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11:00 - 09:00

04:00 - 02:00

09:30 - 07:30

03:00 - 01:00

ورشة عمل
للنساء 

اإلجتماع

الجلسة 
النسائية

ورشة عمل
للرجال 

صباحًا

مساًء

مساًء

مساًء

من حق المريض أن يعامل بتميز
د. فاطمة يوسف الجعوان

أ. دانية محمد خليل خفاجي
أ. ماهر أحمد الشهري

 الحضور
١. األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة

٢. األستاذ الدكتور سلمان رواف
٣. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني

تمكين المرأة من لعب دور فاعل في تعميق مفهوم حقوق المريض

٤. الدكتور سعيد اللمكي
٥. الدكتور محمود فكري 

٦. الدكتور عبدالعزيز العنزي
٧. الدكتور سامر جبور

٨. الدكتور حسن صالح
٩. الدكتور محمد سيد حسين 

١٠. الدكتورة هند الرّواف
١١. الدكتور عبداهلل خوجة
١٢. الدكتور عادل باحميد

 عدد الحضور من 25 إلى 30  شخص
 فئات الحضور

 مقدمو الخدمة من الممارسين الصحيين،  )أطباء - ممرضين(
 موظفو الصفوف األمامية، )موظفو  االستقبال(

 موظفو حقوق وعالقات المرضى بالقطاع الخاص والحكومي

أنشطة ما قبل المؤتمر )قاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض انتركونتيننتال( 

* حضور ورش العمل متاح فقط بدعوات خاصة من اللجنة المنظمة.

اجتماع مجموعة الصحة العامة )فندق جراند بالزا(

ستكون هذه الجلسة باللغة العربية وللنساء فقط  )اإلشراف العام: األستاذة الدكتورة رقية نصر اهلل نياز( - قاعة الملك فيصل للمؤتمرات

اليوم األول ١٩  جمادى األولى ١٤٣٧هـ  )قاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض انتركونتيننتال(

أهداف الجلسة
 نظرة شرعية لحقوق المريض.

 إلقاء الضوء على أهمية تطبيق مفهوم حقوق المريض في المنشآت الصحية.
 تمكين المرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة المنشآت الصحية. 

09:00 - 08:30

10:00 - 09:00

11:30 - 10:30

10:15 - 10:00

11:45 - 11:30

10:30 - 10:15

01:00 - 11:45

المحاضرة 
الرئيسية

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

العناصر القوية لنجاح برنامج حقوق المرضى في المنشآت الصحية
األستاذ الدكتور/  خالد بن عبد الغفار آل عبد الرحمن

وكيل جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية للتخطيط والتطوير والجودة

الوضع الراهن لممارسات حقوق المريض

دور المنشآت الصحية وأعضاء الفريق الصحي في تعميق مفهوم حقوق المريض
مناقشة

مناقشة

استراحة

صالة الظهر

صباحًا

صباحًا

ص.

ص.

ص.

م.

صباحًا

التسجيل07:00 - 08:30

رئاسة الجلسة
د. محمود عبدالجبار اليماني -  المدير العام التنفيذي مدينة الملك 

فهد الطبية
أ. د. محسن الحازمي - عضو مجلس الشورى

رئاسة الجلسة
د. علي طالع عسيري - المدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا 

المرضى - مدينة الملك فهد الطبية 
أ. د. عدنان البار - عضو مجلس الشورى

معايير حقوق المريض وواجباته
د. ناصر عبدالمحسن المانع - مدينة الملك فهد الطبية

التمكين الصحي للمرأة إقليميا وعالميا وأبعاده القانونية
د. منى آل مشيط  - عضو مجلس الشورى

حق المريض في الخدمة الصحية بين الحاجة واإلمكانية
د. فهد جلوي بن لزهر - المدير التنفيذي للشؤون المالية واالدارية 

- مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وعي المرضى المنومين بحقوقهم في 
المستشفيات الحكومية

د. عالية المعجل - كلية المعرفة األهلية

تجربة مريض
د. غانم سعد الغانم - مدير ادارة حقوق وعالقات المرضى - 

مدينة الملك فهد الطبية

وثائق حقوق المريض في الصيدلة بوزارة الصحة
د. يوسف العومي - وزارة الصحة

الوضع الراهن لممارسات حقوق المريض في المملكة 
العربية السعودية

د. عبدالعزيز عبدالمحسن الدخيل- المشرف العام على اإلدارة 
العامة لحقوق وعالقات المرضى-وزارة الصحة

البناء والريادة للتميز في تطلعات المرضى
د. أحمد أبو عباة - المدير العام التنفيذي - مستشفى الملك عبد 

اهلل بن عبد العزيز ـ جامعة األميرة نوره

برنامج 
الجلسة

الجلسة العلمية
 مديرة الجلسة: د. منى آل مشيط، عضو مجلس الشورى

 محاضرة صاحبة السمو األميرة / جواهر بنت متعب آل سعود
 محاضرة الدكتورة نوال العيد - حقوق المريض في السّنة المطهرة

 مناقشة مفتوحة .. أسئلة و أجوبة
 ختام الجلسة

 توزيع الهدايا التذكارية )التكريم(
 حفل العشاء

 النشيد الوطني 
 مقدمة الحفل: هيفاء المجاهد ونورة الدوسري - نادي 

نزاهة بجامعة األميرة نورة
 القرآن الكريم: األستاذة دعاء سندي - محاضر بجامعة األميرة نورة

 كلمة سعادة األستاذة الدكتورة / رقية نصراهلل نياز
رئيسة الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

)الحسنى( - المشرف العام على الجلسة
 األوبريت

 كلمة راعية الحفل صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد  
    حرم أمير منطقة الرياض 
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ص.

اليوم األول ١٩  جمادى األولى ١٤٣٧هـ  )قاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض انتركونتيننتال(

اليوم الثاني ٢٠  جمادى األولى ١٤٣٧هـ )قاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض انتركونتيننتال(

03:15 - 02:15

04:45 - 03:45

10:30 - 08:30

02:00 - 01:00

03:30 - 03:15

02:15 - 02:00

05:00 - 04:45

10:45 - 10:30

03:45 - 03:30

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

الجلسة 
السادسة

الجلسة الثالثة

دور المؤسسات التعليمية والمهنية والقانونية  - التشريعات والقوانين والمواثيق

حقوق المريض من المنظور اإلسالمي

دور الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض

مناقشة

مناقشة

مناقشة

استراحة

صالة العصر

مساًء

مساًء

صباحًا

مساًء

م.

م.

م.

م.

رئاسة الجلسة
د. منصور الوكيل،مدير اإلدارة العامة للخدمات الطبية،القوات المسلحة

د. أحمد القاضي، مستشار حقوقي واجتماعي

التعامل بين الموظف والمريض
أ. محمد حسين السنان - كاتب وباحث في المجال الصحي

رئاسة الجلسة
د. يعقوب المزروع  - األمين العام -المجلس الصحي السعودي

د. منى آل مشيط- عضو مجلس الشورى

قواعد منظمة لحقوق المرضى، ودور الجامعات في 
التوعية بهذه الحقوق

أ. د. عبدالرحمن أحمد الجرعي - أستاذ الدراسات العليا بكلية 
الشريعة - جامعة الملك خالد

من حقوق اإلنسان .. المستلزمات المهنية والمنطلقات األخالقية
أ. د. محسن الحازمي - عضو مجلس الشورى

التشريعات المتعلقة بحقوق المريض
د. يحي محمد أبو حيدر - مدير إدارة المتابعة والتنسيق بإدارة 

حقوق وعالقات المرضى - وزارة الصحة

بصوت المريض: أجدتم ولكن أغلقوا الفجوة
د. عبدالسالم بن عبداهلل الشهري - مدير البرنامج المشترك 

لطب األسرة والمجتمع

دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في تعميق مفهوم 
حقوق المريض

أ. محمد الحسين - األمين العام - مجلس الضمان الصحي التعاوني

التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المريض )السرية، 
الخصوصية، الموافقة المستنيرة(

أ. عبدالهادي هزاع درعة - مؤسسة الرعاية الصحية األولية

تطوير الرعاية الصحية من خالل تفعيل صوت المريض
د. علي طالع عسيري - المدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا 

المرضى - مدينة الملك فهد الطبية

دور المجلس الصحي السعودي في تدعيم حقوق المرضى
د. وليد يوسف الشرهان - مدير اإلدارة القانونية - المجلس الصحي 

السعودي

الحقوق الطبية لذوي اإلعاقة
د. أشجان عبدالرحمن الماجد - رئيسة قسم الشكاوي ـ اإلدارة 

العامة لعالقات وحقوق المرضى -وزارة الصحة

تأخير تحويل مريض السرطان في المرحلة التلطيفية لمركز 
الرعاية التلطيفية .. أسبابه وأثره على المريض.

د. خالد بن أحمد الصالح - مركز الرعاية التلطيفية - الكويت

الحقوق الصحية للنزالء في السجون والمؤسسات اإلصالحية
د. بندر الصاعدي - نائب مدير إدارة المستشفيات - وزارة الداخلية

رئاسة الجلسة
د. عبدالعزيز عبدالمحسن الدخيل -المشرف العام على اإلدارة 

العامة لعالقات وحقوق المرضى - وزارة الصحة
د. سعيد حارب اللمكي - عضو الهيئة التنفيذية - المكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

07:30 مساًءحفل االفتتاح

الحقوق الشرعية للمريض في المجال الصحي
فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان 

أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء 
وعضو مجلس هيئة حقوق االنسان

 الحقوق واالحتياجات الدينية للمرضى  
تصميم مقياس مقترح ومسح ميداني

الدكتور/ خالد الجابر - مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز 
للعلوم الصحية بالحرس الوطني

حماية أسرار المريض: رؤية شرعية
الدكتور/ سيد محمد محسن - طالب دكتوراه 

بجامعة ماليزيا االسالمية الدولية

رئاسة الجلسة: 
األستاذ الدكتور/ خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن

وكيل جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية 
للتخطيط والتطوير والجودة

التحديات األخالقية الكبرى التي تواجه الجمهور وموفري 
الخدمة الصحية في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عبدالعزيز بن فهد بن عبدالمحسن القباع

استشاري وأستاذ مشارك طب األسرة واألخالقيات الصحية  
كلية الطب - جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

-  حقوق المريض وحقوق العاملين
-  حقوق الفئات الخاصة: السرطان، ذوي اإلعاقة، النفسيين، األمراض المزمنة،  واألمراض الُعضال .

نهاية اليوم األول
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اليوم الثاني ٢٠  جمادى األولى ١٤٣٧هـ )قاعة الملك فيصل للمؤتمرات - فندق الرياض انتركونتيننتال(

03:30 - 02:30

04:30 - 04:00

02:15 - 01:15

11:30 - 10:45

12:00 - 11:30

03:45 - 03:30

02:30 - 02:15

01:15 - 12:00

04:00 - 03:45

الجلسة التاسعة

الجلسة العاشرة

الجلسة الثامنة

الجلسة السابعة

دور مؤسسات المجتمع المدني في تعضيد حقوق المريض

حقوق المريض في الطوارئ والكوارث واألوبئة واألمن والسالمة

مناقشة

مناقشة

مناقشة

صالة الظهر

صالة العصر

مساًء

مساًء

مساًء

صباحًا

ص.

ص.

م.

م.

م.

دور منظمات المجتمع المدني في تعضيد حقوق المريض
د. عبداهلل الشاجري - المدير التنفيذي للجمعية الخيرية الصحية 

لرعاية المرضى - عناية

حقوق المريض في الطوارئ والكوارث واألوبئة
د. أنس خان - استشاري طب الطوارئ والكوارث 

جامعة الملك سعود

مفهوم تحسين تجربة المريض ورضا المريض وتطبيقاته 
في الرعاية الصحية

د. أحمد عمر هوساوي - أخصائي أخالقيات حيوية - مدينة الملك 
فهد الطبية

المنهجية القائمة على حقوق اإلنسان وحقوق المريض
الطريق إلى األمام لتعزيز حقوق المريض ومقدم الخدمة

د. هالة أبو طالب - منظمة الصحة العالمية

اإلعالم وحقوق المريض
د. حسن بن محمد الخضيري - مستشفى الملك فيصل التخصصي

حقوق المريض واألخالقيات، التحديات اإلقليمية 
والطريق إلى األمام 

د. تاليا العراوي - كلية الطب - الجامعة األمريكية في بيروت

حقوق ودور المرضى خارج الحالة المرضية
أ. د. سلمان رواف - امبريال كولدج ـ لندن

حقوق مرضى األورام السرطانية في المملكة العربية 
السعودية: دراسة مسحية بالمدينة المنورة

د. أحمد إبراهيم الصغير - المدير العام - الشؤون الصحية 
بمنطقة المدينة المنورة

دور البرلمانيين في تعزيز حقوق المريض ومقدم الخدمة  
د. لبنى األنصاري - عضو مجلس الشورى

تعزيز التوعية بحقوق المرضى ومفاضلة استحقاق الفئة 
المستهدفة

أ. محاسن شعيب - الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

رئاسة الجلسة
أ.د. خالد عبدالغفار آل عبدالرحمن - وكيل جامعة االمام محمد 

بن سعود اإلسالمية للتخطيط والتطوير والجودة   
د. غانم سعد الغانم - مدير ادارة حقوق وعالقات المرضى 

مدينة الملك فهد الطبية

رئاسة الجلسة
أ. محمد الحسين - األمين العام - مجلس الضمان الصحي التعاوني

د. أحمد أبو عباة - المدير العام التنفيذي - مستشفى الملك عبد 
اهلل بن عبد العزيز ـ جامعة األميرة نوره

رئاسة الجلسة
أ.د. توفيق بن أحمد خوجة  - المدير العام - المكتب التنفيذي 

لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
د. ثمين صديقي - منظمة الصحة العالمية

WHO  التجارب الدولية واإلقليمية في مجال حقوق المريض

1. تشارك وجهات نظر منظمة الصحة العالمية حول المنهجية القائمة على الحقوق الصحية وحقوق اإلنسان.
2.مناقشة الوضع اإلقليمي وحقوق المريض، التحديات والطريق لألمام.

- الرعاية المتكاملة لحقوق المريض، صحيا ونفسيا واجتماعيا وشرعيا
- حقوق المريض في التغطية الصحية الشاملة )التأمين الصحي، العالج بالخارج، العدالة  والمساواة وسهولة الوصول(

التمكين الصحي للمرأة والحقوق الصحية في المملكة 
العربية السعودية

أ.د. سامية العمودي - المدير التنفيذي لمركز الشيخ محمد حسين 
العمودي للتميز في رعاية سرطان الثدي - جامعة الملك عبد العزيز بجدة

خيارات المريض من منظور الطب التكميلي ومن خالل 
نظم الظل للرعاية الصحية

د. عبداهلل البداح - المدير التنفيذي - المركز الوطني للطب البديل 
والتكميلي

05:00 - 04:30

الجلسة الختامية
التوصيات ووثيقة الرياض

أ. د. توفيق بن أحمد خوجة - المدير العام - المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
د. محمود بن عبدالجبار اليماني -  المدير التنفيذي - مدينة الملك فهد الطبية

د. علي بن طالع عسيري  - المدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا المرضى - مدينة الملك فهد الطبية
د. غانم بن سعد الغانم - مدير ادارة حقوق وعالقات المرضى - مدينة الملك فهد الطبية

مساًء

السالمة واألمان: خط رفيع بين حماية المريض 
وحماية حقوقه

م. أنس عبداهلل الزيد - مديرعام اإلدارة العامة لألمن 
والسالمة - وزارة الصحة

رئاسة الجلسة
د. طارق سالم  العرنوس 

مدير عام اإلدارة العامة  للطوارئ الصحّية  
وزارة الصحة


