
ON CALL

مجموعة 24 اإلعالمية 

أون كول



ملخص

البرنامج

لقناة  ا اسم 

      مجموعة 24 اإلعالية - قناة العائلة

لبرنامج ا اسم 

      On Call  أون كول      

لبرنامج ا مدة 

       ساعة

البث يوم  و  توقيته 

       8:00 - 9:00 مساء / مباشر كل يوم أالبعاء 

العام والهدف  لبرنامج  ا توجه 

       برنامج أون كول برنامج طبي يعرض أهم األمراض

       المنتشرة في المجتمع ويطرح حلول ونصائح طبية لها.  

       كما يعرض بعض الشائعات الطبية المنتشرة ومدى 

       صحتها العلمية 



د. وائل عبدالعزيز

داغستاني

استشاري جراحة تجميل

وترميم 

رئيس قسم التشريح

ووحدة الجراحة التجميلية 

     جامعة اإلمام محمد بن        

     سعود

د. طارق عبدالرحمن

العسبلي

استشاري طب وجراحة

العيون 

عميد كلية الطب في

جامعة اإلمام محمد بن

سعود

د. عبدهللا بن عامر آل خشيل

استشاري أمراض وقسطرة

القلب

المدير الطبي في مركز

األمير سلطان للقلب

د. أحمد بن صالح بن ناصر

استشاري جراحة عظام

وتغيير المفاصل 

رئيس لجنة االستماع في

لجنة المنشطات األولومبية 

مقدمين البرنامج



طرح نصائح طبية للوقاية من

هذه األمراض و لتفادي االصابة

بها

الأهداف التفصيلية

مناقشة أخر ما توصل له الطب من

حلول وعالجات 

توعية المجتمع عن األمراض

والشائعات الطبية المنتشرة وأسباب

انتشارها



برنامجنا برنامج صحي توعوي تثقيفي . يحكي عن الصحة

والمرض، إذ كالهما عدو لألخر، يتبادلون األدوار عىل اإلنسان. 

 

يقدم برنامج أون كول 4 من نخبة األطباء ذي تخصصات مختلفة

يتحاورون في كل حلقة عن أحدث األمراض المنتشرة محليا أو

عالميا مع ضيف (طبيب مختص). يلي ذلك فقرة إسأل طبيبك

يتم عرض فيها مشاراكات وأسئلة الجمهور عبر مواقع التواصل

االجتماعي ويرد عليها من قبل األطباء. في برنامج أون كول

نسعى لتوعية المجتمع عن الشائعات الطبية المنتشرة  ومدى

صحتها بطريقة مختلفة وجديدة تحفز عىل تفاعل المشاهدين مع

البرنامج خالل البث الحي. 

 

ج
ي للبرنام

صيل
ح تف

شر



محتويات الحلقة

 مقدمة 

 تقرير وإحصائيات 

 تحت المجهر

 إسأل طبيبك 

 حقيقة أم خيال 

 أطباء حول العالم 

 يا سالم عليك
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اعداد البرنامج
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جدولة العمل
- السرطان 

- ارتفاع ضغط الدم 

- عمليات التجميل

- الصرع

- العقم أسبابه وعالجه 

- التبرع بالدم واألعضاء

- فيروس كورونا

- القلق والتوتر

- امراض األنف واألذن والحنجرة الشائعة

- نشاط وخمول الغدة الدرقية

-  نقص التغذية (الفيتامينات والمعادن) وأثرها 

- السمنة والحلول الطبية الحديثة


