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نسخة  300000عدداً ومت طباعة وتوزيع حوايل  13لتحرير رللة الفيصل الطبية وىي رللة كانت تصدر باللغتني العربية واألصلليزية وقد أصدرت 
 . م 1987 –م 1980يف الدول العربية وذلك خالل الفًتة 

كما . سرة واجملتمع يف اجمللس العريب للتخصصات الطبيةاألستاذ الدكتور نبيل عضو يف اللجنة العلمية ورئيس جلنة اإلمتحانات لتخصص طب اال
 .ىو عضو يف اللجنة العلمية وجلنة اإلمتحانات باجمللس ادلصري يف طب األسرة

وحالًيا يقوم . م مستشاراً دلنظمة الصحة العادلية يف تونس يف رلال طب األسرة واجملتمع يف الشرق األوسط وأفريقيا2007كما عمل يف عام 
ادلبادرات فيها انشاء جامعة التنمية العربية يف شللكة البحرين وجامعة التنمية العربية يف سلطنة عمان وشركة مسامهة تسمى الشبكة بعدد من 

الصحية اخلليجية والشبكة الصحية السعودية عبارة عن سلسلة من عيادات طب االسرة بالتعاون مع شركة التأمني الصحية وجتد الدعم من قبل 
 .حة واجمللس الوطين للتأمني الصحي التعاوين يف ادلملكة العربية السعوديةوزارة الص

 ". طبيب أسرة لكل أسرة"ويعترب األستاذ نبيل القرشي من ادلدافعني بشدة عن مشروع 
 

 مجلة طب االسرة والمجتمع على الشبكة االلكترونية
  قع رللة طب االسرة واجملتمع اليت تصدرىا اجلمعيةيسر اجلمعية السعودية لطب االسرة واجملتمع ان تعلن عن افتتاح مو. 
 اصة يعترب ىذا ادلوقع مصدراً عادلياً قيماً حيث يضم العديد من ادلقاالت وادلواضيع العلمية اليت تناقش أحدث التطورات يف اجملال الطيب خ

 .ًتونية من اجمللةيف رلال طب االسرة واجملتمع شلا يتيح للقارئ االطالع على ذلك من خالل النسخة االلك
  للمرة االوىل، واستطاعت خالل فًتة وجيزة ان تتبوأ موقعاً مرموقاً  1994وجدير بالذكر ان رللة طب االسرة واجملتمع قد صدرت يف عام

رعاية الصحية وكان ذلذه اجمللة مسامهة كبرية ملموسة يف تعزيز ال. لدى القراء والدوائر العلمية يف منطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط
 .والبحث العلمي والتعليم والتدريب

 

 شكر وتقدير
ا بذلوه يتقدم ادلكتب االقليمي دلنظمة اطباء االسرة العادلية دلنطقة شرق حوض البحر ادلتوسط بكل الشكر والتقدير لالشخاص ادلذكورين ادناه دل

 :من جهد وقدموه من خدمة وىم 
 العلمية يف تنظيم ادلؤدترات واالجتماعات واللقاءات السيدة لينا عالء الدين نظمي دلسامهتها. 
 الدكتورة بيالر سنتينا ليكوبا دلسامهتها يف رلاالت البحث وادلهارات الكتابية يف البحوث وادلنشورات العلمية. 
 وسطادلهندس فراس حسني عبداهلل دلسامهتو ادلميزة يف تصميم موقع منظمة اطباء االسرة دلنطقة شرق حوض البحر ادلت. 
 رة السيدة جانيس ليوانانج لقيامها باعمال السكرتارية االصلليزية وادلساعدة يف االتصاالت بني اعضاء ادلكتب التنفيذي دلنظمة اطباء االس

 .العادلية دلنطقة شرق حوض البحر ادلتوسط
 االستاذ ىاشم السنجك لقيامو باعمال الًتمجة من اللغة االصلليزية اىل العربية والعكس. 
 ستاذ صا ح علي التوم لقيامو باعمال ادلراجعة والصياةة التحريريةاال. 
 االستاذ ربيع عبده لقيامو باعمال السكرتارية العربية واالتصاالت العربية. 
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وميكن .  قدم األستاذ الدكتور نبيل مسامهات فاعلة وقيمة يف اجملال الطيب يف ادلملكة العربية السعودية والعامل العريب وخصوصا يف رلال األسرة
- :تلخيص خربتو والوظائف اليت توالىا يف ادلملكة العربية السعودية فيما يلي

 (.م حىت اآلن1995منذ عام )مية العريب مؤسسة التنمية الصحية الدولية باخلرب نائب رئيس رللس االدارة ومستشار معهد التن 
  ( .م1995 –م 1992)مديرشركة الزامل للخدمات الطبية 
  ( .م1995 –م 1992)ادلشرف العام دلستشفى األمل بالدمام 
 ( .م1992 –م 1990)القصيم  -ادلدير التنفيذي دلستشفى ادللك فهد التخصصي بربيدة 
 ( .م1992 –م 1991)األقليمي دلركز التعليم الطيب والبحوث دلنطقة القصيم  ادلدير 
 م 1990مستشفى ادللك فهد اجلامعي باخلرب يف عام 0 منسق وحدة طب الطوارئ. 
  ( .م1990 –م 1989)استشاري وادلدير السريري لطب األسرة يف عيادة طب األسرة واجملتمع باخلرب 

لك منتجع البحرين الصحي وىو مركز تأىيلي سلصص لو من قبل وزارة الصحة البحرينية لتقدمي خدمة م أصبح رئيس وما2007منذ العام 
 .الطب البدل والبحث

نامج رب يقوم االستاذ الدكتور نبيل القرشي بتدريب طالب الطب وطالبات كلية التمريض وتدريس وتدريب طالب الدراسات العليا ادللتحقني ب
يف البلدان العربية ودول رللس التعاون  جامعاتشرف على البحوث اخلاصة بدرجة ادلاجستري والزاملة يف عدة التخصص يف طب األسرة كما ي

وقد قام باجراء عدد من البحوث  .كما يشارك بفعالية كمتحدث ورئيساً لبعض احباث يف مؤدترات وندوات سلتلفة وتعليمية وعادلية .اخلليجي
خدرات والصحة النفسية وطب الشيخوخة والرعاية الصحية األولية وطب األسرة والرعاية الصحية األولية القيمة يف رلاالت األعتماد على ادل

 .والتثقيف الصحي
يعترب االستاذ الدكتور نبيل ياسني القرشي أحد مؤسسي اجلمعية السعودية لطب األسرة و اجملتمع وقد عمل نائباً لرئيس ذلذه اجلمعية من 

كما يعترب الدكتور القرشي من ادلسامهني يف انشاء اجلمعية العربية . م 2008 –م 2005ذلا خالل الفًتة  م مث رئيساً 2005 –م 1995
 .للسرطان

مثل  منهمنبيل بنشر العديد من األوراق العلمية يف عدد من اجملالت العلمية ادلعروفة وادلتخصصة وىو عضو ىيئة التحرير يف عدد . د. وقام أ
كما يعترب أول رئيس. تقارير احلاالت الطبية ورللة اجمللس العريب للتخصصات الطبية ورللة الشرق األوسط لطب األسرة رللة طب األسرة ورللة 

 نبيل ياسني القرشي. د. أ
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 :برنامج التعليم المستمر

  ب تقدمي برامج تدريبية للطالب، تنفيذ انشطة تعليم طيب مستمر لطال: تقدمي الدعم ادلؤسس للمنظمات واالفراد يف مجيع مستويات التعليم
 .الدراسات العليا يف ادلمارسة العامة

 حتليل احتياجات التدريب للممارسني العاميني يف سلتلف ادلستويات. 
 تنظيم وإدارة ادلناسبات واالنشطة اخلاصة باالعضاء. 
 اقامة العالقات واالتصاالت مع اجلهات االكادميية واجلامعات وتشجيعهم على ادلشاركة. 
 مي للونكا يف االجتماعات وادلناسبات ذات الصلةتنظيم مشاركة ادلكتب االقلي. 
 اقامة وتنظيم ادلؤدترات االقليمية للمكتب االقليمي دلنظمة الونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط. 

 :التطوير العلمي 
  االبيض ادلتوسطشلارسة طب االسرة داخل بلدان منطقة شرق حوض البحر / تعزيز البحث العلمي يف رلال ادلمارسة العامة. 
 ادلمارسة العامة/ حتديد أىداف البحوث ودعم وتعزيز البحث يف رلال طب االسرة. 
  ادلمارسة العامة يف ادلناطق االخرى/ تعزيز التعاون الدويل من خالل مشاركة االقسام االكادميية لطب االسرة. 
 ة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسطوضع وتنظيم احملتوى العلمي للمؤدترات االقليمية دلكتب الونكا دلنطق 
  طب االسرة يف منطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط/ تعزيز البحث التعاوين يف ادلمارسة العامة. 
 تسهيل وتنظيم دورات تدريبية يف مناىج البحث. 
 حتديد الطرق والوسائل ادلستخدمة يف حتسني جودة الرعاية يف ادلمارسة العامة. 
 طب االسرة من خالل عمليات التأليف والنشر الوراق ومواضيع علمية / مية وادلناقشات العلمية لتطوير ادلمارسة العامةحفز العملية التعلي

 .وسريرية وتعليمية وةريىا
وال يزال الطريق طويل إال أننا ضلرص من خالل رللس الونكا شرق حوض البحر ادلتوسط أن نضع اسس علمية إدارية ثابتو لضمان استمرارية 

 .وصلاح ادلنظمة يف ادلنطقة العربية ومنطقة الشرق االوسط
 

 

 

  نبيل ياسين القرشي. د. أ - سيرة ذاتية
 . أول رئيس للمنظمة العادلية ألطباء األسرة دلنطقة شرق البحر األبيض ادلتوسط

ألسرة دلنطقة شرق البحر األبيض ادلتوسط سعودي اجلنسية وىو أول رئيس للمنظمة العادلية ألطباء ا ،األستاذ الدكتور نبيل ياسني القرشي
(EMRO  .) م زمالة جامعة ادللك فيصل يف ختصص طب األسرة 1984وىو حاصل على درجة البكالريوس يف الطب و اجلراحة عام

و عضو الكلية وى. بادلملكة العربية السعودية( مسيت جامعة الدمام  حاليا)م وذلك من كلية الطب جبامعة ادللك فيصل 1988واجملتمع عام 
 .م2007ادللكية ألطباء الصحة العامة بادلملكة ادلتحدة منذ عام 

كما   2007يعمل األستاذ الدكتور نبيل ياسني القرشي استاذاً لطب األسرة بكلية الطب جبامعة الدمام ودتت ترقيتو إىل درجة االستاذ يف عام 
وعمل رئيساً لقسم طب 0 م 1996باخلرب التابع جلامعة الدمام منذ عام يعمل طبيب استشاري لطب األسرة مبستشفى ادللك فهد اجلامعي 

 .م2000إىل  1996األسرة واجملتمع بكلية الطب باجلامعة خالل الفًتة من 
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 :التطور وسير العمل حتى اآلن
تسبات خالل السنوات الثالثة من حقق ادلكتب االقليمي دلنظمة أطباء االسرة العادلية دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط عدد من ادلك

ادلنطقة انشائو واليت تشمل قيام ىذا ادلكتب مبشاركة متزايدة يف السياسات الصحية يف بلدان ادلنطقة وزيادة الوعي وادلعرفة مبنظمة الونكا يف 
كان ىنالك ايضا مزيد من الفرص يف   كما  (ICPC-2)وزيادة ادلشاركة يف االنشطة العلمية بادلنطقة من قبل الونكا وقبول موارد الونكا مثل 

ريني عند ادلنطقة لالجتماعات واللقاءات وادلسامهات، ودعم اجلمعيات يف ادلنطقة، واالستفادة من خربة ادلدراء التنفيذيني دلنظمة الونكا كاستشا
ت دعوة ادلكتب االقليمي للونكا للعمل  احلاجة وانشاء شبكات ثقافية أفضل مع االقاليم االخرى يف رلال الرعاية الصحية االولية، كما دت

 .كمراقب بكل نشاط تنظمو منظمة الصحة العادلية يف اي بلد من بلدان ادلنطقة
وعدم انضمام  (ICPC-2)عدم كفاية ادلوارد ادلالية وتسويق : على الرةم من ىذه ادلكتسبات ادلنجزة ىنالك بعض التحديات اليت من بينها 

وعليو ىنالك حاجة لبذل مزيد من اجلهود الختيار ادلكتب االقليمي للونكا من اجل زيادة . ونكا يف بعض البلدانبعض اجلمعيات إىل منظمة ال
سام عضوية البلدان وايضاً العضوية الفردية يف منظمة الونكا، باالضافة إىل فتح باب جديد للعضويات االكادميية واليت تتيح الفرص جلميع أق

 .لالنتساب للونكا كعضو اكادميي وبرامج طب االسرة واجملمتع
 

 .مستقبل المكتب االقليمي لمنظمة الونكا لمنطقة شرق حوض البحر االبيض المتوسط
إنشاء مركز دائم يستوعب ادلكتب التنفيذي ومركز التدريب ومركز البحوث ومكاتب : وضع خطط فورية للمكتب االقليمي وىي تشمل 

عالم والعالقات العامة وزيارة ادلشاركة العلمية يف رلال طب االسرة يف ادلنطقة وزيارة عضوية ادلكتب االستشاريني وتعزيز أنشطة التسويق واال
 .االقليمي للونكا يف منطقة شرق البحر االبيض ادلتوسط من خالل انضمام بلدان مثل قطر والكويت واليمن والسودان وتونس وادلغرب

 :م واالعوام القادمة2010لألعضاء للعام   ادلسؤولياتو  األىداف واألدواروضعت منظمة الونكا قائمة 
 :العالقات مع المؤسسات االخرى

 تاسيس عالقات وثيقة مع ادلنظمات االقليمية االخرى. 
 إنشاء عالقات وثيقة مع االجهزة احلكومية والسلطات الصحية. 
 عقد اجتماعات دورية لالعضاء. 
  طب االسرة -ذات الصلة بادلمارسة العامة  عن األنشطة يف ادلنطقة منظمة الونكا دلنطقة شرق البحر االبيضالعثور على وحتديث قائمة.  
 إقامة اتصاالت وأنشطة اعالمية باسم ادلكتب االقليمي دلنظمة الونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط. 
 إقامة محالت توعية ومبادرات لدعم ادلوارد ادلالية. 
 تماعات للمكتب االقليمي دلنظمة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط واعداد االجندة ومتابعة نقاط التنفيذ والعملعقد اج. 

 :تطوير العضوية 
 إدارة موقع ادلكتب االقليمي دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط بالشبكة العنكبوتيو. 
 كتبإنشاء قاعدة بيانات لالعضاء ادلتوقع انضمامهم لعضوية ادل. 
 إقامة عالقات مع ادلنظمات االخرى. 
 االتصال بلجنة عضوية منظمة الونكا. 
 اعداد ونشر رللة خاصة بادلكتب االقليمي للونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط. 

 .وقد مت التوصل اىل اتفاق عام من قبل مجيع االعضاء إلجياد طرق لدعم ادلنظمة يف رلاالت سلتلفة
 م2010اخلامس دلكتب منظمة الونكا شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط يف ديب يف نوفمرب  عقد االجتماع
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. د ֽ  البحرين -فيصل الناصر. أ  ֽ  األردن -محمد طراونه. د (: من اليمين إلى اليسار)في شرق حوض البحر األبيض المتوسط مع بعض كبار الشخصيات  Woncaأعضاء مكتب 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة -جاسم كليب. د ֽ  األردن -عريب الصمدي . د ֽ  المملكة العربية السعودية -نبيل ياسين القرشي. د. أ ֽ  مملكة البحرينوزير الصحة في  -فيصل الحمر
 

 
 اجتماعات مكتب منظمة أطباء االسرة العالمية لمنطقة 

 – 13ة دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط يف الفًتة عقد االجتماع االول للمجلس التنفيذي دلكتب منظمة أطباء االسرة العادلي
م جبانب ادلؤدتر العادلي 20/1/2009م يف مدينة جدة بادلملكة العربية السعودية، وعقد االجتماع الثاين يف سلطنة عمان يف 14/11/2007

الطب والعلوم الصحية باجلامعة بالتعاون مع منظمة األول لطب االسرة الذي عقد جبامعة السلطان قابوس بالسلطنة والذي قامت بتنظيمة كلية 
وادلكتب االقليمي دلنظمة أطباء االسرة العادلية دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط ( الونكا)الصحة العادلية وادلنظمة العادلية الطباء االسرة 

 واجلمعية 
. د.من قيادات الونكا ادلعروفني واالستاذ الدكتور كريس فان ويل، وأوقد شارك فيو عدد . العمانية لطب االسرة ورللس وزراء دول اخلليج

 .جربيل افبجارو. ألني مونتيجوت و د. لوقور اسواب و د. د.مايكل كيد و أ. د.ريتشارد روبرت و أ
م وذلك 7/10/2009عقد االجتماع االقليمي الثالث دلكتب الونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط يف مدينة عمان باالردن يف 

مد طراونو بالتزامن مع ادلؤدتر االول للجمعية العربية لطب االسرة وادلؤدتر العادلي الثامن للجمعية االردنية لطب االسرة حتت قيادة الدكتور زل
رق حوض البحر االبيض والدكتورة عريب الصمادي وأعضاء رللس إدارة اجلمعية االردنية لطب االسرة وأعضاء مكتب الونكا االقليمي دلنطقة ش

 .ادلتوسط
م حيث مت 31/3/2010 – 30عقد االجتماع االقليمي الرابع دلكتب الونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط يف البحرين يف الفًتة 

االقليمية وادلؤدتر االقليمي  مناقشة عدد من ادلواضيع اذلامة مشلت آخر ادلستجدات يف رلال طب االسرة والرعاية االولية يف كل من قطر واالنظمة
م واستحداث مكتبة علمية دلكتب الونكا االقليمي 2010دلكتب منظمة الونكا دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط ادلنعقد يف نوفمرب 

 .دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط
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 منظمة أطباء االسرة العالمية لمنطقة شرق حوض البحر االبيض المتوسط 
(Wonca EMR) تتقدم إلى األمام 

حدثاً  يعترب أعالن منظمة أطباء االسرة العادلية دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط بانشاء مكتب أقليمي كامل للونكا أثناء مؤدتر كانكون
 ولدت إقليمي دلنطقة الشرق االوسطإن فكرة انشاء مكتب . سعيداً كنا يف انتظاره، وقد أخذ ذلك عدة سنوات من االعداد يف الفًتة االنتقالية

االمارات العربية  –يف ابوظيب  2006مث يف عام  -لبنان  -ببريوت  2004منذ أكثر من عشر سنوات وطرحت الفكره للنقاش واحلوار يف 
وس اسباركز والدكتور مايكل بوالند وبر . مت اختيار الدكتور نبيل القرشي الستكمال اجراءات االعًتاف بادلنظمة من قبل د حيث –ادلتحدة 

م 2007وظهر مكتب منظمة أطباء االسرة العادلية دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط والشرق االوسط يف يوليو . الفريد لو وآخرين
 . لتأسيسية للمنطقةاالستاذ الدكتور نبيل ياسني القرشي رئيساً للمرحلة ا انتخب أثناء انعقاد اجتماع ادلكتب التنفيذي للونكا يف سنغافوره حيث

ادلملكة العربية : حالياً تشمل عضوية مكتب ادلنظمة العادلية الطباء االسرة دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط والشرق االوسط كل من 
ة ، دول(2005عام )، العراق ( 2004عام )، االردن ( 2004) ، شللكة البحرين عام( 2003عام )، لبنان (1994عام )السعودية 

 6000ودتثل ىذه الدول الثمانية أكثر من (. 2010)، سوريا ( 2007)، مصر ( 2007)سلطنة عمان ( 2006)االمارات العربية ادلتحدة 
طبيب يف منطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط، ويتوقع ان تنضم البلدان االخرى مثل قطر والكويت واليمن والسودان وتونس وادلغرب يف 

 .ة القادمة مبشيئة اهللالسنوات الثالث
 .رسالة مكتب المنظمة العالمية ألطباء االسرة لمنطقة شرق حوض البحر االبيض المتوسط والشرق االوسط

العامة حتسني نوعية حياة الناس يف منطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط من خالل تعزيز وصيانة ادلعايري العليا للرعاية الصحية يف ادلمارسة 
 -لتبادل ادلعرفة وادلعلومات وتشجيع ودعم عملية تطوير ادلنظمات االكادميية للممارسني العاميني( منتدى)من خالل اقامة  -سرة طب اال -

 أطباء 
على ادلنظمات وادلنتديات العادلية االخرى ذات  -اطباء االسرة  -وعرض االنشطة التعليمية والبحثية واخلدمية للممارسني العاميني  -االسرة 

 .لعالقة بالرعاية الصحية والطبيةا
وسوف يقوم مكتب ادلنظمة العادلية ألطباء االسرة دلنطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط بتنظيم مؤدتر سنوي بالتعاون مع احد اجلمعيات 

الرعاية الصحية األولية  االعضاء ويتنقل من دولة الخرى كما ينظم اجتماعات داخلية اخرى ويدعم مشاريع خاصة حتفز التطوير والبحث يف
 .وطب االسرة يف منطقة شرق حوض البحر االبيض ادلتوسط

 (المرحلة التأسيسية)م 7000 – 7002أعضاء المكتب من عام 
 ادلملكة العربية السعودية  نبيل ياسني القرشي . د.أ
 ادلملكة العربية السعودية    مسيح االدلعي. د
 (شريف)أمني صندوق )عربية ادلتحدة دولة االمارات ال  مصطفى اذلامشي . د
 سكرتري شريف –االردن   عريب الصمدي. د
 مجهورية مصر العربية  تغريد فرحات. د.أ
 .دولة االمارات العربية ادلتحدة  عمر اجلابري . د
 االردن   زلمد طراونو. د
 سلطنو عمان  بدريو الرشيدي. د
 لبنان  باسم الصعب. د.أ
  اقالعر   سندس شوقي خليل . د
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 المحّررمن 
 أىالً وسهالً 

 . بأسرة أطباء منطقة شرق حوض البحر األبيض ادلتوسط
أوّد أن أرّحب بكم مجيًعا وللمرة األوىل وباللغة العربية يف ىذا العدد اخلاص من رللة 

Wonca-News  . 
كما ُيسِعُدين ويشرُِّفين أن تنشر بعض ادلقاالت باللغة العربية مع اإلعتذار عن عدم إمكانية 

 . إن شاء اهلل يف ادلستقبل القريب... مجة كّل ادلقاالت األجنبية ولكنتر 
وختاًما أوّد أن أُعِرَب عن شكري اخلاص لألستاذ  الدكتور نبيل ياسني القرشي دلسامهتو الكرمية 

  ، Wonca-Newsيف إصلاز ىذا العدد اخلاص من رللة 
يف منطقة شرق   Wonca ئلة أطباءكما أّود أن أرسل أصدق التمنّيات بالنجاح والتوفيق لعا

 .حوض البحر األبيض ادلتوسط
Dr Karen FLEGG MBBS FRACGP FACRRM MIPH 
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