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المنصب الحالي

أهم المناصب التي توالها

من أبريل 2014م إلى اآلن

مستشار بالديوان الملكي
من مايو 2015م إلى اآلن

المشرف العام
على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
( ( www.ksrelief.org

من فبراير 2009م إلى أبريل 2014م

وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية
من أغسطس 2009م إلى أبريل 2016م

عضو بمجلس
أمناء جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا بجدة
من أغسطس 2010م إلى أبريل 2014م

رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض
من مايو 2005م إلى فبراير 2009م

مؤسس ومدير
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
من يوليو 2003م إلى فبراير 2009م

المدير العام التنفيذي
للشئون الصحية بالحرس الوطني
مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض (وزارة الحرس الوطني)

المؤهالت التعليمية
1979م

بكالوريوس طب وجراحة
جامعة الملك سعود  -الرياض

1986م

زمالة الجراحة العامة
جامعة ألبرتا ،أدمونتون – كندا

1987م

زمالة جراحة األطفال
مستشفى آي دبليو كي لألطفال جامعة دالهوزي ،هاليفاكس  -نوفا سكوتيا ـ كندا
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األنشطة التعليمية واألنشطة األخرى
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

رئيس نادي جراحة طب األطفال بالرياض (1993م حتى تاريخه).
مدرب الدورة المتقدمة لمساندة حياة المصابين (1986م إلى تاريخه).
منظم دورة الجزء األول من زمالة الكلية الملكية للجراحين (1989م 1990 -م(
منظم دورة برنامج البورد العربي للجراحة مستشفى القوات المسلحة بالرياض (1990م 1991 -م 1992 -م).
مدير الدورات المتقدمة لمساندة حياة المصابين بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض (1991م 1992 -م).
مدير إقليمي الدورة المتقدمة لمساندة حياة المصابين بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض 1993م
منظم ورئيس لجنة المؤتمر السنننوي األول عن ااصننابات والحروس بمسننتشننفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض
( 4 -2مايو 1993م).
رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر جراحة األطفال السنعوديين بمسنتشنفى الملك فيصنل التخصنصني ومركز األبحاي بالرياض
(1993م).
عضنو اللجنة المنظمة لمؤتمر الخدمات الطبية للطوارئ بالمملكة بمسنتشنفى الملك فيصنل التخصنصني ومركز األبحاي
بالرياض (1993م).
عضنو اللجنة المنظمة لمؤتمر أمراض الجهاز الهضنمي  -الكبد  -التغذية لألطفال بمسنتشنفى الملك فيصنل التخصنصني
ومركز األبحاي بالرياض (1994م).
أسنننتاذ زائر لمسنننتشنننفى األطفال ( )IWKجامعة دالهاوسننني  -هاليفاكس  -نوفا سنننكوتي  -كندا ( 23 -22سنننبتمبر
1994م).
رئيس جلسننننة المؤتمر السنننننوي األول ألبحاي قسننننم الجراحة بمسننننتشننننفى الملك خالد الجامعي بالرياض ( 19إبريل
2001م).
عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الثامن لرابطة جراحة األطفال العربية مستشفى القوات المسلحة بالرياض (2002م).
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثامن لرابطة جراحة األطفال العربية مستشفى القوات المسلحة بالرياض (2002م).
رئيس جلسننننة مؤتمر التطورات الحديثة لطب وجراحة األطفال الخدت مسننننتشننننفى قوى األمن بالرياض ( 27فبراير
2005م).
رئيس جلسة المؤتمر العالمي األول لجراحة األطفال بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة ( 25فبراير 2006م).
أستاذ زائر لجامعة هيدلبرغ  ,ألمانيا (  12مايو 2010م ).

متحدي في الندوات والمؤتمرات العلمية
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▪

متحدي رئيس في االجتماع الثالي للجمعيات الطبية الخليجية واالجتماع الحادي عشر للجمعية الطبية الكويتية (الكويت) (-21
 23ديسمبر 2003م) (خبرة المملكة العربية السعودية بالتوائم السيامية).

▪

أستاذ زائر بمستشفى الثورة محاضرة الحروس الكيميائية للمريء وآثارها على األطفال ومحاضرة خبرة المملكة في التوائم
السيامية (صنعاء الجمهورية العربية اليمنية) ( 8 -5يوليو 2004م).

▪

متحدي رئيس في المؤتمر الدولي الرابع عن أحدي ما توصل إليه العلم في طب األطفال( ،جدة  -المملكة العربية السعودية)
( 19 -7مارس 2004م) ،محاضرة (الحروس الكيميائية للمريء وآثارها على األطفال).

▪

متحدي رئيس في اللقاء السنوي للجمعية المصرية لجراحة األطفال ،محاضرة التوائم السيامية خبرة ()26حالة في المملكة
(القاهرة  -مصر) 17 -15( ،ديسمبر 2004م).

▪

متحدي رئيس في اللقاء السنوي للجمعية المصرية لجراحة األطفال محاضرة أمراض البنكرياس لدى األطفال الرضع خبرة
مع ( )63حالة (القاهرة  -مصر) ( 17 -15ديسمبر 2004م).
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▪

متحدي رئيس في مؤتمر طب وجراحة حديثي الوالدة ،محاضرة أمراض البنكرياس لدى األطفال الرضع خبرة مع ( )63حالة
(الرياض  -المملكة العربية السعودية) ( 28 -27فبراير 2005م).

▪

متحدي رئيس في الندوة السعودية لجراحة األطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي (لخدمات الصحية في
المملكة العربية السعودية مع التركيز على جراحة األطفال) ( 9 -8مارس 2005م).

▪

متحدي رئيس باالجتماع السنوي الكندي لجمعية جراحي األطفال مدينة كيبيك  -كندا (التوائم السيامية في الماضي والحاضر
والمستقبل) ( 25 - 22سبتمبر 2005م).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر العالمي األول عن أمراض مجرى الهواء التنفسي محاضرة الحروس الكيمائية للمريء وآثارها
في األطفال ،مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الرياض  -المملكة العربية السعودية ( 12 - 11فبراير 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر العالمي األول عن أمراض مجرى الهواء التنفسي محاضرة الحروس الكيمائية للمريء وآثارها
في األطفال في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة جدة  -المملكة العربية السعودية ( 28 -25فبراير 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في اجتماع أكاديمية الجراحين الفرنسيين محاضرة (التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل)
(باريس  -فرنسا) ( 12إبريل 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر الثاني لجمعية الجراحين السعودية محاضرة التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل
(الرياض  -المملكة العربية السعودية) ( 22 - 21مايو 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر ااقليمي العلمي للموهبة محاضرة (أطفالنا بين الموهبة والتحدي والرعاية) (جدة  -المملكة
العربية السعودية) ( 30-26أغسطس 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في االجتماع الطبي السعودي األوروبي األول محاضرة التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل
(الرياض  -المملكة العربية السعودية) ( 18 -16سبتمبر 2006م).

▪

المتحدي الرئيسي في الندوة الدولية السنوية السابعة لحديثي الوالدة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي
بالرياض  -المملكة العربية السعودية ،محاضرة (التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل) ومحاضرة (جراحة
األطفال حديثي الوالدة بالمملكة العربية السعودية) ( 18 - 15إبريل 2007م).

▪

المتحدي الرئيسي بنادي الطالب السعوديين محاضرة (التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل) القاهرة  -مصر
( 25 -22مايو 2007م).

▪

المتحدي الرئيسي في االجتماع السنوي الثاني للجمعية السعودية لجراحي األطفال بالطائف  -المملكة العربية السعودية (12
يونيو 2007م).

▪

المتحدي الرئيسي في مؤتمر الجمعية السعودية لجراحة األطفال ،محاضرة أمراض البنكرياس لدى األطفال الرضع في الدمام
 -الخبر المملكة العربية السعودية ( 29 -27نوفمبر 2007م).

▪

ضيف مؤسسة دار اليوم لإلعالم ،محاضرة (جهود المملكة في مجال الخدمات الصحية المتقدمة عالميًا) في الدمام  -المملكة
العربية السعودية ( 27نوفمبر 2007م).

▪

ضيف الجامعة ااسالمية ،محاضرة (لتوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل) في المدينة المنورة  -المملكة العربية
السعودية ( 15يناير 2008م).

▪

ضيف النادي العلمي السعودي بجدة ،محاضرة التوائم السيامية وطرس فصلها  -المملكة العربية السعودية ( 16يناير
2008م).

▪

المتحدي الرئيسي في زيارة وفد الكونجرس األمريكي لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ،الحرس الوطني الرياض  -المملكة
العربية السعودية ،محاضرة التوائم السيامية بين الماضي والحاضر والمستقبل ( 17فبراير 2008م).
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▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحي العلمي ،محاضرة التحديات في أبحاي العلوم الصحية
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الظهران  -المملكة العربية السعودية ( 27فبراير 2008م).

▪

ضيف ملتقى يوم المهنة الطبي الثاني بجامعة الملك فيصل الخبر -المملكة العربية السعودية ( 12مارس 2008م).

▪

ضيف الموسم الثقافي األول بجازان ،محاضرة (خبرة المملكة في فصل التوائم وانعكاساتها الداخلية والخارجية) بجامعة
جازان (جازان  -المملكة العربية السعودية) ( 24مارس 2008م).

▪

ضيف جامعة أم القرى ،محاضرة التوائم السيامية بين األخالقيات والتحدي ،مكة المكرمة  -المملكة العربية السعودية (26
مايو 2008م).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر األول لألطفال حديثي الوالدة ،محاضرة خبرة المملكة في فصل التوائم السيامية ،جدة  -المملكة
العربية السعودية ( 17نوفمبر 2008م).

▪

ضيف ملتقى (خير أمة) في برنامج لقاء مع مسئول الذي تنظمه هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،محاضرة التوائم
السيامية وآثارها الداخلية والخارجية الرياض  -المملكة العربية السعودية ( 20ديسمبر 2008م).

▪

المتحدي الرئيسي في مؤتمر الحمل الخطر ،محاضرة خبرة المملكة في فصل التوائم السيامية (الرياض  -المملكة العربية
السعودية) ( 1فبراير 2009م).

▪

ضيف سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ،محاضرة خبرة المملكة في فصل التوائم السيامية وانعكاساتها الداخلية
والخارجية (القاهرة  -جمهورية مصر العربية 4 ،فبراير 2009م).

▪

المتحدي الرئيسي في مؤتمر الرياض الدولي الثالي بمدينة الملك فهد الطبية عن الرعاية الصحية المتقدمة لألطفال  ،محاضرة
( )20سنة خبرة من المملكة  :فصل التوائم السيامية (من  17إلى  30يناير2010م).

▪

المتحدي الرئيسي عن خبرة المملكة العربية السعودية بفصل التوائم السيامية ،بجامعة هايدلبرغ  -ألمانيا ( 12مايو 2010م).

▪

رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العامة الثالثة والستين ( )63لمنظمة الصحة العالمية،
جنيف  -سويسرا ( 17مايو 2010م).

▪

المتحدي والضيف الرئيسي في المؤتمر السنوي (( )53خطوات واسعة على طول الطريق للعناية بطب األطفال) بمستشفى
األطفال في ميتشيجن  -المدينة الطبية في ديترويت ،ميتشيجن  -أمريكا (خبرة المملكة العربية السعودية في عمليات فصل
التوائم السيامية 1990م 2010 -م) بتاريخ (  22 - 21مايو 2010م ).

▪

المتحدي الرئيسي في المؤتمر السنوي (( )53نظرة على الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية) بمستشفى األطفال في
ميتشيجن  -المدينة الطبية في ديترويت ،ميتشيجن  -أمريكا ( 21مايو 2010م).

▪

المتحدي الرئيسي وضيف الشرف في ندوة عن (تحديات ااصالح الصحي بالمملكة العربية السعودية) جامعة هارفارد،
بوسطن  -ماساتشوستس ،أمريكا ( 24مايو 2010م).

▪

المتحدي الرئيسي بالجامعة الطبية في أستانا ،وزارة الصحة لجمهورية كازاخستان عن (خبرة المملكة العربية السعودية في
عمليات فصل التوائم السيامية 1990م 2010 -م) (بتاريخ  23يونيو 2010م).

▪

المتحدي الرئيسي والمفوض بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدللا بن عبدالعزيز لرعاية المؤتمر العالمي األول
لطب الحشود في جدة  -المملكة العربية السعودية (  25-23أكتوبر 2010م ).

▪

أستاذ زائر لكلية ويل كورنيل الطبية  -جامعة كورنيل (أمريكا ،نيويورك 20 ،ديسمبر 2010م عن خبرة المملكة العربية في
فصل التوائم السيامية (1990م 2010 -م)

▪

المؤتمر الوزاري العالمي األول حول أساليب الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير المعدية ( موسكو ن روسيا  29-27إبريل
2011م ).
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▪

المتحدي الرئيسي وضيف الشرف بجامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية في الرياض (  15مايو 2011م) (خبرة فريق
ونجاح وطن).

▪

المتحدي الرئيسي بمنتدى التنمية ااجتماعية في جدة – فندس هيلتون ( 5يونيو 2011م) (التنمية الصحية المستدامة).

▪

المتحدي الرئيسي بمنتدى فرص األعمال السعودي األمريكي الثاني في أمريكا  -أتالنتا (  7ديسمبر 2011م) عن (تقديم
الرعاية الصحية بالجودة والنوعية المرتفعة وفرص األعمال ومشاركة القطاع الخاص بذلك  -اابداع ودور التكنولوجيا بتقديم
الرعاية الصحية المتميزة).

▪

المتحدي الرئيسي بمركز األطفال الوطني الطبي األمريكي في أمريكا  -واشنطن دي سي ( 8ديسمبر 2011م) عن (خبرة
المملكة العربية السعودية في فصل التوائم السيامية 1990م2011 -م.

▪

رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العامة الخامسة والستين ( )65لمنظمة الصحة العالمية،
جنيف – سويسرا ( 26 - 21مايو 2012م).

▪

المتحدي الرئيسي والمفوض بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين لرعاية المؤتمر الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمراض
السارية في العالم العربي والشرس األوسط  .المملكة العربية السعودية  -الرياض (  12-10سبتمبر 2012م ).

▪

متحدي بإجتماع الدورة التاسعة والخمسين (  ) 59للجنة ااقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرس المتوسط عن األمراض
غير السارية وإعالن الرياض  .المملكة العربية السعودية – الرياض (  3أكتوبر 2012م ).

▪

المتحدي الرئيسي وضيف فخري في المؤتمر الدولي للطفولة المبكرة بجامعة األميرة نورة بالرياض (  12نوفمبر 2012م ).

▪

المتحدي الرئيسي عن خبرة المملكة العربية السعودية بفصل التوائم السيامية من (1990م 2012 -م) ،في مؤتمر دبي
العالمي السابع للعلوم الطبية  -دبي ( 11ديسمبر2012م).

▪

متحدي رئيسي وضيف في مؤتمر آسيا لجراحة وجراحي المناظير  .المملكة العربية السعودية -الرياض ,فندس ماريوت (12
ديسمبر 2012م)  ( -الصحة والعمل اانساني ).

▪

المتحدي الرئيسي في المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2013م من (  12مايو  2013م ) في مركز الرياض الدولي
للمؤتمرات والمعارض  -الرياض  ,المملكة العربية السعودية.

▪

المتحدي الرئيسي والمفوض بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدللا بن عبدالعزيز لرعاية المؤتمر العالمي الثاني
لطب الحشود .المملكة العربية السعودية  -الرياض من (  23-21سبتمبر .)2013

▪

الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء الصحة لدول منظمة التعاون ااسالمي ,جاكرتا  -أندونيسيا ( 24-22أكتوبر  2013م).

▪

الدورة الن 60للمكتب ااقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرس المتوسط ,مسقط  -عمان ( 29 – 27أكتوبر 2013م).

▪

ضيف شرف رئيسي لحفل جائرة الباحة لإلبداع والتفوس  -الباحة  -المملكة العربية السعودية (  16ديسمبر 2013م ).

▪

متحدي رئيسي في فعالية (الملك عبدللا في ذاكرتهم) بمهرجان الجنادرية  04فبراير 2016م ،قاعة الملك فيصل للمؤتمرات،
فندس االنتركونتيننتال – الرياض.

▪

متحدي رئيسي في فعالية (لقاء المعرفة)  17فبراير 2016م ،بوزارة الخارجية – الرياض.

▪

متحدي رئيسي في اجتماع نادي جراحة طب األطفال  4مايو 2016م ،مدينة الملك فهد الطبية – الرياض ).نظرة عامة على
مساعدات المملكة اانسانية وااغاثية).

▪

متحدي رئيسي في مبادرة (تعلم ...وتميز) برعاية البرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات (فطن) في  23يونيو ،2016
مقر برنامج فطن – الرياض.

▪

متحدي رئيسي في فعالية (رسالة سفير) برعاية وزارة الخارجية السعودية في  15فبراير 2017م – الرياض.

▪

ممثل المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين رفيع المستوى من أجل اليمن ( 25ابريل 2017م) جنيف ،سويسرا.

▪ فعالية مرور  150سنة لتوحيد اتحاد كندا ( 7- 3مايو 2017م) – اتحاد كندا.
▪ متحدي رئيسي في اللقاء االنساني رفيع المستوى لتعزيز االستجابة االنسانية في اليمن برعاية مركز الملك سلمان لإلغاثة
واألعمال اانسانية 29 ،أكتوبر 2017م  -الرياض ،المملكة العربية السعودية.
▪ متحدي رئيسي في فعالية (إعادة األمل لليمن السعيد) برعاية جامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية 6 ،فبراير 2018م –
الرياض ،المملكة العربية السعودية.
▪ متحدي رئيسي في منتدى الرياض الدولي االنساني األول برعاية مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اانسانية27 - 26 ،
فبراير 2018م – الرياض ،المملكة العربية السعودية.
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين رفيع المستوى من أجل اليمن 3 ،ابريل 2018م – جنيف ،سويسرا.
▪ متحدي رئيسي في فعالية (البعد اانساني في الدبلوماسية السعودية) خالل مهرجان الجنادرية 25 ،ديسمبر 2018م –
الرياض ،المملكة العربية السعودية.
▪ متحدي رئيسي في فعالية (عنان السماء) برعاية جامعة الملك فيصل 20 ،يناير 2019م  -الرياض ،المملكة العربية السعودية.
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين رفيع المستوى من أجل اليمن 26 ،فبراير 2019م – جنيف ،سويسرا.
▪ متحدي رئيسي في المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لمجموعة جراحة مناظير األطفال الدولية ( 21 ،)IPEGمارس
2019م  -سانتياغو ،تشيلي.
▪ رئيس جلسة "العلم وااسالم في خدمة المجتمعات" بندوة وزارة الحج والعمرة (ااسالم تعايش وتسامح)  31يوليو 2019م
– مكة ،المملكة العربية السعودية.
▪ متحدي رئيسي في مؤتمر الحجر األول للحائزين على جائزة نوبل  1فبراير - 2020محافظة العال ،المملكة العربية السعودية.
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لليمن  ،2020المنعقد افتراضيا ً في  2يونيو  2020بالشراكة مع مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اانسانية (أوتشا).
▪ ممثل المملكة في مؤتمر هلسنكي للسياسات – التعاون في مواجهة وباء كوفيد ،19-المنعقد عن بعد 16 ،يونيو 2020
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع أصدقاء السودان ومدير جلسة " التنمية المستدامة واالنتعاش االقتصادي"12 ،

أغسطس .2020
▪ رسالة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي للعمل اانساني 19 ،أغسطس . 2020
▪ مقابلة مع قناة السعودية عن التوئم السيامية تزامنا ً مع اليوم الوطني السعودي 23 ،سبتمبر .2020
▪ مؤتمر المانحين للروهينجا  – 2020على المستوى الوزاري 22 ،أكتوبر .2020
▪ متحدي في ملتقى حوارات المملكة عن بعد (نتحاور لنتسامح) ،الجلسة الثانية "دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم
التسامح 16 ،نوفمبر .2020
▪ متحدي رئيسي في الفعالية ااعالمية على هامش قمة مجموعة العشرين "رئاسة الممكلة لمجموعة العشرين – تحديات
وإنجازات ذات العالقة بكوفيد 20 ، "19-نوفمبر .2020
▪ متحدي في فعالية بكلية القيادة واألركان في القوات المسلحة  -نظرة عامة على مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اانسانية – تسليم المساعدات في مناطق الصراع  3 ،فبراير .2021
▪ متحدي في منتدى أسبار – نظرة عامة على جهود مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اانسانية 9 ،فبراير .2021
▪ متحدي رئيسي في اللقاء االفتراضي بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في مجال العمل ااغاثي واانساني حول العالم
 حقائق وتجارب ،جامعة تبوك 16 ،فبراير .2021ديسمبر 2021

▪ متحدي رئيسي في المؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ااسالم والمسلمين وترسيخ قيم االعتدال
والوسطية ،جامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية بالرياض ،المملكة العربية السعودية –  4مارس .2021
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في إطالس فرصة االستثمار في آلية التزام السوس المسبق لمرفق كوفاكس لتحالف غافي
للقاحات  15 -ابريل .2021
▪ لقاء مع المجلس الوطني للعالقات األمريكية العربية بعنوان "النجاحات والتحديات في اليمن (15 - ")2021 – 2015
ابريل .2021
▪ رئيس الوفد السعودي في الحدي الوزاري لمجموعة العشرين الذي استضافته وزارة الخارجية اايطالية وبرنامج األغذية
العالمي في مقر األمم المتحدة في برينديزي  ،إيطاليا – في حدي بعنوان ""دور الخدمات اللوجستية في التأهب واالستجابة
لجائحة كوفيد 19-واألزمات اانسانية والصحية المستقبلية"  30 -يونيو .2021
▪ ممثل المملكة العربية السعودية في االجتماع رفيع المستوى لصالح اليمن على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية
العامة لألمم المتحدة  ،نيويورك  22 -سبتمبر .2021
▪ ضيف متحدي في الجلسة االفتاحية للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في روما ،إيطاليا  15 -نوفمبر .2021
▪ مشارك (عبر االتصال المرئي) وممثل للمملكة في حلقة نقاش بعنوان (نغير المناخ واالستجابة ألوضاع إنسانية أشد صعوبة)
ضمن حدي "إطالس تقرير لمحة عامة عن العمل اانساني العالمي للعام 2022م" بتنظيم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اانسانية (أوتشا) ،جنيف ،سويسرا  02 -ديسمبر .2021
▪ متحدي (عبر االتصال المرئي) وممثل المملكة في اجتماع الطاولة المستديرة على المستوى الوزاري بتنظيم الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDعن االستجابة العالمية لكوفيد ،19-واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية – 06
ديسمبر .2021

المهام والمناصب اادارية واألكاديمية
 1سبتمبر 2011م حتى  1سبتمبر 2014م

بروفيسور فخري
من كلية ليفربول للصحة العامة  -جامعة ليفربول
من  1يناير  1988م إلى 1995م

أستاذ مساعد
بجامعة الملك سعود بالرياض

المناصب المهنية
من مايو 2005م إلى فبراير 2009م

مدير
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  -مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
من مارس 2004م إلى مارس 2005م

رئيس
ديسمبر 2021

أكاديمية مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للعلوم الصحية  -مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض

من يوليو 2003م إلى فبراير  2009م

المدير العام التنفيذي
للشؤون الصحية للحرس الوطني  -مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
من يوليو  2003م إلى مارس  2004م

رئيس
كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة  -مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
من أغسطس 2002م إلى يوليو 2003م

نائب رئيس
كلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة  -مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
من يوليو 1995م إلى يوليو  2003م

نائب المدير العام التنفيذي
للشؤون الصحية بالحرس الوطني – مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض
من يوليو 1995م إلى تاريخه

استشاري جراحة األطفال
مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في جدة
من ديسمبر 1994م إلى يوليو 1995م

المدير المشارك للمجلس التنفيذي الطبي
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض
من يونيو 1994م إلى يونيو 1996م

مدير برنامج تدريب األطباء المقيمين
قسم الجراحة  -مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض
من  1يناير 1991م إلى تاريخه

استشاري جراحة األطفال
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض
من  1أغسطس  1990م إلى  30سبتمبر 1990م

كبير األطباء بالنيابة
بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض
 1إبريل 1990م إلى تاريخه

استشاري جراحة األطفال
بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
 1إبريل  1989م إلى  1يناير 1991م

مدير برنامج أطباء الجراحة المقيمين
بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض
ديسمبر 2021

 1يناير  1988م إلى  1يناير 1991م

استشاري جراحة األطفال
بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض

اللجان
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:
▪ رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (2009م إلى أبريل .)2014
▪ رئيس لجنة تنسيق التدريب لبرنامج جراحة األطفال ( 2001م إلى 2004م).
▪ عضو المجلس العلمي لبرنامج الجراحة العامة (1994م إلى 1996م).

اللجان والمجالس الوطنية والدولية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
ديسمبر 2021

عضو في المجلس التنفيذي صندوس األمم المتحدة االستئماني "يونيتاليف" (أكتوبر .)2021
رئيس لجنة التفاوض والشراء الخاصة بمكافحة وباء كوفيد  (19مارس  2020إلى تاريخه)
رئيس جائزة الملك سلمان ألبحاي ااعاقة ( 2015إلى تاريخه).
رئيس المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب ( 2011إلى .)2013
الرئيس التنفيذي لمجلس وزارة الصحة (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس اللجنة االستشارية الدولية لوزارة الصحة (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس اللجنة االستشارية الوطنية لوزارة الصحة (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس مجلس الخدمات الصحية (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين (  2009إلى أبريل .)2014
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي (أغسطس 2010
إلى أبريل .)2014
رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمراكز المتخصصة ( 2009إلى أبريل .)2014
رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم ( 2009إلى أبريل .)2014
رئيس جائزة األمير سلمان ألبحاي ااعاقة.
عضو مجلس وزراء الصحة الخليجي التنفيذي (  2009إلى أبريل .)2014
عضو بمجلس الخدمة المدنية (2010م إلى أبريل .)2014
عضو بمجلس مدينة الملك عبدللا للطاقة النووية المتجددة (2010م إلى اآلن).
عضو بمجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واابداع ( فبراير 2012م ).
عضو بمجلس أمناء جامعة الملك عبدللا للعلوم والتكنولوجيا بجدة ( سبتمبر  2009إلى أبريل .) 2016
عضو مجلس أمناء مركز األمير سلمان ألبحاي ااعاقة.
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
عضو لجنة اختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية للطب.
عضو بمؤسسة األمير سلمان لألطفال المعاقين.
عضو المجلس األعلى للتعليم العالي (2003م إلى 2009م).
عضو لجنة مراجعة نظام الرواتب الوطني لألطباء والفنيين ومتخصصي الرعاية الصحية في المملكة (2003
إلى .)2009
عضو لجنة مراجعة النشاط الخاص لألطباء من موظفي الحكومة (2003م إلى 2009م).
عضو بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي (2005م إلى 2008م).
عضو لجنة تشغيل مدينة الملك فهد الطبية (2002م).

لجان الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

نائب رئيس مجلس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ( 2005إلى .)2009
رئيس المجلس األعلى للشئون الصحية ( 2004إلى .)2009
رئيس المجلس األعلى ألكاديمية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية ( 2004إلى .)2005
رئيس اللجنة التنفيذية بالشئون الصحية بالحرس الوطني (2003م إلى  2004م).
رئيس لجنة مراجعة القوى العاملة (الموارد البشرية) (2002م إلى 2004م).
رئيس المجلس العلمي لكلية التمريض والعلوم الطبية المساعدة ( 2001م إلى 2004م).
رئيس لجنة مراجعة التعيينات الدورية للمناصب الطبية واادارية (.)2002
رئيس لجنة برنامج األطباء الزائرين ( 2001م إلى 2003م).
رئيس اللجنة المكلفة لمعاينة احتياجات مراكز الرعاية الصحية األولية (.)2001
رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الرعاية الصحية األولية ( 2001إلى .)2003
رئيس اللجنة الخاصة بعيادة الروضة الملكية (  2000إلى .)2003
الرئيس التنفيذي المشارك باللجنة العليا للموافقة على التكليف (  2000إلى .)2003
رئيس اللجنة اادارية التنفيذية للمنطقة الوسطى ( 2000إل .)2002
رئيس لجنة إنشاء مركز العلوم الطبية والتعليم والتدريب الطبي ( 1999إلى .)2001
رئيس لجنة دراسة الهيكل ااداري المركزي ( 1999إلى .)2001
رئيس لجنة مراجعة مختبر مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ( 1999إلى .)2000
عضو لجنة تخطيط االحتفاالت المئوية للمملكة (.)1999
نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا للشئون الصحية بالحرس الوطني ( 1998إلى .)2003
رئيس لجنة أنظمة المعلومات ( 1998إلى .)2003
رئيس لجنة إدارة الجودة النوعية الشاملة ( 1998إلى .)2003
عضو لجنة نظام رواتب األطباء (.)1998
عضو لجنة اختيار موظفي إدارة الموارد والعقود (.)1998
رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة وتشغيل مشاريع المنطقة الشرقية ( 1997إلى .)2001
رئيس لجنة المشاريع ( 1997إلى .)2000
رئيس لجنة وضع حجر األساس للمراكز الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ( 1997إلى .(1998
رئيس لجنة الحج (  1996إلى .)2014
رئيس لجنة البحوي ( 1995إلى .)2004
رئيس لجنة اابتعاي والتدريب ( 1996إلى .)2003
رئيس لجنة تحديد رواتب األطباء ( 1996إلى .(2002
رئيس اللجنة التنفيذية لرعاية المرضى بمستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني ( 1996إلى
.)1999
رئيس لجنة الجودة النوعية لمستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني ( 1996إلى .)1997
رئيس اللجنة المركزية للميزانية ( 1995إلى .)2004
رئيس لجنة مراجعة البدالت للموظفين ( 1995إلى .)2003
الرئيس المشارك لمجلس اادارة المشتركة للشؤون الصحية بالحرس ( 1995إلى .)2003
رئيس لجنة المراجعة والتقييم ( 1995إلى .)2003
رئيس لجنة المجلس ااقليمي االستشاري للمناطق ( 1995إلى .)2000
رئيس لجنة التقييم والترقيات الطبية (  1995إلى .)1998
رئيس المجلس االستشاري ( 1995إلى .)1997
رئيس لجنة مراجعة رواتب موظفي الشئون الصحية بالحرس الوطني ( 1995إلى .(1996

لجان المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي:
▪
▪
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رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة (أغسطس 2010م إلى 2014م).
عضو مجلس إدارة (2005م).

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

رئيس اللجنة المؤقتة لمراجعة تقييم األطباء (1995م).
رئيس مشارك للجنة تحديد القوى العاملة (1995م).
عضو لجنة البحوي (1994م إلى 1996م).
عضو فرقة العمل التابعة للمجلس االستشاري للبحوي (.)1995
عضو مجموعة مراجعة األقران (.)1994
عضو لجنة البروتوكول السريري (1992م إلى 1995م).
عضو اللجنة التعليمية ألطباء الجراحة المقيمين ( 1992م إلى 1995م).
رئيس لجنة التغذية (1992م إلى 1995م).
عضو لجنة األنسجة (1992م إلى 1995م).
عضو مجموعة عمل لدراسة تنظير البطن (1992م إلى 1995م).
ضو لجنة شراء المعدات (1991م إلى 1993م).
عضو لجنة ااقامة والعالت اليومي (1991م إلى 1993م).
المدير المشارك للمجلس التنفيذي الطبي قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي
(عام 1994م إلى عام 1996م(.

لجان مستشفى الملك خالد الجامعي:
▪
▪
▪
▪

عضو لجنة الكواري (1990م).
رئيس لجنة التغذية (1990م).
رئيس لجنة العيادات الخارجية (1990م).
رئيس لجنة اختيار األطباء المقيمين (1989م).

االنتات العلمي
المؤتمرات واألوراس العلمية:
شارك الدكتور عبدللا الربيعة وقدم كمحاضر ومتحدي رئيس في أكثر من سبعين ( )71مؤتمر عالمي ووطني ببحوي
وأعمال تتعلق بالطب وجراحة األطفال واالستراتيجيات الصحية.

الكتب والبحوي العلمية المنشورة:
ألف الدكتور ما عدده ( )5كتب تتعلق بالتوائم السيامية وطب جراحة األطفال ،كما ألف وشارك في نشر ( )102بحي
وورقة عمل في مجاالت علمية مختصة ومحكمة.

األنشطة البحثية
كان للدكتور عبدللا الربيعة أنشطة بحثية في مجاالت عالت عيوب المرئ الخلقية ،وااللتصاقات الوريدية المزروعة تحت
الجلد في مرضى السلطان ،وإجراء العينات من الرئة للمرضى وضعيفي المناعة وتأثيرها على العالت ،واهتمامات أخرى
متعددة في البحوي الطبية.

الجوائز واألوسمة
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الجوائز واألوسمة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

وسام االستحقاس العسكري الطبي من الجيش األمريكي2000( ،م).
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى( ،نوفمبر .)2002
جائزة اانجاز من السفارة الماليزية في الرياض ،المملكة العربية السعودية (2002م).
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة (نوفمبر .)2003
جائزة أفضل خريج ،جامعة الملك سعود بالرياض ،المملكة العربية السعودية (يونيو 2004م).
جائزة اانجاز من السفارة الفلبينية في الرياض ،المملكة العربية السعودية (2004م).
جائزة اانجاز من السفارة المصرية في الرياض ،المملكة العربية السعودية (يوليو 2004م).
جائزة اانجاز من السفارة البولندية في الرياض ،المملكة العربية السعودية (مارس 2005م).
جائزة اانجاز من جمعية األطفال البولنديين ،جمهورية بولندا (إبريل 2005م).
جائزة فلكس العالمية من صحيفة بولندا اليومية (جازت ويبروكزا)  -جمهورية بولندا2005( ،م).
وسام االستحقاس من جمهورية بولندا بدرجة قائد (أغسطس .)2005
جائزة اانجاز من السفارة المغربية في الرياض ،المملكة العربية السعودية (مارس 2006م).
جائزة التميز الجراحي من الجمعية السعودية للجراحة على مستوى المملكة العربية السعودية( ،مايو 2006م).
وسام من األكاديمية البولندية للعلوم (أكاديمية بولسكا) وارسو (يونيو 2007م).
جائزة المفتاحة ،عسير  -المملكة العربية السعودية( .أغسطس 2007م).
جائزة تقدير وجدارة من الهيئة العامة لجمعية األطباء البولنديين ،وارسو (يناير 2008م).
جائزة األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود شهادة شكر وتقدير ألعمال البر لجهوده في مجال
المتطوعين وأعمال البر في ( 15يونيو 2010م).
جائزة أستاذ زائر من جامعة هايدلبرغ بجمهورية ألمانيا االتحادية ( 12مايو 2010م).
جائزة أستاذ زائر من مستشفى األطفال في ميتشيغن ،المدينة الطبية ديترويت  -ميتشيغن ( 21مايو 2010م).
جائزة أستاذ زائر من جامعة هارفارد ،بوسطن ،ماساتشوستس ( 24مايو 2010م).
شهادة البروفيسورية الفخرية لتميزه في مجال فصل التوائم من جامعة استانا الطبية بجمهورية كازاخستان
بتوصية من المجلس العلمي األعلى للجامعة وأكاديمية المجلس الوطني للبحوي بوزارة الصحة لديهم (23
يونيو 2010م).
زمالة من خالل التميز من كلية الصحة العامة ،الكلية الملكية لألطباء في المملكة المتحدة (بريطانيا  -لندن (7
فبراير 2011 -م).
ميدالية ماري كنغسلي (أرفع جائزة) من كلية ليفربول للصحة العامة ( بريطانيا -إبريل 2011م).
وشاح جامعة اامام محمد بن سعود ااسالمية من الدرجة األولى (  15مايو 2011م ).
جائزة الشيخ حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي في مؤتمر دبي العالمي السابع للعلوم
الطبية ،اامارات العربية المتحدة  -دبي (  10ديسمبر 2012م ).
شهادة الفخرية لالختصاص السعودي على اانجازات المميزة في الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية
في حفل تخريج الدفعة (  )18من الحاصلين على شهادة االختصاص السعودية برعاية من خادم الحرمين
الشريفين (مايو .)2015
جائزة العمل اانساني لدول مجلس التعاون الخليجي – الدورة الخامسة لعام  2016من الشبكة ااقليمية
للمسئولية االجتماعية ،في مملكة البحرين ( نوفمبر .)2016
جائزة فارس النظام الدولي للدفاع المدني للخدمات المتميزة المقدمة لقضية الدفاع المدني ،المنظمة الدولية
للحماية المدنية بجنيف (أكتوبر 2018م).
جائزة الميدالية الوطنية ،جيبوتي (نوفمبر 2018م).
جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي ،مملكة البحرين (سبتمبر 2019م).
جائزة االعتدال لعام 1440هن2019/م ،معهد األمير خالد الفيصل لالعتدال (سبتمبر 2019م).
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح ،فئة "الفكر اانساني" (فبراير 2020م).
شكر وتقدير من اادارة العامة للتعليم بمحافظة األحساء لتقديمه كلمة بعنوان (الملك سلمان نموذت القيادة
والريادة اانسانية) – نوفمبر .2020

الجوائز واألوسمة األخرى:
ديسمبر 2021

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

حصل على الترتيب األول في درجة بكالوريوس الطب والجراحة ،جامعة الملك سعود في الرياض (1979م).
درجة التميز خالل فترة التدريب كطبيب امتياز ،جامعة الملك سعود في الرياض (1979م إلى 1980م).
جائزة أفضل بحي لعام (1985م) من جامعة ألبرتا بكندا.
أفضل رئيس مقيمين في التدريس في الجراحة بجامعة ألبرتا بكندا (1986م).
جائزة السنة ألفضل أستاذ بكلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض (1989م).
جائزة تقديرية كونه عضو بمجلس التحرير للمجلة السعودية الطبية (1999م – 2006م).
تكريم خاص من (  ) Medscapeكونه كاتب نشط عن التوائم السيامية في المجلة الطبية االكترونية وحصول
صفحته على عدد ( )25,513مشاهدة من ( يناير 2010م إلى نوفمبر 2011م).
وسام الريادة للتربية والعلوم ،الهيئة العامة لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح ( 15أكتوبر )2021

الجمعيات والهيئات العلمية والعالمية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عضو الجمعية السعودية للجهاز الهضمي.
عضو الجمعية السعودية لطب األطفال.
عضو الجمعية السعودية للتعليم الطبي.
عضو بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
عضو جمعية الجراحين الكندية.
عضو جمعية جراحي األطفال الكندية.
عضو بالكلية الملكية لألطباء والجراحين بكندا.
عضو بكلية الجراحة العامة بالكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة  -لندن .
كاتب مساهم في مجلة "  ( " eMedicine’s Pediatricمن  2010إلى تاريخه).
عضو بمجلس اللجنة التنفيذية االستشارية التحريرية لمجلة العدوى والصحة العامة (2009م إلى تاريخه).
عضو بمجلس التحرير للمجلة السعودية الطبية (2000م إلى تاريخه).
عضو بمجلس التحرير لمجلة جمعية الجهاز الهضمي السعودية.
عضو وأمين هيئة الجمعية العربية لجراحي طب األطفال (1996م إلى 2002م).
عضو باألكاديمية الوطنية للجراحة بباريس  -فرنسا.
عضو بمجلس التحرير لمجلة العدوى والصحة العامة.

األنشطة األخرى
الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
( 2003م إلى 2009م)
أشرف الدكتور عبدهللا على إنشاء العديد من المشاريع المهمة ،أبرزها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم
الصحية بفروعها الثالثة ،ومستشفى الملك عبدهللا التخصصي لألطفال ،و مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة
القلب ،و مركز سليمان بن عبد العزيز الراجحي لجراحة اإلصابات ،مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية.

وزارة الصحة
(2009م إلى 2014م)
أشرف الدكتور عبدهللا على إنشاء وتشغيل العديد من المشاريع الضخمة والتي لها دور كبير في إعادة هيكلة
وتطوير القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:
ديسمبر 2021

أ -إنشاء وتشغيل أكثر من ( )79مستشفى في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
ب -إنشاء المدن الطبية الخمسة في مختلف مناطق المملكة.
ت -إنشاء وتشغيل ما يزيد عن ( )824مركز رعاية صحية أولية.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاي
( 2010إلى )2014
قام الدكتور الربيعة باإلشراف على إنشاء وتشغيل مشاريع ومراكز تميز وتطوير كبيرة في مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث في كل من الرياض وجدة ،منها:
 مركز الملك عبدهللا لألورام وأمراض الكبد. -مشروع الموقع الجديد لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بجدة.

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اانسانية
( - 2015إلى تاريخه(

تم إنشاء مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية في شهر مايو من العام 2015م بتوجيه ورعاية كريمة
من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه هللا -ليصبح الذراع اإلنساني واإلغاثي للمملكة
العربية السعودية في الخارج.
عيَّن خادم الحرمين الشريفين-حفظه هللا -معالي الدكتور /عبد هللا بن عبد العزيز الربيعة مشرفا ً عاما ً على المركز
الذي نفذ العديد من البرامج والمشاريع اإلغاثية واإلنسانية لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في جميع أنحاء
العالم ،حيث نفذ المركز حتى شهر مارس من عام 2021م أكثر من ( )1,500مشروعا ً في  75دولة .ويعمل
المركز مع  144شريكا ً دوليا ً وأقليميا ً ومحليا ً ،مع تركيزه على مشاريع المرأة والطفل.
ومن أهم البرامج الجديرة بالذكر التي نفذها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:
-

مشروع مسام لتطهير األراضي اليمنية من األلغام .
برنامج األطراف االصطناعية.
مشروع إعادة تأهيل األطفال المجندين في اليمن.
تقديم المساعدات اإلغاثية واإلنسانية لالجئين والنازحين من اليمن وسوريا والروهينجيا وغيرهم.

البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية
يختص الدكتور عبدهللا الربيعة بحاالت التصاق التوائم حيث أشرف خالل العقود الثالثة الماضية على ()119
حالة توأ ًما ملتصقًا من ( )23دولة وأجرى بنجاح ( )50عملية فصل معقدة لتوائم سيامية ،أما بالنسبة لبقية
الحاالت فلم تكن قابلة للفصل من الناحية الطبية واإلنسانية وتعد هذه الخبرة من أكبرها في العالم.
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