبرع بالعضاء لالجمعي  جمعي  إيثار ل شاركت
م 7102/./08بركن تثقيفي وركن فحص وتوزي    ع أجهزة سكر بتاري    خ 

بمجمع الراشد وزار الركن مجموع  كبيرة من زوارالمجمع وتم 
اكتطاف حاالت سكر جديدة وكذلك تم توزي    ع أجهزة سكر على 

 المصابين. 

 

 

 فةار صائم لجامع الوالدين بالخبرالمطارك  بمخيم إ

فةار الصائم لجامع الوالدين بحي الجسر بمخيم إالجمعي   شاركت
المستفيدة من م وتم توعي  وتثقيف الجاليات 7102/./08بتاري    خ 

بركن تثقيفي  مستوى الصحي والتثقيفي لهم وشاركتفةار لرفع الال
الركن مجموع    وركن فحص للسكر والضغط والوزن والةول وزار

حاالت سكر جديدة وكذلك المخيم وتم اكتطاف  كبيرة من زوار
 توزي    ع أجهزة سكر على المصابين. 

 



 

 

 

فةار صائم لجامع الدوسري بالخبرإالمطارك  بمخيم   

 خزامىبحي ال دوسريفةار الصائم لجامع الإالجمعي  بمخيم  شاركت

م وتم توعي  وتثقيف الجاليات المستفيدة من 7102/./08بتاري    خ 

بركن تثقيفي  وشاركتفةار لرفع المستوى الصحي والتثقيفي لهم ال

الركن مجموع    وركن فحص للسكر والضغط والوزن والةول وزار

المخيم وتم اكتطاف حاالت سكر جديدة وكذلك  كبيرة من زوار

 توزي    ع أجهزة سكر على المصابين. 

 
 


