
كجـــعـــــــــر
يدتمتد اليك وصوت يجيب عليك



 نحمد اهلل أن وفقنا إلخراج هذه املبادرة و نسأله أن يجعل هذا العمل
 املتواضع خالصا لوجهه الكريم وأن يعم بنفعه والحمد هلل رب العاملين

 يسرنا أن نضع بين يدي زمالئنا وزميالتنا أطباء وطبيبات االمتياز الكرام 
 وأعزائنا وعزيزاتنا طالب وطالبات كليات الطب باململكة العربية السعودية

 هذا الكتاب:

  مرجعك.. يد تمتد إليك وصوت يجيب عليك 
 التي انبعثت فكرته بعد الخوض في صعاب البحث وتحديد املراكز التدريبية

 املعتمدة وإيجاد طرق التواصل الرسمية للرقي بعلمنا وتطوير مهنتنا
.وتحقيق أحالمنا

 نقدم لكم في هذا الكتيب بيانات جميع املراكز التدريبة املعتمدة من 
 قبل هيئة التخصصات الصحية في اململكة العربية السعودية وطرق

 التواصل الرسمية، بعد عمل متواصل ألكثر من شهرين من قبل فريق
 عمل مثابر ومجد تضمن أكثر من 50 مشرف ومتطوع. ونخص بالشكر

 زمالئنا املتطوعين الذين بذلوا أسابيع من وقتهم للتواصل والذهاب للمراكز

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين . ... وبعد

كجـــعـــــــــر2
يدتمتد اليك وصوت يجيب عليك



كلمة قائد املبادرة

 مرجعك.. نبعت هذه الفكرة، بعد الخوض في صعاب البحث
 وتحديد املراكز التدريبية املتعمدة وإيجاد طرق التواصل

 الرسمية حتى يتسنى لنا التدرب فيها وكسب الخبرة واملعرفة،
 في وقت يزداد فيه الجهد واإلرهاق أواخر السنة السادسة من

كلية الطب

 يد تمتد إليك، فهذه املبادرة أقيمت على مبدأ التطوع النبيل، 
واحتساب األجر، والثواب؛ الستحداث قاعدة بيانات كانت في

 األحالم وجودها.
 

 وصوت يجيب عليك، فنحن غرسنا مبدأ التغذية املرجعية
 والتحديث املستمر؛ حتى تكون هي مرجعك األول ومصدرك

 املوثوق كي توجه شغفك لتحقيق حلمك واإلبداع خالل سنة
االمتياز سنة العلم وكسب الخبرة

مبادرة مرجعك.. 
  يد تمتد إليك وصوت يجيب عليك

3

 - أحمد املكرمي



فريق العمل

قائد املبادرة
عبداهلل عفيف الشخص 

مشرفة  املبادرة
رغد األيوبي 

أعضاء فريق إدارة التصميم
ياسمين الفوزان - بشرى املالكي   

أعضاء فريق إدارة التواصل الرقمي
آالء الشمري - هيفاء الوابل

مشرفة املبادرة: يارا الدوسري

قائد املبادرة: أحمد املكرمي

نائبة مشرفة املبادرة: ورود السلطان

عضو فريق التصميم: ريم املهيني

أضاء فريق التواصل الرقمي: حسن الحارثي - حسن الهوساوي 4

شكر خاص لفريق عمل النسخة األولى



الفهرس
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

elq-mch-trce@moh.gov.sa   الشؤون األكاديمية
Mashael Dowaidi

118202212 
تحويلة:10967

 مستشفى امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز الجامعي

elq-bch-trce@moh.gov.sa
 مدير إدارة الشئون األكاديمية والتدريب

أ.عبداللطيف الرشودي
مسئول شئون الطالب: أ.علي السواجي

الشؤون األكاديمية
محمد القحطاني وعمر السحيباني  مستشفى امللك عبدالعزيز 114786100

الجامعي

mec@kfshb.med.sa الشؤون األكاديمية
ماجد املطيري  مستشفى امللك خالد الجامعي 114670011

(املدينة الطبية الجامعية(

Cderilo@kfmc.med.sa
(main specialty)

Internship@ksu.edu.sa
Ralshaigi@kfmc.med.sa

(sub specialty)

Postgraduate and Scholarship Administration, 
Academic and Training Affairs

Ms. Cherry Derilo (main specialty) Mr. Rashed 
Alshaigi (sub-specialty)

مدينة امللك فهد الطبية 0112889999

Cooperativetraining@Psmmc.med.sa  وحدة التدريب التعاوني رئيس وحدة التدريب
التعاوني األستاذة: ناجية السويدان

0114777714
تحويلة:40017

 مدينة األمير سلطان العسكرية
الطبية

skhattab@kfshrc.edu.sa
Cooperativetraining@Psmmc.med.sa

 مكتب الشؤون األكاديمية والتدريب أستاذة
شادن الخطاب

0115570000  
التحويلة:37859

 مستشفى امللك فيصل
التخصصي بالرياض

Internship@kkesh.med.sa Residency Office
 Ms.Maria

0114821234
 التحويلة:2557

 مستشفى امللك خالد التخصصي
للعيون

maa-office@smc.com.sa  مكتب الشؤون األكاديمية والتدريب
Ms.Raquel مستشفى التخصصي الطبي

Alsaadoonm@pmah.med.sa 
Ila.wycoco@gmail.com

الشؤون األكاديمية و التدريب
 Ms.Ila مسؤول التدريب: محمد السعدون 

Waynoco سكرتيرة التدريب:
 مستشفى األمير محمد بن 0112616458

عبدالعزيز

MIU_COM@ngha.med.sa
alsaadoonm@pmah.med.sa

lla.wycoco@gmail.com
Fajardoe@ngha.med.sa
Odaibg@ksau-hs.edu.sa
Zamilno@ksau-hs.edu.sa

Medical Internship Unit
وحدة تدريب االمتياز بكلية الطب
رئيس القسم: د.محمد الغيهب

Mrs. Elena Fajardo :مساعد 
أ. غادة األديب
أ. نوف الزامل

8011111
4299999 011

التحويالت
11587   
12115   
94006

 مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
الحرس الوطني

careers@dallah-hospital.com الشؤون األكاديمية مستشفى دلة 112993399

Last@drsulaimanalhabib.com مكتب التعليم الطبي

العليا: 0115259999
الريان: 0114909999

التخصصي: 0115259999
 املركز الطبي الجامعي:

97377310000

مجموعة سليمان الحبيب الطبية

ruh-amc-train@moh.gov.sa إدارة التدريب واألبحاث والتعليم املستمر 011-4804548
  تحويلة: 8126

 مجمع إرادة للصحة النفسية
بالرياض

ruh-ksh-train@moh.gov.sa Education Training Offic 114311100
مستشفى امللك سلمان  تحويلة:1081

a.alwan@ksmc.med.sa

Ati.kmc@hotmail.com

Academic Affairs training Department
Mr. Ahmed Alwan

Internship elective Office

011 4351900
التحويلة: 2284

 مدينة امللك سعود الطبية
(مستشفى الشميسي(

Rrasheedi@sfh.med.sa Education Training Office
Internship Elective Office

966118024411
تحويلة:4411
0118024424

مستشفى قوى األمن

riyadhmedicolegalcenter@gmail.com مركز الطب الشرعي

sohafetp@gmail.com مكتب الدكتورة سهى - الدور األول 0500030092  برنامج الوبائيات الحقلي - الطب
الوقائي

0114933000
تحويلة : 1945 مستشفى رعاية الرياض 6



اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

elq-mch-trce@moh.gov.sa  إدارة التدريب واألبحاث والتعليم املستمر
بمستشفى الوالدة واالطفال ببريدة

0163818228
تحويلة: 3220 مستشفى الوالدة واألطفال

elq-bch-trce@moh.gov.sa
 مدير إدارة الشئون األكاديمية والتدريب األستاذ /

عبداللطيف الرشودي
مسئول شئون الطالب االستاذ / علي السواجي

الشؤون األكاديمية والتدريب 0163251414
تحويلة: 1704  مستشفى بريدة املركزي

mec@kfshb.med.sa الشؤون األكاديمية والتدريب 0163252000
تحويلة: 1067 

 مستشفى امللك فهد التخصصي
ببريدة

مراكز طب األسرة

c3tr@moh.gov.sa

  الشؤون األكاديمية والتدريب
بالتجمع الصحي بالقصيم

 جميع املخاطبات توجه للتجمع الصحي
بالقصيم

 املساعد التنفيذي للشؤون األكاديمية و 
التدريب

0163834429 0163266603
تحويلة:111 110-

 مركز الضاحي للرعاية الصحية
األولية

0163231956
0163266603

تحويلة:111 110-

 مركز الفايزين للرعاية الصحية
األولية

0163818355
0163266603

تحويلة:111 110-

 مركز الشماس للرعاية الصحية
األولية

0163266603
تحويلة: 111 110-

 مركز اإلسكان للرعاية الصحية
األولية

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

elq-ksha-trce@moh.gov.sa الشؤون األكاديمية للتدريب
فواز الحربي 0555375959 مستشفى امللك سعود

مراكز طب األسرة
Sulemaniaphcc@gmail.com د. عزت أبو هاشم 0113642490 مركز السليمانية للرعاية االولية

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

Ruh-kkhal-train@moh.gov.sa إدارة الشؤون االكاديمية والتدريب
أ.جمال األحمري

115444444
تحويلة: 3372

 مستشفى امللك خالد ومركز
االمير سلطان للخدمات الصحية

إدارة الشؤون االكاديمية
عبداهلل املطيري 0559222923 مستشفيات القوات املسلحة

إدارة الشؤون األكاديمية
 عبداهلل املطيري

0115448300
تحويلة الشؤون األكاديمية

0559222923

 املستشفى العسكري
 باملؤسسة العامة للصناعات

العسكرية

مراكز طب األسرة بمنطقة الرياض
اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املركز

MIU-com-R@ksau-hs.edu.sa (الشؤون السريرية( وحدة االمتياز
أ.نوف الزامل

0114299999
تحويلة: 94006

 مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
بالحرس الوطني

p.affairs@ksmc.med.sa
a.alwan@ksmc.med.sa
ati.kmc@hotmail.com

الشؤون األكاديمية، قسم التدريب والتعليم
أ.عبداهلل الغامدي

0114355555
تحويلة:2284 مدينة امللك سعود الطبية

Ata@kfmc.med.sa الشؤون األكاديمية والتدريب 8001277000
تحويلة:10894 مدينة امللك فهد الطبية

Info@psmmc.med.sa
cooperativetraining@psmmc.med.sa الشؤون األكاديمية، إدارة التدريب 0114777714

تحويلة: 40241
 مدينة األمير سلطان الطبية

العسكرية
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

pgme.kfshrcjed@gmail.com
jpgme@kfshrc.edu.sa

Internship Elective Office
Ms. Merbat

126677777
تحويلة: 68858

96677777
تحويلة:68858

 مستشفى امللك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث

Trainee@kfafh.med.sa
 SAlageel@kfafh.med.sa 
hsiddiqui@kfafh.med.sa

92328888
تحويلة: 32322

 مستشفى امللك فهد
للقوات املسلحة

Ffabag@fakeeh.care
hr@fakeeh.care

مكتب برامج الدراسات العليا
منسق برنامج اإلقامة و التدريب

00966593259413
126655000
126600966
تحويلة:2727

سليمان فقيه

jed-kah-Training@moh.gov.sa 0126375555
تحويلة:1257 مستشفى امللك عبدالعزيز

snogali@imc.med.sa مكتب شؤون األطباء الخريجين
سماح النقلي

126509000
تحويلة:6722 الطبي الدولي

Med.vdbms@kau.edu.sa 6408343
تحويلة:18343

 مستشفى امللك عبدالعزيز
الجامعي

Jed-ejh-prn@moh.gov.sa
train-jeddah@moh.gov.sa إدارة الشؤون األكاديمية 0122327555

تحويلة:7050 شرق جدة

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

Train-makkah@moh.gov.sa الشؤون األكاديمية وتدريب الطالب 
  و االمتياز

0125272404
تحويلة:128 130

 املكتب املسؤول عن
 مستشفيات وزارة الصحة

بمكة املكرمة

Afalgabri@moh.gov.sa مكتب التعليم والتدريب
أ. عزيزة

0125665000
تحويلة:7106-7102 مستشفى النور التخصصي

Am-khan@moh.gov.sa مكتب التعليم والتدريب
أ. عفاف

0125203535
تحويلة:4156 مستشفى حراء العام

Mkh-kah-training@moh.gov.sa إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب 0125442400 مستشفى امللك عبدالعزيز

إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب
أ. ماجدة فالته

0125263200
تحويلة:1629 مستشفى امللك فيصل

Mal-khayat@moh.gov.sa إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب
أ.لينا بوقري

0125530400
تحويلة:6206-6203 مستشفى الوالدة واألطفال
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

pgme.kfshrcjed@gmail.com
مكتب االمتياز

مدير التدريب: زياد النفيعي
املشرف: عبدالغني الجميعي

017447202
تحويلة: 747 مستشفى األطفال

pgme.kfshrcjed@gmail.com
alhadatraining2030@gmail.com

مكتب الشؤون اإلدارية االكاديمية
املدير: فوزي بخاري

رئيس التدريب: أ.ضيف اهلل الشهري
01273610

تحويلة:7541610
 املركز الصحي للقوات

املسلحة للتأهيل

alhadatraining2030@gmail.com مكتب االمتياز 7541610
تحويلة:1091

 مستشفى الهدا للقوات
املسلحة

TAIF-KFH-TE@MOH.GOV.SA
مكتب الشؤون اإلدارية األكاديمية 

املدير: فوزي بخاري
رئيس التدريب: أ.ضيف اهلل الشهري

 مجمع امللك فيصل
التخصصي

مراكز طب األسرة

Was.Phc-taif@moh.gov.sa إدارة املركز  مركز مدينة الطائف للرعاية 0127434290
الصحية االولية )وسط املدينة(ر

Sal.phc-taif@moh.gov.sa إدارة املركز
0127600474 

مركز السالمة الصحي

Washeha.phc-taif@moh.gov.sa إدارة املركز
0127441589 

مركز الوشحاء الصحي

Phctaif@ngha.med.sa د. نيرمين املومني 0122266666
  تحويلة: 29587

 عيادة مدينة امللك خالد
السكنية بالطائف

Sha.phc-taif@moh.gov.sa عايض الغامدي مركز الشرقية الصحي 0127366643
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

DMPGEInternship@NGHA.MED.SA مكتب التدريب للدراسات العليا
ميسا املاجد 0138532735  مستشفى اإلمام عبدالرحمن

الفيصل -الحرس الوطني

physician.training@kfsh.med.sa مكتب التدريب والشؤون األكاديمية  مستشفى امللك فهد
التخصصي

ahhalzahrani@sfhd.med.sa قسم التدريب والتطوير
أحمد حامد الزهراني

138105000
0138103666
0539452255
تحويلة: 4538

مستشفى قوى األمن

Er-acmh-tr@moh.gov.sa
moaalghamdi@sfhd.med.sa أسرار املعثر 0138539500

تحويلة: 154
 مستشفى االمل للصحة

)مجمع إرادة للصحة النفسية(
التقديم عن طريق صحة الشرقية

https://e1.alsehha.gov.sa/mtd تحويلة: 22209 مجمع الدمام الطبي

Er-mchd-tr@moh.gov.sa تحويلة: 53350 مستشفى الوالدة واألطفال

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

arwa.abulaban@jhah.com مكتب الشؤون األكاديمية
أروى أبولبن 0138708070  مركز جونز هوبكنز ارامكو

الطبي

Er-shd-training@moh.gov.sa مكتب تدريب الشؤون األكاديمية
أروى آل عويص

0138914226
تحويلة:8351

 مستشفى الظهران
التخصصي للعيون

Afhdhtraining@afhdh.med.sa
 مكتب إدارة الشؤون األكاديمية

والتدريب
هنوف العبدان

0133301000
0133301013
تحويلة:1194

 مستشفى القوات املسلحة
بقاعدة امللك عبدالعزيز الجوية

Academicprogram@kfmmc.med.sa مكتب إدارة التدريب
د.سعيد الزهراني

0138440000
تحويلة:3327

 مجمع امللك فهد الطبي
العسكري

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى
CM-vdca@iau.edu.sa

jasilo@iau.edu.sa
joasilo@iau.edu.sa

Dr. Waleed Al Baker, however, main contact is 
with the secretaries

مكتب التدريب والشؤون األكاديمية  مستشفى امللك فهد
الجامعي
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى
Internship@rchsp.med.sa

Pgsc@rchsp.med.sa
مكتب الدراسات العليا واالبتعاث

أحمد العطاس
133464000

تحويلة: 1813-1802
 مستشفى الهيئة امللكية

بالجبيل الصناعية

afhj.edu@hotmail.com إدارة الشؤون األكاديمية والتدريب 0133640900
 مستشفى القوات املسلحة

 بقاعدة امللك عبدالعزيز
البحرية بالجبيل

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

Thanii@ngha.med.sa Postgraduate education
حصة - حذامي

5339999
مستشفى امللك عبدالعزيز  تحويلة:38394-38395

Thanii@ngha.med.sa 5927785
تحويلة:2111

 مستشفى الجبر للعيون
واالنف واالذن والحنجرة

Halkanaan@moh.gov.sa مكتب االمتياز
هاجر الكنعان

5942500
تحويلة:1662 مستشفى الوالده واألطفال

ramlah.alali@almoosahospital.com.sa
l.bukhamseen@almoosahospital.com.sa

مكتب شؤون االمتياز
Dr.zainab almoosa

0135369666
تحويلة: 2261

 مستشفى املوسى
التخصصي

تحويلة: 1030   مستشقى األمير سعود بن
جلوي

E2-training@moh.gov.sa 0135755700
تحويلة : 1893

 مستشفى امللك فهد
بالهفوف
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اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

ASEER-AMCH-CME@moh.gov.sa مكتب التدريب
أ. نورة الحربي 0565554331 مستشفى الوالدة واألطفال

training-aseer@moh.gov.sa الشؤون األكاديمية والتدريب 0172251155
تحويلة: 1215 مستشفى عسير املركزي

مراكز طب األسرة

Jpfmaseer@hotmail.com برنامج الدراسات العليا لطب األسرة
د. حسن ال مجامد 0502574146 

مركز وسط ابها

مركز القابل

مركز املنهل

مركز املنسك

مركز النميص
مركز املوظفين للرعاية

الصحية األولية

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

Training.afhsr2020@gmail.com مكتب التدريب األكاديمي
وكيل رقيب عبداهلل العمري مستشفى القوات املسلحة

Aseer-kmh-train@moh.gov.sa مكتب االمتياز مستشفى الخميس العام

مراكز طب األسرة

د. مترك بن علي آل مترك 0542206098
املركز الصحي بأم سرار

mal@moh.gov.sa املركز الصحي بالصناعية القديمة

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى
Trainingnj@moh.gov.sa مكتب التدريب واالبتعاث مستشفى امللك خالد

Trainingnj@moh.gov.sa مستشفى الوالدة واألطفال

Trainingnj@moh.gov.sa مكتب التدريب مجمع األمل للصحة النفسية

مراكز طب األسرة
Trainingnj@moh.gov.sa الشؤون األكاديمية والتدريب 0163290503 مركر حي الضباط الصحي

اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

ialsaffar@moh.gov.sa مكتب الشؤون األكاديمية والتدريب
األستاذ إبراهيم الصفار

176223333
تحويلة: 1363 مستشفى امللك عبداهلل
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مراكز طب األسرة
اإليميل الرسمي اسم املكتب املسؤول رقم الهاتف  - التحويلة اسم املستشفى

Nb-badphc-ar@moh.gov.sa د . هشام ناصف 0146624300  مركز الرعاية الصحية األولية
بحي بدنة

Nb-badphc-ar@moh.gov.sa د. ضحوك عبدالكريم 0146629459
تحويلة: 114 مركز صحي الصالحية األوسط

ararphc@ngha.med.sa د. عبدالفتاح احمد 0146611520
تحويلة: 132

 مركز صحي الحرس الوطني
بعرعر
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 تم
بحمد اهلل وفضله

ُحّدثت سنة ٢0٢١-١٤٤٣
COPYRIGHTS: MEDICAL STUDENTS IN SAUDI ARABIA (MSSA)

كجـــعـــــــــر
يدتمتد اليك وصوت يجيب عليك
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