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النشأة والتأسيس

بنــاًء على نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصـادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٣٧ هـ
رقــــم الترخيــص ٣٠٣ تاريخ التسجيل ١٤٢٦/١٠/٢٠ هـ



الرؤية

تسعى جمعية أصدقاء مرضى السكري بجدة لتقديم أفضل وسائل وطرق 
الرعاية والخدمات الصحية لمريض السكري على مستوى عالي من التطوير 

والجودة.

الرسالة

توعية وتثقيف األسر والمجتمع والمرضى المصابين بالسكري للوصول بهم إلى 
طريق آمن ليتجنب مضاعفات داء السكري

القيم

الكفاءة - الفاعلية - النزاهة والشفافية 
السرية واإلنسانية - االلتزام



أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور/ طريف هشام زواوي                                رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور/ عبد الغني إبراهيم ميره                          نائب الرئيس 

األستاذ الدكتور/ سراج عبدالغني ميره                                األمين المالي 

األستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد المحسن الشيخ             عضو مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور/ خالد محمد المرزوقي                               عضو مجلس اإلدارة

األستاذة/ ود حسين الحارثي                                                 عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / ياسر محمد عبده يماني                                      عضو مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور/ خالد هاشم زواوي                                    عضو مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور/ حسين محمد مليباري                              عضو مجلس اإلدارة



األنشطة واالنجازات التي قامت بها جمعية

أصـدقـاء مرضى السكري بجدة لعــام



األنشطة والفعاليات 

 مهرجان الحي قدوة

الدورة التثقيفيه الرابعه  عشر  لمثقفي السكري 

ندوة رمضان التوعوية

فصول تثقيفية لمرضى السكري

ندوة تثقيفية بفندق حياة بارك

رحلة تثقيفية  ترفيهية ألطفال السكري إلى تشكي تشيز

مؤتمر جدة الرابع للمستجدات في التثقيف لمرضى السكري

رحلة ترفيهية ألطفال السكري الى كيدزانيا بمشاركة البنك السعودي لالستثمار 

فعاليات اليوم العالمي للسكري لمرضى السكري النوع الثاني - المستشفى الجامعي 

فعاليات اليوم العالمي للسكري لمرضى السكري النوع األول (كرنفال السكريون )

 الواجهة البحرية المشاركة بمبادرة وزارة الصحة تطوع معنا 

الحملة التوعوية عن السكري والكشف المبكر عنه بفندق كروان بالزا ( افحص سكرك )

فعاليات اليوم العالمي للسكري عزيز مـــول 

عدد المستفيدين 

 ٣٨ فرد

٣٨ مثقف سكري

٣٨ مريض

٨٩ مريض

٢٠ مريض

٣٠ طفل سكري و ٣٠ ام

١٢٢ مثقفي سكري

٢٥ طفل سكرى و ٢٥ ام 

٥٥٥ مريض 

٢٢٠ مريض

 ١١٠ فحص سكري 

١٧٠ فحص سكري 

٤٠٥ مستفيد  



األنشطة والفعاليات 

 ندوة تثقيفية لطالبات ومعلمات مدارس االندلس للبنات بجدة بجدة

برنامج متدربين دبلوم العناية القلبية

برنامج تدريبي ألخصائي التغذية

فعاليات اليوم العالمي للسكري بالعرب مول 

فعاليات اليوم العالمي للسكري - األندلس مول 

التأهيل الشامل وحدة الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة 

برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي مكتب الضمان االجتماعي بمحافظة جدة 

فعاليات اليوم العالمي للسكري التحليه مـــول 

 اللقاء العلمي ألطباء المستوصفات الخاصة بفندق كروان بالزا 

فعاليات اليوم العالمي للسكري لمرضى السكري - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

فعاليات السكري  العيادات التخصصية الشاملة   بالحرس الوطني

المشاركة في ورشة  تثقيفي في مركز المطورون لقيادة السيدات 

عدد المستفيدين 

 ١١١ طالبة

٥ متدربين

٥ مستفيدين 

١٠٦ مستفيد 

٤٢٠ مستفيد 

٥٠ مستفيد 

٣٠ مستفيد 

١٢٠ مستفيد

  ٢١ طبيب

عام

عام

عام 



 ٤٢٥٨ مريض 

٥٧٤٨ مريض 

١٥٢٦ مريض 

١١,٤٣٢ مستفيد 

١٢٥٥٤ زيارة 

٤١٩٢ مريض

٦٢٨٤ مريض

٨٩ مريض

  ١٩,٤٩١ زيارة

الملخص التنفيذي

 عدد المرضى المسجلين في الفرع الجامعي

عدد المرضى المسجلين في فرع مدائن الفهد

عدد المرضى المسجلين  في فرع التحلية

إجمالي عدد المسجلين بالجمعية 

إجمالي عدد زيارات المرضى المراجعين في الفرع الجامعي وفرع مدائن الفهد وفرع التحلية  إما بالمجاني والمدعم .

إجمالي عدد المرضى المراجعين عند الطبيب أخصائي الباطنة

إجمالي عدد المرضى المراجعين لعيادات التثقيف

إجمالي عدد المرضى الجدد الذين تم فتح ملفات لهم وتم دراسة حالتهم االجتماعية

إجمالي عدد زيارات المرضى المراجعين ألفرع الجمعية لعيادات الطبيب و التثقيف و صرف العالج ودراسة الحالة االجتماعية لعام ٢٠١٨م 



األنشطة واالنجازات التي قامت بها جمعية

أصـدقـاء مرضى السكري بجدة لعــام

٢٠١٩

٢٠١٩



عدد المستفيدين األنشطة والفعاليات 

 ٣٦ مثقف سكري

١٥٢ مريض

١١٠ مريض

٧٠ طفل 

٣٥ متسابق

٣٨٠ مريض 

٣٠٠ مرشد ومرشدة

١٢٠  مستفيد

١٢٠ مستفيد 

٣٨ تم تكريمهم 

الدورة التثقيفية الخامسة عشر لمثقفي السكري 

الندوة التثقيفية لمرضى السكري  لشهر رمضان التوعوية

المشاركة مع جمعية أصدقاء الشيخوخة بندوة صحة انسان 

حفل معايدة أطفال السكري 

المسابقة الثانية ألفضل نتيجه تحليل للسكري التراكمي بالمستشفى الجامعي  

فعاليات اليوم العالمي للسكري لمرضى السكري النوع الثاني - المستشفى الجامعي 

اللقاء التثقيفي عن داء السكري للمرشدين والمرشدات الصحيين لمختلف المراحل التعليمية بإدارة تعليم جدة

االحتفال باليوم الوطني السعودي بمشاركة أطفال السكريون بمدخل العيادات التخصصية بالمستشفى الجامعي 

المشاركة مع وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز  بفعاليات السمنة تحت شعار ( حمله الثلث ) 

 المشاركة مع الجمعية العلمية لداء السكري المؤتمر الرابع للمستجدات في السكري
والسمنة (  ببرنامج لمثقفي السكري ) مسابقه افضل نتيجه تحليل السكر التراكمي بفندق بارك حياة



عدد المستفيدين األنشطة والفعاليات 

 ٢٥ مستفيد 

٣٣ مستفيدة 

 ١٥٠ مستفيدة

٢٥ فحص السكري - ١٤٥ للمحاضرة 

 ٤٨ مستفيدة

  ٩٠ مستفيدة 

  ٢٦ مستفيد 

٢٥ مستفيد  

٤٥ مستفيد

  ٤٥ مستفيد

٥٣ مستفيد

 ورش عمل عن حساب الكربوهيدرات لمريض السكري

برنامج تثقيفي وتوعوي لطالبات معهد النور للبنات

برنامج تثقيفي وتوعوي لطالبات مدارس الروضة الحادية عشر للبنات بجدة

برنامج تثقيفي وتوعوي لطالب مدارس العقيق النموذجية  بجدة

برنامج تثقيفي وتوعوي لمنسوبي نادي دنيا بنات بحي الصفا بجدة

معرض توعوي تثقيفي  لجميع موظفات القسم النسائي بإدارة تعليم جدة

برنامج تعليمي وتثقيفي  لمنسوبي الشؤون الصحية بإدارة تعليم جدة

معرض توعوي تثقيفي  لموظفي مركز التنمية االجتماعية جده

برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي مبنى التلفزيون السعودي

برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي  بنك التنمية اإلسالمي

برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي أكاديمية الطيران المدني



عدد المستفيدين األنشطة والفعاليات 

 ٣٢١ مستفيد 

 ٦٥

 ٥٤ مستفيد 

١٢ مستفيد 

   ٦١٠ مستفيد 

   ٥٩٨ مستفيد 

٤ مستفيدين 

عام

عام

٤٤١١ مستفيد

 ٥٥١ مستفيد

 برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي مطار الملك عبدالعزيز الجديد

برنامج تعليمي وتثقيفي لمنسوبي شركة الكهرباء

البرنامج العلمي لداء السكري لألطباء والممارسين الصحيين 

محاضرة تثقيفية بدار التربيه الحديثه

الكشف المبكر عن داء السكري بعزيز مول بجدة

حملة توعوية للكشف المبكر عن داء السكري بالردسي مول بجدة 

متدربي برنامج دبلوم الجراحة القلبية 

مشاركة مركز العناية بالسكري بفعاليات السكري بالواجهة البحرية 

فعاليات السكري العيادات التخصصية الشاملة بالحرس الوطني

اجمالي عدد المستفيدين من جميع االنشطة والبرامج والدورات التي نظمتها الجمعية لعام ٢٠١٩ م

مشاركة الجمعية  مع وزارة الصحة  في برنامج مبادرات تطوعي صحة ٣
باليوم العالمي للتطوع بمبادرة فحص السكري بالشراكة المجتمعية مع كال من جمعية

البر بجدة ونادي البر التطوعي  ومركز حي الشاطئ وقسم التغذية بجامعة الملك عبدالعزيز.



٣٦ مثقف سكري

الدورة التثقيفية
الخامسة عشر لمثقفي السكري



١٥٢ مريض

الندوة التثقيفية
لمرضى السكري  لشهر رمضان التوعوية



١١٠ مستفيد

المشاركة مع
جمعية أصدقاء الشيخوخة بندوة صحة انسان



عدد الحضور ٧٠ طفل سكري

حفل معايدة لألطفال السكريون



٣٥ متسابق من السكريون النوع األول

المسابقة الثانية ألفضل نتيجه
تحليل للسكري التراكمي بالمستشفى الجامعي



عدد الحضور وتم فحص السكر
٣٨٠ مريض

عدد المرضى التي تم فحص السكر التراكمي لهم
٤٧ مريض

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكري
٩ مريض

فعاليات اليوم العالمي للسكري لعام ٢٠١٩م
لمرضى السكري النوع الثاني -  بالمستشفى الجامعي



عدد الحضور ٣٠٠ مرشد ومرشدة صحية

اللقاء التثقيفي عن داء السكري للمرشدين والمرشدات
الصحيين لمختلف المراحل التعليمية بإدارة تعليم جدة



عدد الحضور ١٢٠ سكري نوع أول

االحتفال باليوم الوطني السعودي بمشاركة أطفال
السكريون بمدخل العيادات التخصصية بالمستشفى الجامعي



عدد الحضور ١٢٠ مستفيد

المشاركة مع وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب جامعة
الملك عبدالعزيز  بفعاليات السمنة تحت شعار ( حمله الثلث )



عدد الحضور ٢٥ مريض سكري نوع اول

ورش عمل عن حساب الكربوهيدرات
لمريض السكري بفندق ستايبريدج األندلس مول



عدد الحضور ٣٣

برنامج تثقيفي وتوعوي
لطالبات معهد النور للبنات بجدة



عدد الحضور ١٥٠ طالبة

برنامج تثقيفي وتوعوي لطالبات
مدارس الروضة الحادية عشر للبنات بجدة



عدد الحضور ١٤٥ طالبة

برنامج تثقيفي وتوعوي لطالب
مدارس العقيق النموذجية  بجدة



عدد الحضور ٤٨ فتاة

برنامج تثقيفي وتوعوي
لمنسوبي نادي دنيا بنات بحي الصفا بجدة



معرض توعوي تثقيفي  لجميع
موظفات القسم النسائي بإدارة تعليم جدة

عدد الحضور
٩٠ موظفة

عدد الموظفات التي تم فحص السكر التراكمي لهم
٢٢

عدد الحاالت التي اكتشاف إصابتهم بالسكري
٦



برنامج تعليمي وتثقيفي
لمنسوبي مبنى التلفزيون السعودي

عدد الحضور
٤٥  موظف

عدد الموظفين التي تم فحص السكر التراكمي لهم
٤

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكري

٤



معرض توعوي تثقيفي عن داء السكري
بمركز التنمية االجتماعية بجدة

عدد الحضور
٢٥

عدد الذين تم فحص السكر التراكمي لهم
٢٢

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكري
٤



المشاركة مع بنك التنمية اإلسالمي
بتفعيل اليوم العالمي للسكري بالبنك



تفعيل اليوم العالمي
للسكري بأكاديمية الطيران المدني

عدد الحضور
٥٣

عدد الحاالت التي اصابتها بالسكري
١



تفعيل اليوم العالمي للسكري
بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

عدد الحضور
٣٢١

عدد الموظفين التي تم فحص السكر التراكمي لهم
٥٩

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكري 
٦



برنامج تعليمي وتثقيفي
لمنسوبي شركة الكهرباء

عدد الحضور
٦٥ موظف

عدد الموظفين التي تم فحص السكر لهم 
٢٠

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتها بالسكري
١٢



مابين ٥٤ طبيب وطبيبه.

البرنامج العلمي لداء السكري
لألطباء والممارسين الصحيين 



عدد الحضور  ١٢

محاضرة تثقيفية بدار التربيه الحديثه



الكشف المبكر عن داء السكري
بعزيز  مول -جدة

عدد الحضور
٦١٠

عدد المرضى الذين تم فحص السكر التراكمي لهم
١٠٣

عدد الحاالت التي اكتشاف إصابتهم بالسكري
٦



حملة توعوية للكشف المبكر
عن داء السكري بالردسي مول بجدة 

عدد الحضور
٥٩٨

عدد المرضى الذين تم فحص السكر التراكمي لهم
٥١

عدد الحاالت التي تم اكتشاف إصابتهم بالسكري
٩



عدد الحضور ٤

برنامج برنامج دبلوم الجراحة القلبية



مشاركة مركز العناية
بالسكري بفعاليات السكري بالواجهة البحرية 



فريق العمل بجمعية
أصدقاء مرضى السكري الخيرية



 مشاركة العيادات التخصصية الشاملة
بالحرس الوطني في تفعيل فعاليات اليوم العالمي للسكري



المشاركة مع اإلدارة الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز
في تفعيل فعاليات اليوم العالمي للسكري



عددالذين تم فحص السكر لهم
٥٥١

عدد الذين تم فحص السكر التراكمي لهم
٤٠

عدد الحاالت التي تم اكتشاف اصابتهم بالسكري
٧

مشاركة الجمعية  مع وزارة الصحة  في برنامج مبادرات تطوعي صحة ٣ باليوم العالمي 
للتطوع بمبادرة فحص السكري بالشراكة المجتمعية مع كال من جمعية البر بجدة ونادي 

البر التطوعي  ومركز حي الشاطئ وقسم التغذية بجامعة الملك عبدالعزيز



 ٤,٤٠٥ مريض 

٥,٧١٣ مريض 

١,٦٦٦ مريض 

١١,٧٨٤ مستفيد 

١٤,٤٠٠ زيارة 

 عدد المرضى المسجلين في الفرع الجامعي

عدد المرضى المسجلين في فرع مدائن الفهد

عدد المرضى المسجلين  في فرع التحلية

إجمالي عدد المسجلين بالجمعية 

إجمالي عدد زيارات المرضى المراجعين في الفرع الجامعي وفرع مدائن الفهد وفرع التحلية  إما بالمجاني والمدعم .

الملخص التنفيذي

إجمالي عددإجمالي عددإجمالي عدد
المستفيــدين من
قياس السكر لهم

المستفيدين من
فحص السكر التراكمي

الحاالت التي تم اكتشاف
اصابتهم بالسكري

٤١٥٢٥٢٠٧٠



للمساهمة معنا

SA٠٥١٠٠٠٠٠١٢٣٦٠٩٦٤٠٠٠١٠٢ رقم الحساب

SA٦٢٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠١٧٥٥٨٤١٠٠٠ عـــــام



للتواصل معنا

@ D i a b f r i e n d s j
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