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جــــاللة الملك...
سلمــــــان بن عبد العزيز آل سعود

حفظة اهلل
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حفظة اهلل

صاحب السمـــــو الملكي األمير...
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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نبذة عن الجمعــيـــــــــــة

أنشــئت الجمعيــة بتاريــخ 1422/2/21هـ بناء علــى موافقة مجلــس إدارة جامعة الملك 
فيصــل بجلســته الثالثــة والمنعقــدة للعــام الجامعــي 1422/1421هـــ ومقرهــا جامعة 

الملك فيصل.

إن مــن أهــم الدوافــع وراء إنشــاء هذه الجمعية هــو التطوير المهني للــكادر العامل في 
مهنة الطب البيطري في مختلف التخصصات الطبية البيطرية، حيث تســعى الجمعية 
إلــى عقــد الندوات وورش العمل والمحاضرات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية 
وذلك من أجل تحقيق تلك الهدف المطلوب، كما أنه أيضًا يحقق التواصل المطلوب 

بين جميع العاملين والمهتمين بهذه المهنة.



www.svms.org.sa  |    1444 - 20227



www.svms.org.sa  |    1444 - 2022 8

أ.د. صالح بن عبدالعزيز الشامـــــي
رئيـــــــس الجمعيـــــة الطبيـــة البيطرية السعوديــــــة 

ومستشار الجمعية البيطرية العالمية لشمال افريقيا و الشرق األوسط

يطيــب لــي أن أرحــب بكم فــي الجمعية الطبية البيطرية الســعودية والتي تعنى بمهنــة الطب البيطري 
وجميع العاملين بها و يسعدني أن أضع بين ايديكم هذا الكتيب و الذي يعرف بالجمعية.

إن من أهم الدوافع وراء إنشاء هذه الجمعية هو التطوير المهني للكادر العامل في مهنة الطب البيطري 
فــي مختلــف التخصصــات الطبيــة البيطريــة، حيث تســعى الجمعية إلى عقــد النــدوات وورش العمل 
والمحاضــرات والــدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وذلــك من أجل تحقيق تلك الهدف المطلوب، 

كما أنه أيضًا يحقق التواصل المطلوب بين جميع العاملين والمهتمين بهذه المهنة. 

كما تســعى الجمعية أيضًا لعقد شــراكات اســتراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص وكليات الطب 
البيطــري المحليــة والعالميــة إضافــة إلــى الجمعيات العلميــة ذات العالقــة المحلية منهــا واإلقليمية 
والعالميــة والتــي تهدف إلى تطوير الكادر الطبي البيطري الســعودي ومســاعديهم، حيث أنها انضمت 
حاليــًا إلــى الجمعيــة الطبيــة البيطريــة العالميــة مما ســينعكس إيجابًا فــي تطوير كادر الطبــي البيطري 
المنتســب للجمعيــة حيــث ســيكون له احقية المشــاركة فــي الفعاليات التــي تطرحها الجمعيــة الطبية 

البيطرية العالمية والتي تهدف إلى التطوير الذاتي والمهني للمنتسبين.
كما أن الجمعية تقدم االستشارات الطبية البيطرية وذلك بما تحتضنه من نخبة علمية متخصصة في 

مختلف التخصصات الطبية البيطرية.

ومن خالل ذلك أحث وأدعو جميع العاملين في الكادر الطبي البيطري باالنضمام إلى عضوية الجمعية 
الطبيــة البيطريــة الســعودية وذلــك لما فيه الفائــدة الكبيرة والتي ســتعود عليهم مــن تطوير قدراتهم 
المهنية من خالل األنشــطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية الطبية البيطرية الســعودية والعمل معًا 

لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
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الـرؤيــــــــــة

أن تكون الجمعية مؤسسة علمية رائدة ترتقي بمهنة الطب البيطري على 
مســتوى عالمــي في شــتى مجاالتها بما يحقــق نمو واســتدامة الخدمات 

البيطرية التي تخدم المجتمع.

الرسالـــــــــة

دعــم مهنــة الطــب البيطري مــن خالل رعايــة األطبــاء البيطرييــن وتطوير 
المهنــة لتطبيــق أفضل الممارســات العلميــة والعملية فــي مجال الطب 

البيطري والرفق بالحيوان لخدمة صحة اإلنسان ورفاهيته.

األهـــــداف اإلستراتيجيــــــة

1.   تنمية الفكر العلمي والتعليم المستمر للطبيب البيطري في مختلف   
المجــــــــاالت.

  • تعزيز التواصل العلمي والمهني بين أعضاء الجمعية.
  • إعداد برامج التطوير المهني لألطباء البيطريين.

2.  تعزيــــــــــــــز البحث العلمي في مجاالت الطب البيطري على المستوى  
المحلي والعالمي.
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• المشاركة مع الجهات العلمية والبحثية المحلية والدولية في مجال  األبحاث الطبية البيطرية.
• انشــاء مجلة علمية متخصصة )بالتنســيق مع المشــروع رقم 2-10 في  اســتراتيجية الجامعة  

2020 - 2024 والمتعلق باستحداث مجالت علمية متخصصة. 

3.   دعم منظومة الطب البيطري في المملكة.
• العمل مع الجهات المعنية ألنشاء هيئة التخصصات الطبية البيطرية.

• التعــاون مــع الجهــات ذات االختصــاص فــي اصــدار التراخيص الخاصــة  بمزاولــة مهنة الطب 
البيطري.

• تشجيع االستثمار في مجال الطب البيطري.

4.   ترسيخ دور مهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع.
• تفعيل مفهوم الصحة الواحدة من خالل التعاون مع الجهات  والهيئات المعنية.

• إبراز دور مهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع.
• انشاء فروع جديدة للجمعية في مختلف مناطق المملكة.

5.    زيادة مصادر التمويل الخاصة بالجمعية.
• تقديم االستشارات في كافة المجاالت البيطرية.

• تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
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أنشطــــة الجمعيـــــــة

تشجيـــــــع إجراء البحوث واالستشارات العلميــــــــة.. 1

تأليــف وترجمــة الكتــب العلمية في مجال اهتمامها ومــا يتصل بها من مجاالت . 2

أخرى.

دعــم إجــراء البحوث العلمية وإجراء الدراســات العلمية لتطوير جوانب الممارســة . 3

التطبيقية.

عقــد النــدوات والحلقات الدراســية والــدورات التدريبية المتخصصــة التي تتصل . 4

بمجاالت اهتمامها.

 إعــداد الدراســات والنشــرات والمقــاالت العلميــة التــي تتصل بمجــاالت الطب . 	

البيطري المختلفة

المشاركة في المعارض المحلية والدولية.. 	

دعوة العلماء والمفكرين ذوي العالقة للمشاركة في نشاطات الجمعية المختلفة. 	

تنظيم الرحالت العلمية و إقامة المسابقات ألعضاء الجمعية. 	

دعم وتشجيع العمل التطوعي فيما يخص الطب البيطري. 	

تقديم اإلستشارات العلمية واإلستثمارية في مجال الطب البيطري. 10

تقديم المشوره العلمية والفنية في مجال العلوم الطبية البيطرية. 11

 التنظيــم واإلشــراف علــى جائــزة المراعــي للطــب البيطــري في المملكــة ودول . 12

مجلس التعاون الخليجي

رعاية المجموعات التطوعية كمجموعة حياة وفريق رفه التطوعي. 13
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المواطنة
التعــــــاون

األمانة العلمية
الثقــــــــــــة
اإلخالص

القيــم
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العضــويـــة

تكون العضوية على ثالث أنواع:

1 - عضوية شرفيـــــــة
تمنــح بقــرار مــن الجمعية العمومية لمن أســهم في تطوير مجاالت اهتمــام الجمعية. 

أوقدم لها خدمات مالية أو معنوية.

مميزات عضو الشـــــرف:
يعفى عضو الشرف من تسديد رسوم االشتراك في الجمعية.. 1
عضوالشــرف الحــق فــي حضور جلســات الجمعيــة العموميــة   ولجانهــا المختلفة . 2

واالشتراك في المناقشات والمشاركة في جميع نشاطات الجمعية.

2 - عضوية عاملة :
تمنــح للراغبيــن مــن الحاصليــن علــى درجة علميــة أو مايعادلهــا في الطــب البيطري أو 
العلــوم األخــرى ذات العالقــة والمســاعدين في الطــب البيطري والعامليــن في الثروة 

الحيو انية.
 رسوم االشتراك )200( مائتان ريال سنويًا.

مميزات العضو العامل :
أن يكون طالب العضوية حاصال على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو . 1

مايعادلها في مجاالت التخصص المختلفة للجمعية او دبلوم مساعد طبيب بيطري.
أن يدفع االشتراك السنوي.. 2
الحضور والمشاركة في جميع أنشاطة الجمعية.. 3
حضور اجتماع الجمعية العمومية واالشتراك في النقاش وله حق الترشيح والترشح . 4

لمجلس اإلدارة وله حق التصويت.
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3 - عضوية اإلنتســــــاب
- تمنــح للراغبيــن من غير الحاصلين على درجة جامعيــة والطالب في التخصصات ذات 

العالقة.
- رسوم االشتراك ) 100 ( مائة ريال سنويًا.

مميزات العضو المنتسب:
الطالب الجامعيون في مجاالت تخصص الجمعية.. 1
العاملــون والمهتمــون في مجال الجمعية ممن يتوفر بهم شــرط المؤهل العلمي . 2

المحدد للعضوية العاملة.
الحضور والمشاركة في جميع انشطة الجمعية. . 3
حضور جلســات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة واالشــتراك في المناقشــات . 4

دون أن يكون له حق التصوبت.

4 - عضوية التطوع
تمنح للراغبين اإلنظمام إلى المجموعات والفرق التطوعية بالجمعية.

مميزات عضوية التطوع:
تكون مدة العضوية سنة. 1
رسوم االشتراك ) مجانًا ( لمدة سنة.. 2
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اللجانــــــة العلميـــــــــة:

أنشــئت اللجنة العلمية بتاريخ 	2/	/1441هـ الموافق 2020/2/20م وذلك بناء على المقترح المقدم 
من سعادة رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية وتمت الموافقة علية من مجلس إدارة الجمعية 
بجلسته األولى المنعقدة بتاريخ 	2/	/1441هـ الموافق 2020/2/20م، وذلك استنادًا للمادة التاسعة 

من الالئحة التنظيمية للجمعية.

من مهــــــــــام اللجنة العلمـــــــية ما يلـــــــي:

أشراف واعداد المقاالت المتخصصة في مختلف مجاالت العلوم الطبية البيطرية تهدف إلى إبراز • 
وتوعية المجتمع بمهنة الطب البيطري والدور الذي يقوم فيه.

اعداد وأشراف دراسات ومقترحات مواضيع بحثية علمية في مجال العلوم الطبية البيطرية والثروة • 
الحيوانية وأنشطة وفعاليات الجمعية العلمية. 

دراسة كل المواضيع التي تحال إليها من قبل مجلس إدارة الجمعية ورفع التوصيات بها للمجلس.• 
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اعضاء اللجنة العلمية اإلستشاريــــــــة

الرئيـــــــــــــس. 1 أ.د. صالح بن عبدالعزيز الشامي    

نائب الرئيس. 2 د. فيصل بن صالح المذن    

أ.د.وائل محمد ابوالمكارم       مقــــــــررا. 3

أ.د. محمد عبدالمحسن محمد      عضــــــوا. 4

أ.د. أحمـد ابراهيم الشيخ       عضــــــوا. 	

أ.د. شريف عبدالرحيـم       عضــــــوا. 	

أ.د. محمد كرم زبادي       عضــــــوا. 	

د. خالد بن محمد الخضير       عضــــــوا. 	

د. وليد رزق الغريب                  عضــــــوا. 	

د.عبدالرحمن بن خالد الحيدر         عضــــــوا. 10

د. محمد بن علي الحمادي         عضــــــوا. 11

د. أحمد بن جعفرالجزار       عضــــــوا. 12

د. سمير بن محمد الحجيلي        عضــــــوا. 13
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فــــــــــــروع الجمعية

تسهياًل لخدمة األطباء البيطريين في جميع أنحاء المملكة تم افتتاح فروع للجمعية الطبية البيطرية 
السعودية في كاًل من:

١- فــــــــرع  الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالمنطقة الشرقية.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمـير سعود بن نايف ال سعود أمير المنطقة الشرقية دشن سموه 
فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية وذلك يوم األربعاء 1441/4/21هـ الموافق  	12/1/	201م، وذلك ضمن 

فعاليات تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري في دورتها الحادية عشر والذي أقيم في أمانة منطقة الدمام.

2 - فــــــــرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة جازان.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة جازان، 
دشــن وكيل إمارة منطقة جازان لشــؤون التنمية الدكتور عيســى بن يحيى البناوي  فرع الجمعية بمنطقة 
جازان وذلك يوم الخميس 	1442/4/2هــ الموافق 2020/12/11م وذلك ضمن فعاليات تكريم الفائزين 
بجائزة المراعي للطبيب البيطري في دورتها الثانية عشر والذي أقيم في المركز الحضاري بمنطقة جازان.
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2 - فــــــــرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة جازان.

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة جازان، 
دشــن وكيل إمارة منطقة جازان لشــؤون التنمية الدكتور عيســى بن يحيى البناوي  فرع الجمعية بمنطقة 
جازان وذلك يوم الخميس 	1442/4/2هــ الموافق 2020/12/11م وذلك ضمن فعاليات تكريم الفائزين 
بجائزة المراعي للطبيب البيطري في دورتها الثانية عشر والذي أقيم في المركز الحضاري بمنطقة جازان.
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3 - فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة مكة المكرمة.
دشــن رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بحضور أمين العاصمة المقدســة 
المهندس محمد بن عبدالله القويحص فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 	/	/1443هـ 
الموافــق 	2021/12/0م وذلــك ضمن فعاليات تكريم الفائزيــن بجائزة المراعي للطب البيطري في دورتها 

الثالثة عشر والذي أقيم في المركز الحضري بالعاصمة المقدسة.

4 - فـــــرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بمنطقة الريـــــاض.
5 - فـــــرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالمناطق الشمالية.
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أنشطــــــة وفعاليــــــــات الجمعية

1 - التنظيــــــم واإلشراف على جائـــــــــزة المراعي للطب البيطري
هــي جائــزة ســنوية لتكريم الطبيب البيطري الســعودي واالطبــاء البيطريين في دول مجلس التعــاون وهي جائزة 
سنوية أطلقتها شركة المراعي في عام 1430هـ/2010م حيث تبناها صاحب السمو األمير سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي لتكريم الطبيب البيطري المتميز وذلك بتنظيم وإشراف الجمعية 

الطبية البيطرية السعودية.
تم تغيير مسمى جائزة المراعي للطبيب البيطري  إلــي جائزة المراعي للطب البيطري.

لمزيـــــــد من المعلومات يمكنكــــــم زيـــــارة موقع الجائـــــــزة

almaraivetaward.svms.org.sa  
almaraivetaward@svms.org.sa
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أنشطــــــة وفعاليــــــــات الجمعية ...

2 - تنظيـــــــم اليوم العالمي للطبيب البيطري والذي يقام عالميًا في  آخر سبت من شهر أبريل من كل عام  

)أحتفال عام 	201م.(

3 - تنظيم ورشة عمل األمن الوقائي لمزارع الدواجن.
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4 - المشاركـــــــة في الندوة العلمية »المضادات الحيويـة بين الواقع والمأمول« والذي نظمه مكتب وزارة 

الزراعة بمحافظة األحساء.

	 - مشاركة الجمعية في معرض »في بيتــــــــي حيـــــوان اليف« والذي نظمته كلية الطب البيطري بالتعاون مع 

الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

	 - المشاركــــــــــة في معرض الصحة الواحدة والذي نظمته كليــــــــــة الطب البيطـــــــــري بجامعة الملك 

فيصل بالتعاون مع الجمعية الطبية البيطرية السعودية

	 - مشــاركة الجمعيــة الطبيــة البيطريــة الســعودية في احتفالية اليــوم  العالمي للطبيــب البيطري الذي 

نظمتــه كليــة الزراعــة والطب البيطري بجامعة القصيم والذي يقام عالميًا في آخر ســبت من شــهر  أبريل 

لعام 	201م
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	 - المشاركـــــــــة في معرض »اضحيتــــــــــــــــي« والذي نظمته أمانة منطقة الريــــاض

	 - المشــاركة فــي فعاليــات اليوم العالمــي للحيوان والذي نظمة فرع وزارة البيئــة والمياه والزراعة بالمنطقة 

الشرقية والذي صادف عالميًا يوم 4 أكتوبر  لعام  	201م 

10 - تنظيم مسابقة إثراء للطب البيطري والتي تستهدف طالب وطالبات كلية الطب البيطري في المملكة.

11 - تنظيــم حملــة »طبيــب بيطــري ما عنك غنى« بمشــاركة مجموعــة  حياة التطوعية وذلك مــن خالل زيارة 

الجهات التي يشغلها األطباء البيطريين.

12 - مشــاركة الجمعية الطبية البيطرية الســعودية في االحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري  الذي يقام 

عالميا في آخر سبت من  شهر أبريل 2020م.

13 - مشــاركة الجمعيــة فــي محاضرة بعنوان” دور الطبيب البيطري  في وحــدة حيوانات التجارب” في فعالية 

الجمعية السعودية 

14 - تنظيم برنامج تدريبي بعنوان أهم المشكالت في طب وتناسل الخيول )طرق التشخيص والعالج( لعلوم 

المختبرات اإلكلينيكية.

	1 - انطــــــــــالق اعمال لجنة التطوع والشراكـــــــــة المجتمعية

	1 - تنظيم لقاًء افتراضيًا باليوم العالمي للتوعية بمرض السعار  والذي  صادف عالميًا يوم 	2 سبتمبر لعام 2020م.

	1– تنظيم لقاء افتراضيا باليوم العالمي للحيوان 2020م والذي صادف  عالميًا يوم  4 أكتوبر  لعام  2020م.

	1 - وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة الحيوانية  يستقبل رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية.

	1 - رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية يقوم بزيارة لعيادة  الحيوانات األليفة المتقدمة بالرياض.
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20 -  وكيل األمانة المساعد للخدمات البيئية بأمانة منطقة الرياض  يستقبل رئيس الجمعية الطبية 

البيطرية السعودية.

21 -  المشاركة بفعالية » الرفق بالحيوان وسالمة عائلتي« والذي  نظمته كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل.

22 - تنظيم اللقاء التعريفي األول لمهنة الطب البيطري »التحديات  والفرص بالقطاع الخاص«.

23 - تنظيم اللقاء التعريفي الثاني لمهنة الطب البيطري »التحديات  والفرص بالقطاع الحكومي«.

24 - المشاركة باليوم العالمي للمرأة 2021 »القيادة والتمكين« والذي  يصادف عالميًا يوم 	 مارس لعام 2021م.

	2 -  رئيس الجمعية يستقبل نائب رئيس اتحاد منتجي االلبان الطازجة في دولة الكويت.

	2 - مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للطبيب البيطري

	2 -  تنظيم لقاء افتراضي بعنوان »المنتجات البحثية التطبيقية في  مجاالت الطب البيطري )براءات االختراع(.

	2 - تنظيم لقاء افتراضي بعنوان »إسهامات علم الطفيليات في مجال الطب البيطري«.

	2 - حفل تكريم األطباء البيطريين والشركاء االستراتيجيين للجمعية .

30 - ورشة عمل الطب البيطري والصحة والواحدة.

31 - عقــد المؤتمــر الدولــي االول للطــب البيطــري : أفاق الطــب البيطري فــي المملكة العربية الســعودية ) 

التحديات والفرص( في الفترة من 11 إلي 13 أكتوبر 2022 .
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أنشطــــــة وفعاليــــــــات الجمعية ...
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 المؤتمر الدولي االول للطب البيطري : أفاق الطب البيطري في المملكة العربية 
السعودية ) التحديات والفرص( في الفترة من 11 إلي 13 أكتوبر 2022 .
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1 - مجموعة حياة التطوعية
هــي مجموعــة تطوعية بدعم من الجمعيــة الطبية البيطرية الســعودية تهدف 
لنشــر قيــم وثقافة وأهمية الطــب البيطري ودعم االنضمــام والعمل المهني 

والتطوعي في مجال الطب البيطري.

بيانـــــــــات التواصــــــــل:
Twitter: @team_hayatsa

Instagram &snap: team.hayatsa 

Email: hayatgroup@svms.org

2 -  فريق رفـــــــــه التطوعي
فريق رائد في مجال الطب البيطري لتوعية وتثقيف المجتمع في رعاية الحيوان 

وصحته.

بيانـــــــــات التواصــــــــل:
Twitter:@Rafahteem_vet

Email: rafah-director @svms.org.sa

المجموعــــــــات التطوعيـــــــــة
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حصلت الجمعية الطبية البيطرية السعودية على عضوية الجمعية العالمية البيطرية
وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الجمعية من أجل االرتقاء بمهنة الطب البيطري وتطوير 
األطبــاء البيطرييــن والســعي نحــو العالمية نجحت الجمعيــة الطبية البيطرية الســعودية 
باالنضمــام للجمعيــة البيطرية العالمية ويعتبر هذا اإلنجاز خطــوة مميزة لالرتقاء بمهنة 
الطب البيطري والكوادر البيطرية والمنتســبين إلى الجمعية الطبية البيطرية الســعودية 
حيث أن منتســبي الجمعية الطبية البيطرية الســعودية بهذه الخطوة أصبحوا أعضاء في 

الجمعية البيطرية العالمية وسوف يتمتع عضو الجمعية بالعديد من المزايا ومنها.

عضـــويات الجمعيــــــة
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اتفاقيـــــات ومذكرات التعــــــاون

ابرمت الجمعية الطبية البيطرية السعودية اتفاقيات تعاون تهدف الى التعاون المشترك 
في العديد من مجاالت علوم الطب البيطري.

اتفاقيـــــــة شركــــــة المراعي
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اتفاقيـــــات ومذكرات التعــــــاون

اتفاقية شركة اليفة للتجارة
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اتفاقية أمانة منطقة الرياض

اتفاقيـــــات ومذكرات التعــــــاون
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إتفاقية تعاون مشتركة مع
وزارة البيئة والمياه والزراعة               

اتفاقيـــــات ومذكرات التعــــــاون



www.svms.org.sa  |    1444 - 2022 38

لمزيـــــد من االستفســــــار عن الموتمـــــر
+966 135899393 - +966 135899393
info@svms.org.sa
www.svms.org.sa @saudivms saudivms


