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 تقديـــــم
 

السعودية للجراحة العامة مبوجب قرار جملس جامعة أتسست اجلمعية 
هـ  11/8/1421امللك عبد العزيز يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ 

 م(.2001)

منذ أتسيسها وحىت  وقد تعاقب على رائسة جملس إدارهتا وعضويته
من األساتذة واجلراحني املخلصني الذين عكفوا على  خنبة   يومنا هذا

وها حنن  .بطباء اجلراحنيألل األوىل للبناء وتقدمي النفعوضع اللبنات 
نسعى جاهدين إلكمال املسرية ودفع جلة التطوير ملاخيدم الزمالء 

 اجلراحني واملتدربني واملهتمني ابجلراحة العامة يف وبطننا الغايل.
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أتقدم خبالص الشكر والتقدير ملعايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز 
عم الدائم الذي تلقاه اجلمعية لكل ماخيدم حتقيق وإدارهتا العليا للد

 أهدافها.

لجمعية السعودية ل التقرير السنويويشرفين هنا أن أضع بني يديكم 
 .م2018-2017 للجراحة العامة

 وهللا نسأل العون والتوفيق والسداد.

 

 رئيس جملس اإلدارة                     

 صاحل الطف دـد. عبدامللك بن حمم                  
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 اإلدارة جملس رئيس

 د صاحل الطفـعبد امللك بن حممد. 
 جامعة امللك عبدالعزيز

 أعضاء جملس اإلدارة
 

 نائب الرئيس الطائف جامعة د. بالل  بن عمر الجفري  .1

 أمين المجلس  جدة ب مستشفى األندلسية أ.د. عبدالرحمن بن عبد هللا آشي .2

 أمـين المال جامعة الملك عبدالعزيز د. عادل  بن علي الجوهري                    .3

 عضو جامعة أم القرى  د. سليمان بن عبد العزيز جستنيه  .4

 عضو وزارة الداخلية د. صالح بن هادي البشري  .5

 عضو وزارة الحرس الوطني د. أحمد بن عائض الزهراني .6

 عضو جامعة جدة د. وسام بن حسن جمال .7

 عضو جامعة الملك عبدالعزيز د. وائل بن عبدالحفيظ طاشكندي .8
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 الرؤية والرساةل والأهداف

 الرؤية : 

التطبيقية، و تقـدمي االستـشارات املهارات  تطوير املعارف النظرية و
التطبيقية للقطاعات العامة واخلاصة ، الدورات والدراسات العلمية و 

وفق األحكام اليت تتـضمنها الـقواعد املنظمة وتشجيع إجراء البحوث 
 . للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية

 الرسالة : 

تيسري تبادل اإلنتاج العلمي، واألفكار العلمية يف جمال اهتمامات 
و . اململكة وخارجهااجلمعية بني اهليئات و املؤسسات املعنية داخل 

 االستشارات العلمية.
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 األهداف : 

تنمية الفكر العلمي يف جمال ختصص اجلراحة العامة و العمل  .1
 على تطويره  وتنشيطه.

 حتقيق التواصل العلمي إلعضاء اجلمعية . .2
 تقدمي املشورة العلمية يف جمال التخصص. .3
واجلراحني  تطوير األداء العلمي واملهين ألعضاء اجلمعية .4

 .واملتدربني والطالب
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  م2018-2017للعام 

 

 

 

 



12 
 

-2017للعام  نشاطات امجلعيةعن  نبذة

  م2018
 

 ة: تدريبيالالنشاطات  .1

جلمعية بعمل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية قامت ا
وختصصاهتا لجراحني واملتدربني يف جمال اجلراحة العامة لاملوجهة 

اجلمعية  املختلفة. وابلرغم من أن معظم هذه الدورات تعقد يف مقر
احلضور واملشاركني كانوا من خمتلف منابطق اململكة ودول جبدة إال أن 
 الورش والدورات مايلي: وتضمنت .اخلليج العريب

 
  دورة مراجعة اجلراحة العامة 

قته ي حقهذه الدورة بشكل سنوي بعد النجاح الكبري الذ أقيمت
اجلمعية السعودية  تنظمم، حيث 2016يف نسختها األوىل عام 

الثانية ها يللجراحة العامة دورة مراجعة اجلراحة العامة يف نسخت
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مبدينة امللك عبد هللا الطبية مبكة املكرمة يف العام الثالثة وذلك و 
م. 2018عام امعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة م وجب2017

وأصبحت الدورة موجهة ألبطباء اجلراحة املتخرجني وكذلك من هم 
التدريب العليا يف الزمالة وذلك بعد األخذ آبراء املشاركني مراحل يف 

 القّيمة واقرتاحاهتم خالل النسخة األوىل.
على مدى  استعراضا مكثفا   دورةهذه ال اجلمعية من خالل قدمت

اجلراحة  خمتلف مواضيع  يف تقدمةجملاالت احملتوايت امل أايم ثالثة
ف والطائئدة من جدة ومكة املكرمة من قبل هيئة تدريس را العامة

التعليمية  لوسائجمموعة من ال استخدموا متحدث   16عددهم  فاق
 الة لتعزيز الفهممراجعة فعّ هبدف  ت املرضيةقائمة على احلاال

من  وحتضري املشاركني الجتياز اختبارات الزمالة يف اجلراحة العامة
 .نقاش حماضرة وحلقة 23خالل أكثر من 
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إال أن  وابلرغم من تقنني احلضور ليشمل فقط الفئات املذكورة أعاله
الدورة سّجلت حضورا الفتا  لألبطباء اخلرجيني املتدربني يف السنة 

ومن دولة من كافة ربوع اململكة  العلياالنهائية واملتدربني يف املراحل 
  لكويت الشقيقة.

 

مدينة امللك عبد هللا الطبية  –املشاركني بدورة مراجعة اجلراحة العامة الثانية 
 م2017 -مبكة املكرمة
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فهد للبحوث امللك ركز م –ة لثاملشاركني بدورة مراجعة اجلراحة العامة الثا
 م2018 -الطبية
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  الزمالة راتاعداد إلختبلإلالسريرية  حملاكيةا اإلختباراتدورة 
 النهائية 

يف  العليا راحلمن املاملقيمني إخضاع االبطباء خالل هذه الدورة تم ي
ومماثل لإلختبارات  حماك   المتحان جترييب اجلراحي البوردتدريب 

إعدادهم هبدف   من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية ةاملقدم
اإلستشاريني  مستعينني مبمتحنني منالمتحان الزمالة السعودية 

معة امللك عبد العزيز امن عدة جهات مثل ج وأعضاء هيئة التدريس
 .لحرس الوبطينل امللك خالد مستشفىوجامعة الطائف و  وجامعة جدة

ها األوىل ابلعام تيف نسخ جناحا  كبريينو الدورة إقباال   القتقد و 
متقدمني ابلعام  8زايدة يف عدد املشرتكني من م ونتج عنها 2016
بطبيب مقيم  56إىل  م و2017يف العام  شرتكم 30م إىل 2016

    م.2018للعام  للدورة مدمتق
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 احلوادث  مبرضى النهائية للعناية اجلراحية الدورة(DSTC) 
 للجراحة السعودية اجلمعية اليت وقعتها تفاهم ذكرةمل كنتيجة مثمرة

 (IATSIC) املركزة والعناية احلوادث جلراحة الدولية اجلمعية مع العامة
 بتقدمي العامة للجراحة السعودية اجلمعية تلوّ  خ   ،م2016يف العام 

 تعدها واليت( DSTC) احلوادث مبرضى النهائية للعناية اجلراحية الدورة
للمرة  هذه الدورةعقدت اجلمعية  حيث (IATSIC)  الدولية اجلمعية

يف  اململكة تستمرلم 2018فرباير  20-18خالل الفرتة من  الثانية
 مل حيث الدورة هذه فيها توفر اليت املنطقة يف الدول أوائل منكوهنا 
 .دول املنطقة من أي يف تنظيمها الدولية للجمعية يسبق

 املهمة واملتخصصة املتقدمة العاملية الدورات إحدىهذه الدورة  تعدو 
 القرار اختاذ على اجلراحني من خصائينيواال االستشاريني لتدريب
وقد قدمت من قبل  ،احلوادث إصاابت ملرضى النهائية العناية وتقدمي

ستة بلغ عدد املشاركني فيها و  ،مثان مدربني منهم أربعة مدربني عامليني
 .متدرب عشر

مبعمل بقسم التشريح و  نية على يوم نظري ويومني عمليدور ال تشتملو 
  .الطبية احباثمبركز امللك فهد لأل اجلراحات التجريبية
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 ورشة عمل املهارات االساسية يف اجلراحة 
 األكادمييةهذه الورشة على مدار السنة  عتادت اجلمعية تكرار إقامةأ

متياز وبطلبة كلية لطلبة اإل ةوجهحيث تعد من الدورات األساسية امل
الطب كما ميكن لألبطباء املقيمني واألخصائيني حضورها ملن يرغب 

 ابلتدريب على املهارات اجلراحية.
 

  م2018للعام  صورة تذكارية في الحفل الختامي لدورة العناية النهائية بمرضى الحوادث الجراحية
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تم اعتمادها بساعات تعليم مستمر من اهليئة السعودية ي و
جمموعات صغرية ويقسم خالهلا املتدربني على ، للتخصصات الصحية

، وحرصت اجلمعية على أن يكون  لكل منها مدرب خاص هبا
بقسم اجلراحة جبامعة امللك عبد  من أعضاء هيئة التدريس املدربني
 . جامعة جدةو العزيز 

 

 
 االساسيةورشة عمل مهارات اجلراحة من نب جا
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 االساسيةاجلراحة يف ورشة عمل مهارات تذكارية للمشاركني واملدربني ورة ص  

  (اجلراح  راح  وابملناارابلفتح اجل)  ريبرشة عمل إصالح الفتاق اإلو 

 املقيمني واألخصائينيلألبطباء  ةوجهاملالورشة هذه تقدم اجلمعية 
تم اعتمادها بساعات تعليم يو واالستشاريني يف اجلراحة العامة، 

 مستمر من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
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لتدريب العملي ل تخصصو م 2018مؤخرا  يف أبريل أقيمت وقد 
مبسشفى جامعة امللك عبد  غرفة العمليات احلقيقي على املرضى يف

املشرتكني مميزات هذه الورشة حصر عدد  العزيز، وقد كان من أهم
يف املمارسة العملية أثناء تدريبهم على  حرصا  على استفادهتم

العمليات اجلراحية يف املستشفى واحبيث تكون نسبة املتدربني إىل 
إىل واحد. وأدى ذلك وهلل احلمد إىل أقبال   ثننيااملدربني يف حدود 

نسبة رضا عالية  تققكبري من املشاركني على هذه الورشة كما ح
  .بعد انتهائها منهم يف تقييمهم للورشة

 

 

 ورشة عمل إصالح افتاق اإلربيليات أثناء من غرفة العمصورة 



22 
 

 عمل توصيل األمعاء ةورش Gastrointestinal 
Anastomosis  

ة وهي موجه م2017 خالل شهر أبريلهذه الورشة دمت اجلمعية ق
وقد مت اعتمادها بساعات ، ابألساس لألبطباء املقيمني واألخصائيني

 السعودية للتخصصات الصحية. تعليم مستمر من اهليئة
د عدد املتدربني عن ين اليز أحرصت اجلمعية أيضا  يف هذه الورشة 

اليزيد عدد املشرتكني هبا عن  وابلتايلمخسة على األكثر لك مدرب 
 مخسة عشر متدرب.

 التدريب على كيفية توصيل األمعاءإىل هذه الدورة  تهدفو 
، طيب ابخليوط اجلراحيةالتقمبختلف االجتهات بواسطة  )املفاغرة(
التدريب على كيفية توصيل األمعاء مبختلف االجتهات وكذلك 
 . (التدبيسأجهزة املفاغرة )بواسطة 

سريع ستطاعوا التعلم بشكل املشاركني أهنم ا ومن الالفت أتكيد
، اجلانب العملي رتكيزها علىل وفعال خالل هذه الورشة نظرا  

أهنم  أتكيدهمتقييمهم للورشة ومناذج يف نسبة رضا عالية  تسجيلهمو 
 احبضورها. املتدربني زمالئهم نسينصحو 
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 تدريب املشاركني يف ورشة عمل توصيل االمعاء  
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 التقطيب ابملناظري اجلراحية عمل  ةورش 
حتقيقا  ألحد أهداف اجلمعية وهو تطوير العاملني يف اجملال اجلراحي 

مت ، العاملية يف ختصصات اجلراحة العامة وتقنياهتا وائم التطوراتمبا ي
( ابملناظري اجلراحية اجلراحية ورشة عمل التقطيب )اخليابطة حداثاست

من  ومتخصصني يف جراحة املناظري املتقدمة مبشاركة جراحني متميزين
جامعة امللك عبد العزيز ومدينة امللك عبد هللا الطبية مبكة املكرمة 

واألدوات واألجهزة اجلراحية احلديثة اليت ختلفة املنواع األلتعرف على ل
يف القيام بعملية التقطيب داخل جسم املريض ابستخدام  تساعد

نصائح عملية ب نياملشارك إمداد  املناظري اجلراحية. ومن أهداف الورشة
إرشادهم على احللول العملية الستخدامها يف املواقف الصعبة أثناء و 

على أنواع ابحملاكاة التدريب العملي ، وكذلك سري العمليات احلقيقية
ابستخدام األدوات  خارج اجلسمو  داخل قطيبنيات التخمتلفة من تق

 املتقدمة.جهزة واأل
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 من االداوات المستخدمة لتدريب االطباء في ورشة عمل التقطيب الجراحيجانب 

 ورشة عمل التقطيب الجراحيتذكارية للمشاركين في ورة ص
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 خدمة اجملتمع : .2

توعية اجملتمع وتثقيف سعيا  من اجلمعية السعودية للجراحة العامة حنو 
ما يتعلق ابجلراحة العامة وختصصاهتا املختلفة ومن ذلك األفراد حول 

قامت اجلمعية ع يف اجملتم خمابطر عدد من األمراض والسلوكيات اخلابطئة
بتقدمي مشاركات جمتمعية وتقوم ابإلعداد أيضا  للمزيد. ومن هذه 

 :املشاركات
حتدد  يف شهر مارس ن خابطر السمنة   انت مالتوعية مبمحلة  -1

 م.  2017
 وابء السمنة  يف املؤمتر األول حماضرات توعوية خالل ندوة  -2

 معيةاجلملشاركة مع اب م2018يف مارس  لصحة الطفل
 .طب األبطفالل السعودية

لندوة عامة للتوعية بسربطان الثدي تصاحب املؤمتر التحضري  -3
العلمي الثاين عشر للجمعية مبشاركة خنبة من األبطباء املتميزين 
يف جمال تشخيص وعالج سربطان الثدي وإعادة التأهيل بعد 

 العالج اجلراحي.
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املكرمة  الفعالية التوعوية الغرفة التجارية الصناعية مبكة -4
 م.2017نوفمرب 28)مسبتيك( يف 

 
السعودية للجراحة العامة يف استمرت اجلمعية 

وهي جملة علمية أصدار اجمللة السعودية جلراحة 
أعداد  ةثالث يفتصدر دورية حمّكمة ومصّنفة 

 بزايدة خالل العام، وقد مت بفضل هللا البدء
عام ربعة أعداد خالل أل ات اجمللة السنويةإصدار 

حيث زاد عدد املقاالت العلمية  م2018
 مما يعكساملقدمة للنشر يف اجمللة بشكل مطّرد 

  .لالرتفاع املستمر لسمعتها

 Saudi Surgicalاجمللة السعودية للجراحة ) .3
Journal) 
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 التعاون مع اجلمعيات العلمية املماثلة حملياً ودولياً  .4

اجلمعية السعودية للجراحة العامة للتعاون والتواصل مع  سعت
اجلمعيات املماثلة واهليئات العلمية املختلفة حمليا  ودوليا يف إبطار حتقيق 
األهداف املشرتكة وإثراء البيئة العلمية واملهنية.  وأمثر ذلك على سبيل 

 املثال عن:

احلوادث مع اجلمعية الدولية جلراحة إصاابت  التعاون اراستمر  .1
، م2016بعد توقيع مذكرة التفاهم معها عام  والعناية املركزة

 النهائية للعناية اجلراحية الدورة - للمرة الثانية -وأقيمت 
  .م2018فرباير  يف شهر احلوادث مبرضى

اجلمعية السعودية للجراحة العامة ابحلضور والتنظيم يف  مشاركة .2
اجلراحية اليت تقام  والندوات والفعاليات املؤمتراتمن  عدد

  :مثلودوليا  حمليا  
a. ونظمه  2020الرؤية اجلراحية الدولية  مؤمتر

بفندق  املسلحة للقوات فهد امللك مستشفى
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يناير  19-17خالل الفرتة من  االنرتكونتنتال جبدة
   .م2017

b. لجمعية املصرية والثالثون ل امسالصيفي اخلؤمتر امل
 30-28الفرتة من خالل للجراحني 

جبمهورية مصر العربية  سكندريةم ابإل2017سبتمرب
 .الشقيقة

c. يف  ربعونالسادس واأل دنيةاألر  اجلراحني مؤمتر مجعية
 م.2018ديسمرب  1-م 2017نوفمرب  29 الفرتة

  جلراحني العربارابطة التعاون العلمي مع استمرار اجلمعية يف  .3
 .كعضو مؤسس للرابطة

والعربية  اجلمعيات العلمية اخلليجية وقيادات رؤساء مشاركة .4
أنشطة اجلمعية السعودية للجراحة العامة حيث يف  والعاملية

يف  شارك على سبيل املثال رئيس اجلمعية العمانية للجراحني
ورئيس  احلوادث مبرضى النهائية للعنايةالثانية  اجلراحية الدورة

العلمية  اجلمعية األوروبية جلراحة املناظري ورؤساء اجلمعيات



30 
 

اجلراحية يف مصر ودول اخلليج العريب يف املؤمتر العلمي احلادي 
 . عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة

 
 االجتماعات العلمية لألعضاء واملختصني واملهتمني .5
 

 النادي العلم  للجراحة العامة (General Surgery 

Journal Club) 

خالل  الدوري لنادي العلميافعاليات  يف إقانة اجلمعية استمرت
هو النادي مبحافظة جدة. و  حتت مظلتهام 2018و  2017 نيالعام

عبارة عن جتمع علمي للجراحني املتخصصني واملتدربني يف جمال 
عن بطريق اإلبطالع  معنّي  ش خالله موضوع علمييناق   اجلراحة العامة

ويتم ذلك يف جوّ  وديّ  على آخر املستجدات يف ذلك اخلصوص. 
 خارج أوقات العمل.عدة ساعات لى مدى ع
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  السعودية للجراحة املؤمتر العلم  احلادي عشر للجمعية
 العامة

صاحب السمو امللكي األمري سعود بن انيف بن كرمية من برعاية  
اجلمعية السعودية للجراحة  تشرفتعبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية؛ 

 دور حتت عنوان ذي أقيم الاملؤمتر العلمي احلادي عشر بتنظيم العامة 
وذلك يف ة ، سني التعايف بعد اجلراحتقنيات اجلراحة أبقل تدخل وحت

م( 2017إبريل  20-18هـ )1438رجب  23-21الفرتة من 
مفهوم حتسني املؤمتر انقش وقد  .بفندق مريداين اخلرب ابملنطقة الشرقية

كة التعايف بعد اجلراحة ألول مرة هبدف إدخال هذا املفهوم للممل
وجماراة بعض الدول املتقدمة يف تطبيق هذا املفهوم لتفعيل اخلدمات 
الصحية اجلراحية وحتسني الكفاءة والفاعلية واجلودة واإلنتاجية على 
مستوى اخلدمة الصحية وخدمة وإنتاجية القطاعات املختلفة من 
خالل حتسني التعايف وعودة العاملني إىل عملهم بسرعة أكرب حيث 

جدوى إقتصادية كبرية أيضا . كما انقش املؤمتر يف  ينتج عن ذلك
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حموره الثاين تقنيات وأساليب اجلراحة ابلتداخالت البسيطة اليت تعمل 
 جنبا  إىل جنب مع حمور املؤمتر األول لتحقيق األهداف املذكورة.

بضرورة تظافر اجلهود بني خمتلف القطاعات املؤمتر أوصى وقد 
الصحية املقدمة للخدمة لتطبيق هاتني التوصيتني ويتطلب ذلك 

إجياد الكفاءات واخلربات املتخصصة وتفعيل التعليم والتدريب  
 لألبطباء واملمارسني الصحيني ذوي العالقة. 

ممارس صحي إضافة إىل العديد من  450ما يقارب املؤمتر  حضر
العلماء املتميزين من خمتلف أحناء العامل أييت كأحد النشابطات 
الدورية للجمعية السعودية للجراحة العامة حيث واليت عكفت من 
خالل جملس إدارهتا اجلديد على تطوير أنشطتها واالنتشار هبا من 

تنطلق وتغطي خمتلف أرجاء مقرها جبامعة امللك عبد العزيز جبدة ل
 اململكة العربية السعودية.

متدراب   40هلت اجلمعية السعودية للجراحة العامة أكثر من كما أ
مفاغرة خالل ورشيت عمل تناولت األوىل األخالقيات الطبية والثانية 



33 
 

اجلهاز اهلضمي وذلك على هامش املؤمتر العلمي احلادي عشر 
 .للجمعية

 
 ين عشر للجمعية السعودية للجراحة املؤمتر العلم  الثا

 العامة

مؤمترها الثاين عشر مبشيئة هللا تعقد اجلمعية السعودية للجراحة العامة 
م بفندق هيلتون 2018أكتوبر 29-27مبدينة جدة خالل الفرتة من 

 إن شاء يف التقرير القادم التقرير املفصل للمؤمتروسيتم عرض جدة.
 هللا.

 اجنازات أخرى .6
موقع اجلمعية اإللكرتوين لتسهيل تواصل األعضاء مت تفعيل  -

املختلفة اليت نشطة األ بطالعهم علىوتسجيلهم يف اجلمعية وا
 ومشاركتهم هبا. اجلمعيةتقدمها 
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ابطالق التطبيق االلكرتوين للجمعية السعودية كذلك مت  -
للهواتف مصاحبا  للمؤمتر العلمي احلادي عشر للجمعية 

الذكية واألجهزة احملمولة والذي مت تصميمه ليسهل على 
األعضاء واملهتمني االبطالع على أنشطة اجلمعية املختلفة 
ومؤمتراهتا وندواهتا وعلى اجمللة العلمية اخلاصة ابجلمعية كما 
يتمكن من خالله وبسهولة امتام عملية التسجيل يف عضوية 

ها الدورية وكذلك التواصل اجلمعية واالشرتاك يف خمتلف انشطت
ليواكب املؤمتر العلمي مؤخرا  مت حتديثه قد و  مع جملس ادارهتا.

 .الثاين عشر للجمعية
لفعاليات اجلمعية العلمية  تميزةانتشرت بفضل هللا السمعة امل -

وأنشطتها التدريبية يف خمتلف منابطف اململكة وتعدهتا إىل 
ألبطباء عكس ذلك مشاركة احيث يدول اخلليج العريب 

يف  اخلليج العريب دولدربني من خمتلف تلك املنابطق و ملتا
 املتميزة. فعاليات اجلمعية وأنشطتها العلمية
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 التطلعات املستقبلية
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ةيالتطلعات املس تقبل   

 فإن ،انطالقا  من توجيهات اإلدارة العليا جبامعة امللك عبدالعزيز
مع ابقي قطاعات الوبطن تسعى  السعودية للجراحة العامة اجلمعية

للسري  اجلمعيةتتطلع حيث ، 2030يف مسار حتقيق رؤية اململكة 
واإلنتقال هبا إلقامتها يف التوسع فيها يف تطوير نشابطاهتا و  قدما  

 .خدماهتا للمستفيدين من وصوال   من مملكتنا احلبيبةمنابطق خمتلفة 
رتك دور مشبلقطاع اخلاص للقيام اتعتزم اجلمعية التعاون مع و 

من املهتمني وتطوير القدرات العلمية  عدد ممكن لتدريب أكرب
كما   .للجراحني واملتدربني يف ختصصات اجلراحة العامة املختلفة

مع اجلهات الصحية ستستمر اجلمعية يف التوسع يف التعاون 
قيق رسالتها والوصول ألهدافها إن شاء حتاملختلفة لكل ما خيدم 

 هللا.

 


