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"صحة أبوظبي" عضوًا في ا�حاد المستشفيات العر�ية

أعلن احتاد المستشفيات العربية انضمام دائرة الصحة يف أبوظيب إىل عضويته، فيما حبث مع الدائرة الفرص
التطويرية اليت تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية يف العالم العريب.

جاء ذلك خالل زيارة وفد من االحتاد إىل أبوظيب لالطالع على جتربة اإلمارة يف قطاع الرعاية الصحية، حيث ُسلم رئيس دائرة الص

 جلهوده المتمزية يف
ً
يف أبوظيب عبدهللا آل حامد، جائزة "المفتاح الذهيب" أعلى جوائز الشرف الحتاد المستشفيات العربية تقديرا

علن انضمام المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية يف دائرة
ُ
االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية يف أبوظيب، فيما أ

الصحة هند الزعايب، إىل عضوية مجلس إدارة احتاد المستشفيات العربية.

واطلع وفد االحتاد على أبرز المشاريع والربامج الرائدة يف أبوظيب بما فيها منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفي"، وبرنامج أبو

جلودة اخلدمات الصحية "مؤشر" وبرامج السياحة العالجية، لتبادل اخلربات.

وشهدت زيارة وفد االحتاد الذي ضم أمني عام االحتاد الربوفيسور الدكتور توفيق خوجة، ورئيس احتاد المستشفيات العربية فاد
عالمة، والمديرة التنفيذية لالحتاد أليس يمني بويز، وعضو المجلس التنفيذي يف االحتاد الدكتور علي احلاج، جولة ميدانية شمل

 من المنشآت الصحية.
ً
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أبوظبي (االتحاد)

انضمت دائرة الصحة - أبوظبي إلى عضوية اتحاد المستشفيات العربية، المؤسسة المستقلة وغير الربحية التي تخدم النظم

الصحية في المنطقة العربية، جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من االتحاد إلى أبوظبي لالطالع على تجربة اإلمارة في

قطاع الرعاية الصحية. 
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أبرز األخبارقدمها شرق وجنوب البالد  شاكيل أونيل وجهًا جديدًا لحملة أجندة فعاليات أبوظبي  الجزائر: تهيئة الظروف كافة إلنجاح القمة العربية المقبلة  «أبيض الن

قبول رفض نحن نستخدم "ملفات تعريف االرتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدك ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
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وجرى تسليم معالي عبدهللا بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، جائزة «المفتاح الذهبي»، أعلى جوائز الشرف

التحاد المستشفيات العربية تقديرًا لجهوده المتميزة في االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، كما تم إعالن

انضمام هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي إلى عضوية مجلس

إدارة اتحاد المستشفيات العربية. 

وشهدت زيارة وفد اتحاد المستشفيات العربية إلى أبوظبي، الذي ضم كًال من البروفيسور الدكتور توفيق خوجة، أمين عام

االتحاد، والنائب فادي عالمة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والمديرة التنفيذية لالتحاد أليس يمين بويز، والدكتور علي

الحاج، عضو المجلس التنفيذي في االتحاد، جولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية، بما في ذلك مستشفى كليفالند

كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، واطلع خاللها الوفد على أبرز المشروعات والبرامج الرائدة في اإلمارة، بما

في ذلك منصة تبادل المعلومات الصحية «ملفي»، برامج الصحة الرقمية، برنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»،

برامج السياحة العالجية، بهدف تبادل من الخبرات، وبحث الفرص التطويرية التي تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية في العالم

العربي. 

وقال معالي عبدهللا بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «سعداء باالنضمام إلى عضوية اتحاد المستشفيات

العربية واستعراض تجربة أبوظبي المتميزة في الرعاية الصحية التي تمكّنا من تطويرها وتقديمها في ظل توجيهات ودعم

القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسالمة المجتمعات على رأس قائمة األولويات، متطلعين إلى توطيد سبل التعاون التي

تجمعنا باالتحاد وأعضائه للمضي قدمًا بقطاعات الرعاية الصحية في المنطقة ومواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة

عالميًا في المجال».

تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطالق الدورة األولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور 15 أكتوبر

أكاديمية CNN أبوظبي تستقطب دفعة جديدة من 30 مشاركًا

عبدهللا آل حامد

قبول رفض نحن نستخدم "ملفات تعريف االرتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدك ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
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وأضاف آل حامد: «هند الزعابي نموذج ومثال متميز للمرأة اإلماراتية الطموحة والناجحة التي أكدت على الدور الكبير الذي

تؤديه في مسيرة النماء التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة. أهنئ الزعابي متمنيًا لها المزيد من التقدم

والنجاح».

الرعاية الصحيةدائرة الصحةملتقى اتحاد المستشفيات العربيةأبوظبيصحة أبوظبي
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قبول رفضالرياضي نحن نستخدم "ملفات تعريف االرتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدك ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
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أخبار الدار, أخبار الصحة

4 أكتوبر 2022    01:32 صباحا

 صحة أبوظب» عضواً ف اتحاد المستشفيات العربية»

انضمت دائرة الصحة – أبوظب إل عضوية اتحاد المستشفيات العربية، المؤسسة المستقلة وغير الربحية الت تخدم
النظم الصحية ف المنطقة العربية، جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من االتحاد إل أبوظب لالطالع عل تجربة اإلمارة

.ف قطاع الرعاية الصحية

وتم تسليم الشيخ عبداله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظب، جائزة «المفتاح الذهب»، أعل جوائز
الشرف التحاد المستشفيات العربية، تقديراً لجهوده المتميزة ف االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ف أبوظب، كما تم

إل دائرة الصحة – أبوظب المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية ف ،إعالن انضمام هند مبارك الزعاب
.عضوية مجلس إدارة اتحاد المستشفيات العربية

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2022 ©
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دائرة الصحة - أبوظبي عضواً في اتحاد المستشفیات العربیة
اخبار العرب

المصدر : صحافة الجدید : اإلمارات ( وكالة أنباء اإلمارات - أخبار االمارات وكالة أنباء اإلمارات/ أخبار االمارات )
قبل 15 ساعة و 11 دقیقة (األثنین 2022/10/03 الساعة 06:01 م)

صحافة الجدید

مشاھدة الموضوع التالي من صحافة الجدید .. دائرة الصحة - أبوظبي عضواً في اتحاد المستشفیات العربیة واالن إلى التفاصیل .

جاء ذلك خالل زیارة قام بھا وفد من االتحاد إلى أبوظبي لالطالع على تجربة اإلمارة في قطاع الرعایة الصحیة حیث تم تسلیم معالي عبدهللا بن محمد آل حامد رئیس دائرة الصحة – أبوظبي جائزة "المفتاح

الذھبي" أعلى جوائز الشرف التحاد المستشفیات العربیة تقدیراً لجھوده المتمیزة في االرتقاء بمنظومة الرعایة الصحیة في أبوظبي فیما تم إعالن انضمام سعادة ھند مبارك الزعابي المدیر التنفیذي لقطاع منشآت

الرعایة الصحیة في دائرة الصحة إلى عضویة مجلس إدارة اتحاد المستشفیات العربیة.

وشھدت زیارة وفد اتحاد المستشفیات العربیة إلى أبوظبي الذي ضم كال من البروفیسور الدكتور توفیق خوجة أمین عام االتحاد وسعادة النائب فادي عالمة رئیس اتحاد المستشفیات العربیة والمدیرة التنفیذیة

لالتحاد ألیس یمین بویز والدكتور علي الحاج عضو المجلس التنفیذي في االتحاد جولة میدانیة شملت عدداً من المنشآت الصحیة.

من جھتھ عبر سعادة النائب فادي عالمة رئیس اتحاد المستشفیات العربیة عن سعادتھ بانضمام دائرة الصحة لمجلس إدارة االتحاد مشیراً إلى أن االتحاد یطمح من خالل ذلك إلى تعزیز أواصر الشراكة بین

الطرفین بما یساھم في تبادل المعارف والخبرات بین النظم الصحیة في العالم العربي.

وتُعتبر جائزة "المفتاح الذھب" أعلى جوائز الشرف التحاد المستشفیات العربیة ویتم منحھا تقدیراً لھیئات صحیة أو شخصیات عربیة ساھمت في جھود االتحاد لتطویر قطاعات الرعایة الصحیة والنھوض بھا في

العالم العربي وتھدف الجائزة إلى تسلیط الضوء على ھذه الشخصیات أو الھیئات التي خدمت القطاع الصحي العربي بتفاٍن وإخالص ونزاھة.

ویُعد اتحاد المستشفیات العربیة مؤسسة مستقلة غیر ربحیة تمثل وتخدم المستشفیات والمراكز الطبیة والمؤسسات والمنظمات الحكومیة والخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي في المنطقة العربیة حیث یضم في

عضویتھ أكثر من 1,000 عضو من 22 بلداً عربیاً.

التفاصیل من المصدر - اضغط ھنا 
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الرئيسية (n.ae/?cat=2351ج 3 شركات في سوق أبوظبي (https://alwatan.ae/?p=1026462)الوطن 

دائرة الصحة – أبوظبي عضوًا في اتحاد المستشفيات
العربية
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انضمام هند الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة إلى عضوية مجلس

إدارة اتحاد المستشفيات العربية

 

أبوظبي – الوطن:

أعلن اتحاد المستشفيات العربية عن انضمام دائرة الصحة – أبوظبي إلى عضويته فيما بحث مع الدائرة

الفرص التطويرية التي تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية في العالم العربي.

جاء ذلك خالل زيارة قام بها وفد من االتحاد إلى أبوظبي لالطالع على تجربة اإلمارة في قطاع الرعاية

الصحية حيث تم تسليم معالي عبداهللا بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي جائزة “المفتاح الذهبي”

أعلى جوائز الشرف التحاد المستشفيات العربية تقديرًا لجهوده المتميزة في االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية

في أبوظبي فيما تم إعالن انضمام سعادة هند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية

في دائرة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد المستشفيات العربية.

واطلع وفد االتحاد على أبرز المشروعات والبرامج الرائدة في إمارة أبوظبي بما في ذلك منصة تبادل

المعلومات الصحية “ملفـــي” برامج الصحة الرقمية وبرنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية “مؤشر”

وبرامج السياحة العالجية بهدف تبادل الخبرات.

وشهدت زيارة وفد اتحاد المستشفيات العربية إلى أبوظبي الذي ضم كال من البروفيسور الدكتور توفيق خوجة

أمين عام االتحاد وسعادة النائب فادي عالمة رئيس اتحاد المستشفيات العربية والمديرة التنفيذية لالتحاد أليس

يمين بويز والدكتور علي الحاج عضو المجلس التنفيذي في االتحاد جولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت
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الصحية.

وقال معالي عبداهللا بن محمد آل حامد : “سعداء باالنضمام إلى عضوية اتحاد المستشفيات العربية واستعراض

تجربة أبوظبي المتميزة في الرعاية الصحية التي تمكنا من تطويرها وتقديمها في ظل توجيهات ودعم القيادة

الرشيدة التي وضعت صحة وسالمة المجتمعات على رأس قائمة األولويات متطلعين إلى توطيد سبل التعاون

التي تجمعنا باالتحاد وأعضائه للمضي قدمًا بقطاعات الرعاية الصحية في المنطقة ومواصلة ترسيخ مكانة

أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا في المجال مشيدا بهند الزعابي التي تؤكد تجربتها الدور الكبير الذي تؤديه في

مسيرة النماء التي تشهدها الدولة .

من جهته عبر سعادة النائب فادي عالمة رئيس اتحاد المستشفيات العربية عن سعادته بانضمام دائرة الصحة

لمجلس إدارة االتحاد مشيرًا إلى أن االتحاد يطمح من خالل ذلك إلى تعزيز أواصر الشراكة بين الطرفين بما

يساهم في تبادل المعارف والخبرات بين النظم الصحية في العالم العربي.

وتقدم أمين عام االتحاد البروفسور توفيق خوجه بالشكر إلى معالي عبداهللا بن محمد آل حامد على هذه المبادرة

المتميزة وانضمام دائرة الصحة إلى مجلس إدارة االتحاد ممثلة بسعادة هند مبارك الزعابي مؤكدًا على أهمية

هذه الخطوة التي ستساهم بتطوير قطاع الرعاية الصحية العربية والتعاون البناء لالرتقاء بمنظومة صحية

متميزة.

وُتعتبر جائزة “المفتاح الذهب” أعلى جوائز الشرف التحاد المستشفيات العربية ويتم منحها تقديرًا لهيئات

صحية أو شخصيات عربية ساهمت في جهود االتحاد لتطوير قطاعات الرعاية الصحية والنهوض بها في

العالم العربي وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على هذه الشخصيات أو الهيئات التي خدمت القطاع الصحي

العربي بتفاٍن وإخالص ونزاهة.

وقالت اليس يمين بويز المديرة التنفيذية لالتحاد أن تعيين سعادة هند مبارك الزعابي في مجلس إدارة االتحاد

يأتي كونها نموذجا حقيقيا للمرأة اإلماراتية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية السيما في ظل مسيرتها المهنية

المشرفة ورؤيتها وتميزها وتفانيها وجهودها في قطاع الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وُيعد اتحاد المستشفيات العربية مؤسسة مستقلة غير ربحية تمثل وتخدم المستشفيات والمراكز الطبية

والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي في المنطقة العربية حيث يضم في

عضويته أكثر من 1,000 عضو من 22 بلدًا عربيًا.
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الصحة

معالي عبدهللا بن محمد آل حامد يتسلم جائزة "المفتاح الذهبي"، أعىل
جوائز الشرف التحاد المستشفيات العربية تقديرًا لجهوده المتميزة في

تعزيز تجربة أبوظبي الرائدة في الرعاية الصحية

سعادة هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية
الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي عضوًا في مجلس إدارة اتحاد

المستشفيات العربية
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انضمت دائرة الصحة – أبوظبي إىل عضوية اتحاد المستشفيات العربية، المؤسسة المستقلة وغير الربحية
يارة قام بها وفد من االتحاد إىل أبوظبي التي تخدم النظم الصحية في المنطقة العربية، جاء ذلك خالل ز

لالطالع عىل تجربة اإلمارة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تم خالل الزيارة تسليم معالي عبدهللا بن محمد
آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، جائزة "المفتاح الذهبي"، أعىل جوائز الشرف التحاد المستشفيات

العربية تقديرًا لجهوده المتميزة في تعزيز إمكانات وكفاءة القطاع الصحي واالرتقاء بمنظومة الرعاية
الصحية في أبوظبي.  

يارة وفد اتحاد المستشفيات العربية إىل أبوظبي، الذي ضم كل من البروفيسور الدكتور توفيق وشهدت ز
خوجة، أمين عام االتحاد، وسعادة النائب فادي عالمة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية والمديرة التنفيذية

لالتحاد أليس يمين بويز، والدكتور علي الحاج، عضو المجلس التنفيذي في االتحاد، إعالن انضمام سعادة
هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي إىل عضوية

مجلس إدارة اتحاد المستشفيات العربية.

يارة الوفد جولة ميدانية إىل عدد من المنشآت الصحية بما في ذلك مستشفى كليفالند كلينك وشملت ز
أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية واطلع خاللها الوفد عىل أبرز المشروعات والبرامج الرائدة في اإلمارة

بما في ذلك منصة تبادل المعلومات الصحية "ملفـــي"، برامج الصحة الرقمية، برنامج أبوظبي لجودة
الخدمات الصحية "مؤشر"، برامج السياحة العالجية بهدف تبادل من الخبرات، وبحث الفرص التطويرية التي

تعزز قدرات نظم الرعاية الصحية في العالم العربي.

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدهللا بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "سعداء باالنضمام
إىل عضوية اتحاد المستشفيات العربية واستعراض تجربة أبوظبي المتميزة في الرعاية الصحية التي تمكنا
من تطويرها وتقديمها في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي وضعت صحة وسالمة المجتمع عىل

رأس قائمة األولويات، متطلعين إىل توطيد سبل التعاون التي تجمعنا باالتحاد وأعضائه للمضي قدمًا بنظم
الرعاية الصحية في المنطقة ومواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالميًا في الرعاية الصحية."

وأضاف آل حامد: "هند الزعابي هي نموذج ومثال متميز للمرأة اإلماراتية الطموحة والناجحة التي أكدت
عىل الدور الكبير الذي تؤديه في مسيرة النماء التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة. أهنئ الزعابي

متمنيًا لها المزيد من التقدم والنجاح."

من جهته، عبر سعادة النائب فادي عالمة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية عن سعادته بانضمام دائرة
الصحة - أبوظبي لمجلس إدارة االتحاد مشيرًا إىل أن االتحاد يطمح من خالل ذلك إىل تعزيز أواصر الشراكة

بين الطرفين بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات بين النظم الصحية في العالم العربي.  

وتقدم أمين عام االتحاد البروفسور توفيق خوجه بالشكر إىل معالي عبدهللا بن محمد آل حامد عىل هذه
المبادرة المتميزة وانضمام دائرة الصحة - أبوظبي إىل مجلس إدارة االتحاد ممثلة بسعادة هند مبارك

الزعابي مؤكدًا عىل أهمية هذه الخطوة التي ستساهم بتطوير قطاع الرعاية الصحية العربية والتعاون البناء
لالرتقاء بمنظومة صحية متميزة.

وُتعتبر جائزة "المفتاح الذهب" أعىل جوائز الشرف التحاد المستشفيات العربية ويتم منحها تقديرًا لهيئات
صحية أو شخصيات عربية ساهمت في جهود االتحاد لتطوير قطاعات الرعاية الصحية والنهوض بها في
العالم العربي. وتهدف الجائزة إىل تسليط الضوء عىل هذه الشخصيات أو الهيئات التي خدمت القطاع

الصحي العربي بتفاٍن وإخالص ونزاهة.

وقالت أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لالتحاد أن تعيين سعادة هند مبارك الزعابي لتمثيل دائرة الصحة
– أبوظبي في مجلس إدارة االتحاد يأتي كونها نموذج حقيقي للمرأة اإلماراتية الناجحة في قطاع الرعاية
الصحية السيما في ظل مسيرتها المهنية المشرفة ورؤيتها وتميزها وتفانيها وجهودها في قطاع الصحة

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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وُيعد اتحاد المستشفيات العربية مؤسسة مستقلة غير ربحية تمثل وتخدم المستشفيات والمراكز الطبية
والمؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي في المنطقة العربية، حيث يضم

في عضويته أكثر من 1,000 عضو من 22 بلدًا عربيًا.

دائرة الصحة أبوظبيالمجتمعالصحةالتكنولوجيا
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