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الجمعية السعودية للطب الوراثي



من 
نحن؟

تأسست الجمعية السعودية
للطب الوراثي في 1492/02/17هـ

الموافق 2018/02/08م تحت
مظلة الهيئة السعودية

للتخصصات الصحية كأول جمعية
علمية متخصصة في مجال طب

الوراثة في المملكة العربية
السعودية، بل في العالم العربي

واإلسالمي.



التقرير 
اإلعالمي



تغطية تدشين كتاب األبطال

لألبطال الصغار الذين يعانون من

اإلبر ويدهشونا بصبرهم وروعتهم.

بقلم الكاتبة نداء زيني والفنانة نهى

جمال. كتاب القوة واإلنتصار عىل

المرض والخوف واأللم. 

 

 

تهنئة القيادة الرشيدة بمناسبة

تجديد البيعة الثامنة 

 

نوفمبر 2022 

اإلعالن عن ورشة عمل "تحليل

المتغيرات الجينومية والتفسير

السريري 

 



اإلعالن عن مشاركة الجمعية

السعودية للطب الوراثي مع مدينة

الملك سعود الطبية في تنظيم

فعاليات اليوم العالمي للودانة في

واجهة الرياض

 

 
تغطية تلفزيونية 

صباح السعودية | تزامًنا مع اليوم

العالمي لقصار القامة؛ فعاليات هادفة

لتعزيز الوعي المجتمعي حول مرض

الودانة، وتوفير الدعم النفسي

واالجتماعي لهذه الفئة ، ولقاء مع سعادة

رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي

أمل الهاشم 

 

تغطية توقيع الجمعية السعودية للطب

الوراثي مع شركة هيلث جينا مذكرة

تعاون مشترك في مجال تطوير االبتكار

في الصحة الرقمية، تأكيدا ألهمية

التكامل بين الجهات وتقديم الدورات

المتخصصة لتدريب أعضاء الجمعية

بمجال الصحة الرقمية. تزامنا مع

ملتقى الصحة العالمي

 



تغطية إعالمية لفعاليات ورشة

العمل الرابعة عشر لنادي

الوراثة الطبي بالمنطقة الغربية

في جامعة أم القرى 

 

 

سبتمبر 2022

تغطية توقيع الجمعية

السعودية للطب الوراثي

التفاقية تعاون مع كلية الطب

بجامعة الملك عبدالعزيز

 

تغطية توقيع الجمعية السعودية للطب

الوراثي مع شركة هيلث جينا مذكرة

تعاون مشترك في مجال تطوير االبتكار

في الصحة الرقمية، تأكيدا ألهمية

التكامل بين الجهات وتقديم الدورات

المتخصصة لتدريب أعضاء الجمعية

بمجال الصحة الرقمية. تزامنا مع

ملتقى الصحة العالمي

 



فيديو | عضو الجمعية السعودية

للطب الوراثي ، استشاري الطب

الوراثي من مدينة الملك فهد

الطبية د. عيسى فقيه يتحدث عن

فحص ما قبل الزواج ساهم في

انخفاض نسبة معدالت إصابة

األطفال بأنيميا الخاليا المنجلية

 

 

إعالن صدور العدد الرابع من مجلة

"وراثيات" والذي يتضمن العديد
من الموضوعات أبرزها اضطراب

الهوية الجنسية وعالقتها بالوراثة

والعديد من قصص األمهات

الملهمات ومقاالت من المختبر.

 

أغسطس 2022

"الطب الوراثي" توقِّع اتفاقية
لتعزيز العمل المشترك مع كلية

الطب بجامعة المؤسس

تستهدف االرتقاء بمستوى

الخدمات الطبية في هذا

التخصص



"الطب الوراثي" تَُوقُِّع اتفاقيَة
تعاون مع "طب المؤسس"

 

 

 

ندوة الطب الوراثي تُسلِّط الضوء

عىل أساسيات وتطبيقات الجينوم

السعودي .. من أهم المشاريع

الهادفة التي سترتقي بمستوى

الحياة والصحة في المملكة

 

"الطب الوراثي" تسلّط الضوء عىل
أساسيات وتطبيقات الجينوم

السعودي

 



الجمعية السعودية للطب الوراثي

تسلّط الضوء عىل أساسيات

وتطبيقات الجينوم السعودي

 

 

الجينوم السعودي.. مشروع

علمي للتصدي لألمراض

الوراثية

 

الجينوم السعودي.. مشروع

علمي للتصدي لألمراض

الوراثية

 



تغطية تلفزيونية

رهبيني: المملكة أول دولة تُنشئ

جمعية متخصصة في الطب

الوراثي

 

 

تهنئة القيادة الرشيدة حفظها

هللا بمناسبة اليوم الوطني

السعودي 92

 

يونيو 2022

فيديو توعوي عن األمراض

الوراثية المتنحية من انتاج

الجمعية السعودية للطب الوراثي 

 



طالبت الجمعية السعودية للطب الوراثي

بزيادة أمراض فحص ما قبل الزواج إىل

10 أنواع، من أهمها العمى والصمم

الوراثيان، بدال من نوعين سبق إقرارهما

في 2004، وذلك لتقليل التكاليف عىل

الدولة سواء من ناحية العالج أو توفير

مراكز رعاية للمصابين بأمراض دائمة

وإعاقات حركية .

 

 
مايو 2022

تغطية لقاء الدكتورة امل الهاشم رئيس الجمعية

السعودية للطب الوراثي والدكتورة مالك

الغامدي استشاري الطب الوراثي لتوقيع مذكرة

تفاهم اطارية لتحفيز العمل التكاملي باتجاه

السجل الوطني لألمراض الوراثية والفحص

المبكر والتكامل في مسارات ذات أولوية مع

الدكتور ناصر العجمي رئيس مجلس إدارة

الجمعية السعودية للتربية الخاصة . 

 

#أمراض وراثية
 



أبريل 2022

العدد الثالث من مجلة "وراثيات"

والذي يتضمن العديد من

الموضوعات .

 

 

مارس 2022

اإلعالن عن تنظيم الجمعية

السعودية للطب الوراثي اليوم

العالمي لمتالزمة داون  بالتعاون

 مع جستر المهنية 

 

انعقاد "عمومية" الجمعية

بحضور مجلس إدارتها ـ انطالق

فعاليات المؤتمر السنوي

للجمعية السعودية للطب

الوراثي

 



اإلعالن عن ندوة عن مرض

فابري بالتعاون مع الجمعية

السعودية لطب وزراعة الكىل

 

 

 

فبراير 2022

اإلعالن عن تنظيم الجمعية

السعودية للطب الوراثي لفعاليات

"نادرون وبكم أقوى" تزامًنا مع يوم
األمراض الوراثية النادرة بجامعة

الفيصل 

 

انعقاد "عمومية" الجمعية

بحضور مجلس إدارتها ـ

انطالق فعاليات المؤتمر

السنوي للجمعية السعودية

للطب الوراثي

 



تهنئة 

الجمعية السعودية للطب الوراثي أسمى

آيات التهاني لمقام خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وولي عهده األمين االمير محمد بن سلمان

-يحفظهم هللا - بمناسبة ذكرى التأسيس

التي تجلت فيها قيم االنتماء والوالء

واللُحمة الوطنية الفريدة بين الشعب

الوفي وقيادته الرشيدة . 

 

 
اإلعالن عن حضور ندوة التأخر اإلدراكي

والحركي لدى األطفال وتأثيره عىل العملية

التعليمية للدكتور وسام حبحب والتي

تقيمها الجمعية السعودية للطب الوراثي

تزامًنا مع اليوم العالمي لألمراض النادرة

وبالتعاون المشترك مع مركز األميرة

الجوهرة للتميز البحثي . 

 

يناير 2022

اإلعالن عن ندوة توعوية بعنوان "

اإلعاقات السمعية والبصرية:

المسببات الوراثية والوقاية

منها"

 



تغطيات إعالمية متنوعة

الجمعية السعودية للطب الوراثي

تعقد ندوة عن "الجينوم السعودي"

غدا

 

 

الجمعية السعودية للطب

الوراثي تسلّط الضوء عىل

أساسيات وتطبيقات الجينوم

السعودي

 

 

الجمعية السعودية للطب الوراثي

توّقع مذكرة تعاون بمجال االبتكار

في الصحة الرقمية



الجمعية السعودية للطب الوراثي

تسلّط الضوء عىل أساسيات

وتطبيقات الجينوم السعودي

 

 

بالتعاون مع جمعية بصمة بهدف

التوعية باالمراض الوراثية

الجمعية السعودية للطب الوراثي

تنفذ ندوة " اإلعاقات السمعية و

البصرية"

 

 

محنشي رئيس لفرع الجمعية

السعودية للطب الوراثي

بالمنطقة الجنوبية

 



استشاري: الجمعية السعودية

المتخصصة في الطب الوراثي هي

الوحيدة في العالم العربي

 

 

الجينوم السعودي.. مشروع

علمي للتصدي لألمراض

الوراثية

 

 

“اإلعاقات السمعية والبصرية”
في ندوة للجمعية السعودية

للطب الوراثي

 


