


عصرا3الساعةحتىصباحا8الساعةمناليومفعالياتأتبد

المالهيفيمجاناواللعبالتثقيفيةركاناألعلىالمرور

والداخليةالخارجيه

8:00-10:20

المقدم النشاط الوقت

كشاريعهود/د

هللحفلالتنظيميهاللجنهرئيسة

ترحيبيةكلمه 10:30-10:45

الشهرانيمحمد/د

نزافجمعيةرئيس

وديةالسعالجمعيةعنتعريفيهنبذه

واهدافهاللنزاف

10:45-11:00

المانعجوهرةال /د
اطفالواورامدمامراضاستشاريه

النزافمريضمعنتعاملكيف 11:00-11:15

قاضيعبداالله/د

كباردمامراضاستشاري

يحتاجهاالتيالتخصصاتماهي

النزافمريض

11:15-11:30

عروض خفة 11:30-12:00

ترفيهيهمسابقات 12:00-12:45

توزيع وجبات الغداءوصالةاستراحة 12:45-1:30

المنظمهاللجانووذويهمالمتميزينللمرضىهداياوتوزيعتكريم 1:30-2:30

والطبيباتاألطباءمنةنخب

المختصين

نجيبونحناسالفقره 2:30-2:45

لبدء زفة أبطال الهيموفيليا10:20الساعة تمامفيالكبيرالمسرحفيالتجمع

سوف يشارك بطل الهيموفيليا محمد سالوي في تقديم الحفل مع المقدم الرئيسي*



المشاركةركاناأل
عنهالئوالمس التثقيفيهركاناأل

الطويلهند-القيسيأماني التمريضركن

هللانعمةزياد/أ-باقيسفهد/أ الطبيعيالعالجركن

سعيدالرحمه-الرفاعيحنين الصيدلهركن

عبير العمري / د-ديانا شقدار/ د-رشا حالل/د األسنانركن

شاهنده هاشم/د-منصورابتسام/ د خبيراسالركن

خيريه المباركي-يلغزوليلى االجتماعيةالخدمةركن

متوليدينا -صفاء الجحدلي لعالجيةاركن االتغذية 

عينات لفحص األجسام المضادة لمن يحبسيتم أخد ركن مختبر البرج

عنهاالمسئول الترفيهيهركاناأل

يجازعه القحطان-أريج النهدي/د-وداد العتيبي/د ركن التسجيل والهدايا

التطوعسفراءفريقبمشاركة الترفيهيهاألركانمنالعديد

السلميسعاد/د التصويرركن

الحربينوره-الجدعانيوعد كيكالكبتزيينركن



اللجنه التنظيمية

(استشارية أمراض دم وأورام أطفال-للحفلرئيسة اللجنه التنظيميه )عهود كشاري /د•

(رئيس الجمعية السعوديه ألمراض النزاف)محمد الشهراني /د•

(ورهالمدينة المن–رئيس وحدة أمراض الدم الوراثية بمستشفى الوالده واألطفال )أحمد طراوة /د•

(جدة-مستشفى الملك فهد العام-استشاري أمراض دم كبار)الشعيبي تركي / د•

(ة جد-مستشفى الحرس الوطني-استشاريه مشاركه أمراض الدم واألورام أطفال)االمام نجالء / د•

(الرياض-مستشفى الملك فيصل التخصصي-استشارية أسنان)زكرى الخيال / د•

شاهندة هاشم/ د•

منصورابتسام /د•

عبدهللا فواز/ د•

أماني القيسي/أ•

أبرار يعقوب/أ•

أحمد بانهيم/ د•

جهير تونسي/ د•

محمد قستي/د•

اللجان المشاركة

(جدة-مستشفى الملك فهد العام-رئيس وحده أمراض الدم)عبداالله قاضي /د•

(جدة-مستشفى الوالده واألطفال المساعديه-استشاريه أمراض دم أطفال )بدرية الغامدي / د•
(جده-مستشفى العسكري–رئيسة قسم أمراض الدم واألورام )الجوهره المانع /د•

(جدة–مستشفى الملك فيصل التخصصي –استشاري امراض الدم واألورام )حسن طرابلسي / د•

(جدة-مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي-استشاري أمراض دم أطفال)جليله زاهر / د•

(مدير مركز األميره نورة للألورام)واصل جستنيه / د•
(جدة–مستشفى العسكري-استشاري أمراض دم كبار)ايمان الحازمي /د•

(جدة-مستشفى الحرس الوطني-استشاري أمراض دم كبار)أشرف وارسي /د•

(جدة-مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي-استشاري امراض دم كبار)باسم بيروتي / د•

(جدة-الملك عبدالعزيز الجامعيمستشفى -استشاري أمراض دم كبار)محمد قاري /د•

معتز طيب/ د•

وداد العتيبي/د•

أريج النهدي/ د•

القحطانيجازعه /أ•

محمد سالوي/أ•

وليد العساف/أ•

بثينه باعباد/أ•



الراعيهالشركات


