
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشطة الجمعيةتقرير أ

 السعودية للسكر والغدد الصماء

 م8102

 

 

 

 

 



كورتنا مشاركة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء مهرجان 

 ثقافتنا األول على مستوى المملكة والوطن العربي

 م01/0/8102

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن 
نظمت الهيئة العامة ، حفظه اللهأمير المنطقة الشرقية  عبدالعزيز

للرياضة حفل افتتاح الفعاليات النسائية واألسرية لمهرجان كورتنا 
ن برك السكرشاركت جمعية ثقافتنا بمركز سايتم بالخبر والذي 

الغذاء المتوازن وعرض لوجبات صحية وعمل همية تعريفي عن أ
و تثقيف  ت جديدة للسكرفحوصات مجانية للزوار واكتشاف حاال

عن اهمية الرياضة لمكافحة السكر ومضاعفاتة زوار المهرجان 
ذلك وكلتثقيف واتوعوية لوتم توزيع الكتيبات على زوار المهرجان 

 مسابقات لألطفال نال استحسان من الزوار.

 



 

شاركت الجمعية بالغرفة التجارية مع جمعية المتقاعين 
والمتقاعدات في برنامج توعوي تثقيفي عن مرض السكري 

 م8102يناير  52والسمنه لدى السيدات بتاريخ 

اقامت الجمعية فعالية صحية بالتعاون مع جمعية المتقاعدين 
والمتقاعدات وكان البرنامج يناقش مرض السكري والسمنه 

ن لدى السيدات والرجال وكان هناك حوار تفاعلي بين للمتقاعدي
الحضور والدكتور باسم الذي قام بالقاء المحاضرة واالجابة على 
جميع االسئلة التي طرحت من قبل الحضور كم كان هناك ركن 
 لفحص الحضور وركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بالدمام بحملة الكشف  مركز حي الروضةمشاركة الجمعية مع 
  م5102يناير  52المبكر للسكري بتاريخ 

دعوة للجمعية بمشاركتها في تفعيل  مركز حي الروضة بالدمام  قدم
ثقيفي ركن توتوعوي وأعدة الجمعية محاضرة تثقيفية ويوم تثقيفي 

وركن فحص للسكر والسمنة وتقديم المشورات الصحية واالجابة 
على اسئلتهم وعرض محتويات األكل من كمية الزيت والسكر 

 على الحضورواضرارها على المدى البعيد على الجسم وقد اثنى 
ركن وأهمية المعلومات المعلومات المقدمة ومدى االستفادة من األ

 .حضورهم للحملةخالل التثقيفية التي تلقوها 

 

 



مشاركة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في مركز سلطان 
للعلوم والتقنية )سايتك( بمعرض طب الطوارى لمدة اسبوع من 

  م5102 فبراير 02الى  00

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في فعالية تم  
اقامتها في مركز سلطان للعلوم والتقنية )سايتك( بعنوان معرض 
طب الطوارئ وكان يشارك في هذا المعرض الكثير من الجمعيات 
 والمستشفيات وكانت مشاركة الجمعية على مدار أسبوع كامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إدارات المراكز الصحية في يوم خدمة وتوعية مشاركة الجمعية مع 
 م5102فبراير 52المرضى في مركز العقربية بتاريخ 

 

المراكز الصحية للمشاركة معهم في  ت الجمعية دعوة من إدارتتلق
م وت والذي اقيم في مركز حي العقربيةخدمة وتوعية المرضى  ميو

همية المحافظه على المستويات السكر االعداد له بركن تثقيفي عن أ
الطبيعيه لتجنب مخاطر مضاعفات السكر وكذلك تم توزيع كمية من 

  المنشورات الصحية عليهم 

 

 



 

أقامت الجمعية يوم للمشي مع طالب المدارس بالواجهة البحرية 
 م 5102مارس  0لكورنيش الخبر في يوم الخميس 

اون مع مكتب تعليم المدارس بالتعتم تفعيل يوم للمشي مع طالب 
الخبر الذي قام بدعوة المدارس للمشاركة بالمشي وتم تحديد نقطة 

كثر من به أمتر شارك كيلو3قطع نتهى المشي باولإلنطالق 
ا تم التنسيق طالب وكذلك عدد كبير من الهيئه التدريسية كم211

ومع مدربين  لحاالت الطوارى القدرالله ئهبا  مع الهالل األحمر ت
رياضيين لعمل تدريبات اإلحماء واإلطاله لتجنب اإلصابات بعد 

هذا البرنامج صدا واعجاب من كل الجهات  لقىولقد المشي 
 المشاركة.



 

شاركت الجمعية السعودية في مهرجان القيصرية التراثي         
 م 5102مارس  6الى  0من 

تم دعوة الجمعية للمشاركة في مهرجان القيصرية التجاري بركن 
تم  كتيبات وكذلكتثقيفي وتوعوي وفحص للسكر والضغط وتوزيع 

همية ضبط مستويات السكر وتجنب عن أتوعية الحضور 
 .لقى الركن استجابة كبيرة من زوار المعرضوقد المضاعفات 

 

 

 



اقامت الجمعية حملة الكشف للموظفين دادا  لحملة الكشف المبكر تام
مارس  2الى  4الزامل بتاريخ  للسكر لموظفين شركةالمبكر

   م 5102

تثقيفي  تم الترتيب مع شركة الزامل لزيارتهم وعمل برنامج
م تو فحوصات للكشف المبكر عن السكري والسمنة وقد  لموظفيهم

اكتشف حاالت جديدة من السكري وتم توجيههم لكيفية البداء 
ة تثقيفيبالعالج واثنى الجميع على ماقدمته الجمعية من معلومات 

 قيمة للجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ين دشاركت الجمعية بالغرفة التجارية مع جمعية المتقاع
والمتقاعدات في برنامج توعوي تثقيفي عن مرض السكري 

 م8102مارس  6والسمنه لدى المتقاعدين بتاريخ 

اقامت الجمعية فعالية صحية بالتعاون مع جمعية المتقاعدين 
والمتقاعدات وكان البرنامج يناقش مرض السكري والسمنه 
بين للمتقاعدين لدى السيدات والرجال وكان هناك حوار تفاعلي 

الحضور والدكتور باسم الذي قام بالقاء المحاضرة واالجابة على 
كان هناك ركن  اجميع االسئلة التي طرحت من قبل الحضور كم

 لفحص الحضور وركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 

 



توعوي تثقيفي عن مرض شاركت الجمعية بفعالية هواي بركن 
مارس  08إلى  م8102مارس  2تاريخ من السكري والسمنه 

 م8102

شاركت الجمعية بفعالية هواي بركن توعوي وتثقيفي يناقش مرض 
السكري والسمنه لدى السيدات والرجال في المجتمع وكان هناك 
حوار تفاعلي بين زوار المعرض والمسؤولين عن الركن كما كان 
هناك ركن لفحص الحضور وركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع 

 الكتيبات .

 

 



توعوي تثقيفي عن مرض السكري والسمنه بركن شاركت الجمعية 
في مباراة الهالل واإلتفاق في ملعب األمير محمد بن فهد بمدينة 

  م8102مارس  9الدمام بتاريخ 

شاركت الجمعية بركن توعوي وتثقيفي يناقش مرض السكري 

والسمنه لدى السيدات والرجال في المجتمع بمباراة الهالل واالتفاق 

في ملعب االمير محمد بن فهد بمدينة الدمام وكان هناك حوار 

تفاعلي بين جمهور المباراه والمسؤولين عن الركن كما كان هناك 

 ركن لفحص الحضور وركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 

 

 



 

السعودية للسكر والغدد الصماء بركن تعريفي عن شاركت الجمعية 
خدمات الجمعية وانشطتها في المؤتمر العالمي لجمعية السكر في 

مارس  02-05جدة والذي اقيم على مدار ثالث ايام من تاريخ 
 م 5102

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بركن تعريفي عن 

لعالمي لجمعية السكر في خدمات الجمعية وانشطتها في المؤتمر ا

م 5102مارس  02-05مدار ثالث ايام من تاريخ جدة واقيم على 

 كما كان هناك ركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات.

 

 

 

 



مع العديد من المدارس بالقاء محاضرات توعوية الجمعية  تعاونت

مارس  51وتثقيفية مثل مدرسة المتوسطة الثالثة بالخبر بتاريخ 

 م 5102

شاركت الجمعية بمحاضرة توعوية وتثقيفية عن مرض السكري 
والسمنه لطالبات ومنسوبات المدرسة المتوسطة الثالثه بالخبر كما 
كان هناك ركن لفحص الحضور وركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع 

 الكتيبات .

 

 

 

 



توعوي تثقيفي عن مرض السكري والسمنه بركن شاركت الجمعية 
وعالقته بالفشل الكلوي بالتعاون مع الجمعية الخيرية السعودية 
لتنشيط التبرع باالعضاء "إيثار" بحملة خلونا نحييها لمدة خمسة 

م في مجمع 5102مارس  54م وحتى 5102مارس  50أيام من 
 الراشد التجاري بالخبر 

شاركت الجمعية بركن توعوي وتثقيفي يناقش مرض السكري 

وعالقته بالفشل العضوي بشكل عام والفشل الكلوي بشكل والسمنه 

خاص بالتعاون مع الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع 

باالعضاء "إيثار" في حملة خلونا نحييها والتي اقيمت في مجمع 

مارس  50الراشد التجاري بالخبر على مدار خمسة ايام منذ تاريخ 

لجمعية ركن خاص م وقد كان ل5102مارس  54م وحتى 5102

بالفحوصات الطبيه من قياس معدل السكر بالدم وقياس ضغط الدم 

وحساب مؤشر كتلة الجسم من خالل قياس الوزن والطول كما كان 

 هناك ركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 

 

 

 

 

 



 

السعودية للسكر والغدد الصماء مؤتمر بعنوان الجمعية  نظمت

مارس  54فيتامين "د" وذلك في فندق النوفوتيل بالخبر بتاريخ 

 م 5102

نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء مؤتمر بعنوان 

م 5102مارس  54فيتامين "د" في فندق النوفوتيل بالخبر بتاريخ 

واهم المستجدات التي تم وقد ناقش المؤتمر اهمية فيتامين "د" 

 التوصل اليها في حال نقص هذا الفيتامين.

 

 



توعوي السعودية للسكر والغدد الصماء بركن شاركت الجمعية 
في فعالية )بالك دايموند( تثقيفي عن مرض السكري والسمنه 

 52أيام من تاريخ  3والتي اقيمت في منتزة الملك فهد على مدار 
 م 1025مارس  31م وحتى 5102مارس 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بركن توعوي 

ي ف بالك دايموندوتثقيفي عن مرض السكري والسمنه في فعالية 

مارس  52ثالثة ايام منذ تاريخ على مدار  منتزه الملك فهد

م وقد كان للجمعية ركن خاص 5102مارس  31م وحتى 5102

بالفحوصات الطبيه من قياس معدل السكر بالدم وقياس ضغط الدم 

وحساب مؤشر كتلة الجسم من خالل قياس الوزن والطول كما كان 

 هناك ركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

توعوي السعودية للسكر والغدد الصماء بركن شاركت الجمعية 
( والتي ILEفي كلية التميز )تثقيفي عن مرض السكري والسمنه 
  .م5102مارس  30اقيمت يوم السبت تاريخ 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بركن توعوي 

( والتي ILEوتثقيفي عن مرض السكري والسمنه في كلية التميز )

للجمعية ركن م وقد كان 5102مارس  30اقيمت يوم السبت تاريخ 

خاص بالفحوصات الطبيه من قياس معدل السكر بالدم وقياس 

ضغط الدم وحساب مؤشر كتلة الجسم من خالل قياس الوزن 

 والطول كما كان هناك ركن لتوعيه والتثقيف وتوزيع الكتيبات .

 



السعودية للسكر والغدد الصماء في حملة شيك شاركت الجمعية 
مستشفى الملك فهد التخصصي  ضغطك والتي كانت بالتعاون مع

 6-2ن في مجمع الراشد التجاري بالخبر بتاريخ على مدار يومي
 5102ابريل 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بحملة "شيك 

ضغطك" والتي كانت بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي 

 6-2بالدمام وتم تفعيل الحمله على مدار يومي الخميس الجمعه 

م في مجمع الراشد التجاري. وكان الهدف االساسي 5102أبريل 

للحمله هو توعية وتثقيف افراد المجتمع من خالل إجراء الفحص 

ط الدم للحرص على المعدل الطبيعي ألفراد المجتمع على معدل ضغ

والحرص على توعية االشخاص الذين يعانون من ارتفاعات في 

ة والمشروبات لما للنظام الغذائي معدل الضغط بمراقبة انواع األطعم

 من تأثير على ارتفاع او انخفاض معدل الضغط.

 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بفعالية #اليوم شاركت الجمعية 
العالمي للرياضة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل بكورنيش 

 م 5102ابريل  6الجبيل يوم الجمعه 

بفعالية #اليوم شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء 

العالمي للرياضة بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل بكورنيش 

وقد شارك بالمشي ما يقارب م 5102ابريل  6الجبيل يوم الجمعه 

مشترك من رجال واطفال وسيدات وقد كان الهدف من  241

الفعاليه توعية المجتمع باهمية ممارسة الرياضة وقد تم اعطاء 

االرشادات الالزمه لجميع المشاركين بكيفية ممارسة المشي 

الصحيح لعدم التعرض الي اصابات وكذلك تم اجراء الفحص 

ن من االمراض المزمنه كالسكر والضغط وتم لالشخاص الذين يعانو

توفير الماء والعصائر للمشاركين لتجنب االحساس بالعطش اثناء 

 ممارسة المشي 

 

 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء في حملة شيك شاركت الجمعية 
ضغطك والتي كانت بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي 

 03-05بتاريخ  مول بالدمامالعثيم على مدار يومين في مجمع 
 م5102ابريل 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بحملة "شيك 

ضغطك" والتي كانت بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي 

 03-05بالدمام وتم تفعيل الحمله على مدار يومي الخميس الجمعه 

للحمله . وكان الهدف االساسي العثيم مولم في مجمع 5102أبريل 

هو توعية وتثقيف افراد المجتمع من خالل إجراء الفحص على 

معدل ضغط الدم للحرص على المعدل الطبيعي ألفراد المجتمع 

والحرص على توعية االشخاص الذين يعانون من ارتفاعات في 

معدل الضغط بمراقبة انواع األطعمة والمشروبات لما للنظام الغذائي 

 خفاض معدل الضغط.من تأثير على ارتفاع او ان

 

 



 

السعودية للسكر والغدد الصماء مؤتمر يختص شاركت الجمعية 
 بالسمنه من تنظيم مستشفى قوى األمن بالرياض  

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بمؤتمر السمنه 

ابريل  53من تنظيم مستشفى قوى األمن بالرياض يوم األثنين 

م وقد شاركت الجمعية بركن تعريفي عن خدمات الجمعية 5102

 وتوزيع بعض الكتيبات والبروشورات. 

 

 

 

 



 

 

السعودية للسكر والغدد الصماء محاضرة توعوية الجمعية  نظمت
تثقيفية حول صيام شهر رمضان بشكل صحي في شركة روابي 

 م 5102مايو  03القابضة يوم األحد بتاريخ 

نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء محاضرة توعوية 

م 5102مايو  03تثقيفية لموظفي شركة روابي القابضة يوم األحد 

وقد تناولت المحاضرة موضوع كيفية صيام شهر رمضان المبارك 

بشكل صحي وآمن بحيث يتجنب مريض السكر حدوث االرتفاعات 

 واالنخفاضات في مستوى سكر الدم. 

 



 

السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي اركت الجمعية ش
 02-04توعوي لمرضى السكر في مستشفى الميناء العام بتاريخ 

 .م5102مايو 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي 

وتوعوي لمرضى السكر لتقديم االرشادات الغذائية حتى يتمكنوا من 

صيام شهر رمضان المبارك دون حدوث اي انخفاضات لمستوى 

م 5102مايو  02 -04السكر بالدم وقد كان يوم األثنين والثالثاء 

عريفي عن خدمات الجمعية وتوزيع وقد شاركت الجمعية بركن ت

بعض الكتيبات والبروشورات وعمل الفحوصات الطبية وشرح 

للعينات الغذائية. 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء حملة تثقيفية الجمعية  نظمت

توعوية بعنوان "رمضانك صحي" والتي استمرت طوال شهر 

 رمضان المبارك بمجمع الراشد التجاري بالخبر 

الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء حملة تثقيفية نظمت 

وتوعوية لجميع أفراد المجتمع في مجمع الراشد التجاري بجانب 

طوال شهر رمضان المبارك حيث اشتملت على عدة اركان  4بوابه 

توعوية وتثقيفة الركن الخاص بالتغذية وركن جرعات االنسولين 

طبيه وقد تم اجراء وركن القدم السكري وركن االستشارات ال

الفحوصات الطبيه لجميع من تم تعريفة بالحمله واهدافها والذين 

شخص وقد تم اكتشاف العديد من  6111يبلغ عددهم أكثر من 

 حاالت االصابه بالسكر التي لم تكن معلومه لدى اصحابها.

 

 



"مبادرة ايادي السعودية للسكر والغدد الصماء الجمعية  نظمت
م لمستفيدين 5102مايو  56الخير" في الغرفة التجارية بتاريخ 
 الجمعية 

نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء مبادرة "أيادي 

" والتي اقيمت للمرة الثانية في الغرفة التجارية وقد كان 5الخير 

الهدف منها توعية وتثقيف مرضى السكري وكذلك تقديم يد العون 

لهم من خالل توفير احدث اجهزة قياس السكر مع شرائح وابر 

خاصة بالجهاز وكذلك السحب على العديد من الجوائز القيمة منها 

سيارة واجهزة كهربائية واطقم فضة ورحالت عمرة واقامه مجانية 

 في فنادق بودل وكانت المبادرة برعاية وحضور صاحب السمو

مير المنطقة الشرقية والرئيس الملكي األمير أحمد بن فهد نائب أ

 الفخري للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء.

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي شاركت الجمعية 
توعوي لمرضى السكر في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 

 .م 05/2/5102يوم الخميس 

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي 

وتوعوي لمرضى السكر لتقديم االرشادات الغذائية في مستشفى 

مايو  02 -04الملك التخصصي وقد كان يوم األثنين والثالثاء 

م وقد شاركت الجمعية بركن تعريفي عن خدمات الجمعية 5102

وعمل الفحوصات الطبية  وتوزيع بعض الكتيبات والبروشورات

 وشرح للعينات الغذائية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دد الصماء "حفل تكريم السعودية للسكر والغالجمعية  نظمت
عن فعالية حملة رمضانك صحي ومبادرة ايادي الخير المتطوعين"

 م  02/2/5102في مجمع الراشد التجاري 

نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء "حفل تكريم 

المتطوعين" عن فعالية حملة رمضانك صحي ومبادرة ايادي الخير 

والتي اقيمتا في شهر رمضان المبارك وقد تم تكريم المتطوعين 

والمتطوعات في مسرح مجمع الراشد التجاري يوم االربعاء 

م من قبل االستاذ عبدالعزيز التركي رئيس مجلس 02/2/5102

ين العام للجمعية وبحضور االدارة والدكتور كامل محمد سالمه االم

 مدير عام مجمع الراشد المهندس فؤاد الفاخري ومديرة مركز

 بتسام باعيسى.السكري والغدد الصماء الدكتورة أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 



مع مركز تنمية السعودية للسكر والغدد الصماء الجمعية  نظمت
المهارات للرعاية النهارية بالراكة لتفعيل اليوم العالمي للغذاء 

 م54/01/5102بتاريخ 

تلقت الجمعية خطاب من مركز تنمية المهارات للرعاية النهارية 
بمقر مركزهم وتم تفعيلة  بالراكة لتفعيل اليوم العالمي للغذاء

حتياجات الخاصة طفال من ذوي اإلمهات األألوالموجه بالراكة 
وتم اعداد محاضرة حضر لها جميع االمهات والكادر التعليمي 

الغذاء المتوازن لهذه الفئة وكذلك تم الرد على جميع بأهمية 
 االسئلة المتعلقة بكيفية تغذيتهم وعرض عينات غذائية تثقيفية لهم.

 

 



 

جون السعودية للسكر والغدد الصماء مع مركز الجمعية  شاركة

 م01/5102/ 59 – 52هوبكنز بمؤتمر السكر والسمنة بتاريخ 

 

هوبكينز للمشاركة معها جون تلقت الجمعية خطاب من مركز 

ة بالخبر ولمدريديان يبمؤتمر السكر والسمنة الذي اقيم بفندق الم

للتوعية ثالث ايام شاركة به الجمعية بركن بالمعرض المصاحب 

والتثقيف عن اهمية الغذاء الصحي وتم تكريم الجمعية للمشاركة 

بهذا المؤتمر حضرة مجموعة كبيرة من االطباء واالستشاريين 

والممرضين والممارسين الصحيين من مختلف االماكن وكان دور 

 الجمعية فعال في المؤتمر.

 

 

 

 

 

 

 

 



المدرسة  السعودية للسكر والغدد الصماء معالجمعية  شاركة

 م5102/ 00/ 2الثانوية الثالثة بالظهران بتاريخ 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

تم التواصل مع فمج داخل مؤسساتهم وجهات لتفعيل البرنامدارس 

عداد ليوم تثقيفي ة الثانوية الثالثة بالظهران واألدارة المدرسإ

توعوي عن مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية 

 وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفيةالمحافظة على مستويات السكر 

ثقيفي وركن لفحص السكر توعوية بعنوان السكري والحياة وركن ت

والوزن واعطاء االرشادات تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم 

 على مستويات السكر الطبيعيةوتم توجيهها ألهمية المحافظة 

 



 

السعودية للسكر والغدد الصماء مركز التنمية الجمعية  زارت

 م00/00/5102بتاريخ بالدمام االجتماعية 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

مدارس وجهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

 يوم تثقيفيومخاطبتهم لتفعيل مركز التنمية االجتماعية بالدمام 

توعوي عن مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية 

اد له بمحاضرة تثقيفية المحافظة على مستويات السكر وتم األعد

توعوية بعنوان السكري والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر 

والوزن واعطاء االرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم 

وكتشاف حاالت جديدة وتم توجيهها ألهمية المحافظة على 

مستويات السكر الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي 

 والرجالي. 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء فرع وزارة العمل الجمعية  زارت

 م05/00/5102والتنمية االجتماعية بالدمام بتاريخ 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

مدارس وجهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

ومخاطبتهم لتفعيل  االجتماعية بالدمامفرع وزارة العمل والتنمية 

يوم تثقيفي توعوي عن مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك 

أهمية المحافظة على مستويات السكر وتم األعداد له بمحاضرة 

تثقيفية توعوية بعنوان السكري والحياة وركن تثقيفي وركن 

لفحص السكر والوزن واعطاء االرشادات. تم اكتشاف حاالت 

اف حاالت جديدة وتم توجيهها ألهمية ارتفاع بسكر الدم وكتش

المحافظة على مستويات السكر الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين 

 لديهم النسائي والرجالي. 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



ب تعليم الخبر السعودية للسكر والغدد الصماء مكتالجمعية  زارت

 .م03/00/5102بتاريخ 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

مدارس وجهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض مكنب تعليم الخبر 

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

تثقيفية توعوية بعنوان السكري السكر وتم األعداد له بمحاضرة 

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

كتشاف حاالت ااالرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم و

جديدة وتم توجيهها ألهمية المحافظة على مستويات السكر 

 الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي شاركت الجمعية 
ك فهد التخصصي بالدمام توعوي لمرضى السكر في مستشفى المل

 م 04/00/5102 يوم األربعاء

شاركت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم تثقيفي 

وتوعوي لمرضى السكر لتقديم االرشادات الغذائية في مستشفى 

وقد شاركت الجمعية بركن تعريفي عن فهد التخصصي الملك 

خدمات الجمعية وتوزيع بعض الكتيبات والبروشورات وعمل 

 الفحوصات الطبية وشرح للعينات الغذائية.

 

 

 

 



لسكر االسعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم شاركت الجمعية 
قوى األمن بالدمام يوم لمرضى السكر في مستشفى  العالمي

 م 04/00/5102األربعاء 

 يوم تثقيفي والغدد الصماء بتفعيل شاركت الجمعية السعودية للسكر

وقد شاركت  قوى األمنفي مستشفى وتوعوي لمرضى السكر 

الجمعية بركن تعريفي عن خدمات الجمعية وتوزيع بعض الكتيبات 

 والبروشورات وعمل الفحوصات الطبية وشرح للعينات الغذائية

 وتقديم االرشادات الغذائية وكذلك أهمية الفحص الدوري والمبكر

وتجنب  واهمية المحافظة على سكر الدم ضمن المعدالت الطبيعية

 .المضاعفات 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
بالدمام يوم  في مقرأمارة المنطقة الشرقيةالعالمي لمرضى السكر 

 م 04/00/5102األربعاء 

للسكر تم التواصل مع عدة  فعاليات تفعيل اليوم العالميضمن 

إمارة جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض  المنطقة الشرقية

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري 

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

اف حاالت كتشاع بسكر الدم واالرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفا

ألهمية المحافظة على مستويات السكر جديدة وتم توجيههم 

 الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
األربعاء في مقر جريدة اليوم العالمي لمرضى السكر 
 م 02/00/5102

للسكر تم التواصل مع عدة  فعاليات تفعيل اليوم العالميضمن 

مكتب جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض جريدة اليوم 

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري السكر وتم األعداد له ب

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

االرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت 

جديدة وتم توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر 

 الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.

 

 

 

 

 

 

 



حتفال باليوم العالمي للسكر وانطالق نادي شباب السكري بحديقة اإل

 . م01/00/8102-01بالظهران في يوم سعود بن نايف مير األ

المناسبة لهذه  عية باليوم العالمي للسكر واختارتالجم احتفلت

سنة  02والذي يهتم بالشباب من عمر اطالق نادي شباب السكري 

جامعة به مجموعة من الجهات من ابرزها شارك  82الى عمر 

واعد له برنامج تثقيفي من ابرزه اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

شارك مجموعة من ملهمين  محاضرات تثقيفية وتوعوية وكذلك

في تحدياتهم مع المرض كذلك جهزت بسرد قصصهم السكري 

منها لالسنان وركن فحص السكري وركن ركان للفحوصات أ

حضر  ء الصحي وكذلك ركن طوارى السكريالتوعية بالغذا

عدد كبير من زوار  من المهتمين والزوار وكان هناك مجموعة

البرنامج وتم تكريم المشاركين والملهمين كذلك تم السحب على 

أجهزة قياس سكر الدم بتقنية البلوتوث حاز البرنامج على اعجاب 

 الزوار.



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
العالمي لمرضى الغسيل الكلوي بمركز عيادات ديوفارم بالدمام 

  م 02/00/5102 األحداليوم 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع مكتب 

ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض  عيادات ديوفارم

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري 

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

ابين جهاز سكر للمحاتجين والمص 52االرشادات وتم توزيع 

بالسكري . وتم توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر 

 الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
العالمي لمرضى السكر في مقر جامعة االصالة يوم األحد 

 م 02/00/5102

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

ادارة جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض  جامعة األصاله

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

ية توعوية بعنوان السكري السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيف

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

االرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت 

ظة على مستويات السكر جديدة وتم توجيههم ألهمية المحاف

 .الطبيعية



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
عالمي لمرضى السكر في مقر جامعة التميز يوم األثنين ال

  .م09/00/5102

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع ادارة 

جامعة التميز ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض 

وكذلك أهمية المحافظة على مستويات  السكر وأهمية الكشف المبكر

السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري 

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

االرشادات. تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت 

جديدة وتم توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر 

 يعية.الطب



السعودية للسكر والغدد الصماء بجتمع مع شاركت الجمعية 
الطفال للمشاركة ببرنامج الشراكة المجتمعية مستشفى الوالدة وا

لتأهيل المرشدين الصحيين بالمدارس يوم المدارس لتدريب ومع 
 م 50/00/5102األربعاء 

برامج التطوير التي تشهدة وزارة التعليم قدمت دعوة ضمن 

برنامج ورش العمل لتاهيل المرشدين لمشاركة الجمعية في 

ان يمتلكوا المعرفة ويمارسون المهارات الصحيين وتدريبهم على 

الصحيحة في التعامل مع الطالب المصابين بالسكروكذلك توفير 

رفع مستوى وعي بيئة آمنة وصحية للطالب المصابين وكذالك 

عمل تتضمن  المربين وزيادة حس المسؤلية كذلك تم عمل ورش

 على :

 .كيفية التعامل مع حاالت هبوط وإرتفاع السكر 

 .طريقة فحص السكر 

 .كيفية واماكن حقن إبر السكر 

 .ورشة الغذاء المناسب لمريض السكر 

 .ورشة الرياضة والسكري 

 خطة وجدول الزيارات:
 الفئة المستهدفة مقر الورشة موعد الورشة القطاع

االجتماعات بمكتب التعليم قاعة 22/11/2112 )بنات(غرب الدمام
 )غرب الدمام بنات(

 المرشدات الصحيات بالمدارس

 المرشدات الصحيات بالمدارس المتوسطة الخامسة بالظهران 22/11/2112 الخبر )بنات(

 المرشدين الصحيين بالمدارس االبتدائيةمدارس شرق الجزيرة  22/11/2112 )بنين(شرق الدمام

قاعة المعارف بمبنى إدارت التعليم  22/11/2112 ()بناتإدارة التعليم
 النسائية بالدمام

 المرشدات الصحيات بالمدارس

 المرشدات الصحيات بالمدارس االبتدائية الرابعة بتاروت القطيف 22/11/2112 القطيف )بنات(



 المرشدين الصحيين بالمدارس مدارس رياض اإلسالم األهلية 22/11/2112 )بنين(غرب الدمام
 المرشدين الصحيين بالمدارس مدرسة أبن جبير االبتدائية 22/11/2112 الخبر ) بنين( 

 المرشدات الصحيات بالمدارس المتوسطة الثالثون 61/12/2112 )بنات(شرق الدمام

 المرشدين الصحيين بالمدارس الكبيرثانوية سعود  61/12/2112 الظهران ) بنين(
 المرشدين الصحيين بالمدارس مدرسة القطيف الثانوية 61/12/2112 ) بنين(القطيف 

 

 تباعها مع الطالب المصاب بالسكري.االجرائات االزمة ا 

ة حكان هذا البرنامج بالتنسيق بين مكتب التعليم ممثل بالص

بالدمام ممثل بقسم طفال المدرسية ومستشفى الوالدة واأل

السكري والتغذية وكذالك الجمعية تم توزيع المهام وجدول 

لالنطالق وكانت الورش على مستوى منطقة الدمام والخبر 

تم تثقيف اكثر من  والقطيف للقسمين الرجالي والنسائي

مثقف ومثقفة شارك فيها نخبة من االطباء  5211

 المتخصصين ومثقفين السكر والمثقفين الصحيين

 واخصائيين التغذية.

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
العالمي لمرضى الغسيل الكلوي بمركز عيادات ديوفارم بالدمام 

 م 56/00/5102 األثنيناليوم 

  

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة جهات ضمن 

مؤسساتهم فتم التواصل مع مكتب عيادات لتفعيل البرنامج داخل 

ديوفارم ومخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض السكر 

وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات السكر 

وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري والحياة 

شادات وتم وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء االر

جهاز سكر للمحاتجين والمصابين بالسكري . وتم  52توزيع 

توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية وكذلك تم 

 فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.

 

 

 

   

 

 

  



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
العالمي لمرضى الغسيل الكلوي بمركز عيادات ديوفارم بالدمام 

  م 52/00/5102اليوم األحد 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

جهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع مكتب 

مخاطبتهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض عيادات ديوفارم و

السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات 

السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري 

والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء 

ين جهاز سكر للمحاتجين والمصاب 52االرشادات وتم توزيع 

بالسكري . وتم توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر 

 الطبيعية وكذلك تم فحص القسمين لديهم النسائي والرجالي.

 

 

 

 

 

 

  



السعودية للسكر والغدد الصماء مع المدرسة الجمعية  شاركة

 م5102/ 00/ 52الثانوية بالقاعدة الجوية بتاريخ 

للسكر تم التواصل مع عدة فعاليات تفعيل اليوم العالمي ضمن 

مدارس وجهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

إدارة المدرسة الثانوية بالقاعدة الجوية واألعداد ليوم تثقيفي 

توعوي عن مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية 

المحافظة على مستويات السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية 

بعنوان السكري والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر  توعوية

والوزن واعطاء االرشادات تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم 

 وتم توجيهها ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية.

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء مع المدرسة الجمعية  شاركة

 م5102/ 00/ 52الثامنة بالتحلية بتاريخ 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تم التواصل مع عدة ضمن 

مدارس وجهات لتفعيل البرنامج داخل مؤسساتهم فتم التواصل مع 

إدارة المدرسة الثامنة بالتحلية واالعداد ليوم تثقيفي توعوي عن 

مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على 

عداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان مستويات السكر وتم األ

السكري والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن 

واعطاء االرشادات تم اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم وتم 

 توجيهها ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء بتفعيل يوم السكر شاركت الجمعية 
 بتاريخ السجن النسائيالعالمي لمرضى السكر في مقر 

 م 25/00/5102

تلقت الجمعية خطاب دعوة من مديرية األمن بتفعيل يوم السكر 

العالمي داخل مقر السجن النسائي ورحبت الجمعية بالمشاركة 

ادارة السجن التواصل مع تم اليوم العالمي للسكر معهم وتفعيل 

لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض السكر وأهمية النسائي 

الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات السكر وتم 

األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري والحياة وركن 

تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء االرشادات. تم 

ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت جديدة وتم اكتشاف حاالت 

 توجيههم ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية.



السعودية للسكر والغدد الصماء مكتب تعليم غرب الجمعية  زارت

 م15/05/5102الدمام بتاريخ 

ام للتعليم وتم متلقت الجمعية خطاب دعوة من مكتب غرب الد

تثقيفي توعوي عن مرض السكر وأهمية التواصل معهم لتفعيل يوم 

الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة على مستويات السكر وتم 

األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري والحياة وركن 

تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء االرشادات. تم 

اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت جديدة وتم 

 وجيهها ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية.ت

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء مع روضة نجد الجمعية  شاركة

 م05/5102/ 13بتاريخ 

فعاليات تفعيل اليوم العالمي للسكر تلقت الجمعية دعوة من ضمن 

واالعداد ليوم تثقيفي  همتم التواصل معروضة نجد االهلية وادارة 

توعوي عن مرض السكر وأهمية الكشف المبكر وكذلك أهمية 

المحافظة على مستويات السكر وتم األعداد له بمحاضرة تثقيفية 

توعوية بعنوان السكري والحياة وركن تثقيفي وركن لفحص السكر 

على الغذاء توجيهها ألهمية المحافظة ووالوزن واعطاء االرشادات 

 .  لمتوازن المهم لنموهمالصحي وا

 

 



السعودية للسكر والغدد الصماء مكتب تعليم شرق الجمعية  زارت

 .م14/05/5102الدمام بتاريخ 

تلقت الجمعية خطاب دعوة من مكتب شرق الدمام للتعليم وتم 

التواصل معهم لتفعيل يوم تثقيفي توعوي عن مرض السكر وأهمية 

على مستويات السكر وتم  الكشف المبكر وكذلك أهمية المحافظة

األعداد له بمحاضرة تثقيفية توعوية بعنوان السكري والحياة وركن 

تثقيفي وركن لفحص السكر والوزن واعطاء االرشادات. تم 

اكتشاف حاالت ارتفاع بسكر الدم واكتشاف حاالت جديدة وتم 

 توجيهها ألهمية المحافظة على مستويات السكر الطبيعية.

 


