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كلمة سعادة عميد الكلية

االدارية  اجلهود  ح�صيلة  يعترب  الذي  ال�صنوي  التقرير  اقدم  ان  ي�صرفني 
الكلية  �صهدتها  التي  والطالبية  واملجتمعية  البحثية  والن�صاطات  واالكادميية 

العلوم  . و انطالقاً من �صعينا يف كلية  املن�صرم 1435/1434هـ  العام الدرا�صي  خالل 
الطبية التطبيقية لتحقيق اأهدافها و ر�صالتها ولرفع م�صتوى التعليم العايل يف اململكة 
على  م�صتمر  اطالع  على  ال�صلة  ذات  االأطراف  جميع  اإبقاء  �صرورة  على  منا  وحر�صا 
التطورات االأكادميية ودوام التوا�صل بيننا وبينها و ب�صكل يوؤدي اىل املزيد من التطوير 
تخدم  التي  واملعايري  االأنظمة  اأجود  وتثبيت  لتحقيق  الكلية  من  �صعياً  والتح�صني 

وحتقق ر�صالة الكلية ور�صالة اجلامعة يف خدمة الوطن �صائلني املوىل عزوجل اأن 
يوفقنا يف م�صاعينا للو�صول للم�صتوى املرموق الذي نطمح لروؤيته مطبقاً 

يف �صتى مناحي العلوم الطبية يف اململكة.

           د. �أحمد بن حممد ع�شي





كلية
 العلوم الطبية التطبيقية
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الهيكل التنظيمى للكلية:
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لمحة تاريخية 

بتاريخ  املعقودة  »االأوىل«  جل�صته  يف  للجامعات  االأعلى  املجل�س  وافق  1983م  املوافق  1403هـ  عام  يف   •
العلوم  لكلية  التابعة  العلمية  االأق�صام  من  كواحد  الطبية  العلوم  »ق�صم  تاأ�صي�س  على  1403/5/20هـ 

التطبيقية يف جامعة اأم القرى مبكة املكرمة.
طالباً. ع�صرون  عددهم  وكان  1405هـ   عام  بالق�صم  االأوىل  الدفعة  قبول  • مت 

الطبية. والعلوم  الطب  كلية  الإن�صاء  نواة  الق�صم  • غدا 
بتحويل  القا�صي  العايل  التعليم  قرار جمل�س  ال�صامي على  املقام  املوافق 1995م متت موافقة  • عام 1416هـ 

»ق�صم العلوم الطبية« اإىل »كلية للطب والعلوم الطبية« .
. 1419هـ  عام  الطبية  والعلوم  الطب  بكلية  الطبية  العلوم  بق�صم  للطالبات  االأوىل  الدفعة  قبول  • مت 

الطب  كلية  عن  الطبية  العلوم  ق�صم  ف�صل  على  باملوافقة  الكرمي  ال�صامي  االأمر  �صدر  1426هـ  عام  • ويف 
لت�صبح كلية قائمة بذاتها حتت م�صمى كلية العلوم الطبية التطبيقية ت�صم االأق�صام )الربامج( التالية 

والتي �صتنبثق منها الحقا لت�صبح كليات م�صتقلة: 
1. ق�صم طب املختربات: بداأ القبول للطالب والطالبات يف العام اجلامعي 1405 هـ.

2. ق�صم علوم �صحة املجتمع: وبداأ القبول بالتغذية االإكلينيكية للطالبات يف العام اجلامعي 1427هـ.
3. ق�صم العالج الطبيعي: بداأ القبول للطالب يف العام اجلامعي 1427 هـ.

4. ق�صم التمري�س: بداأ القبول للطالبات يف العام اجلامعي 1427 هـ.
5. ق�صم االإدارة ال�صحية: بداأ القبول للطالب والطالبات يف العام اجلامعي 1429 هـ.

6. ق�صم التقنيات االكلينيكية: بداأ القبول بربنامج العالج التنف�صي للطالب والطالبات يف العام اجلامعي 
1434 هـ.

7. ق�صم اال�صعة: وجاري على ان�صائه.
8. ق�صم �صحة الفم واال�صنان: مت حتويله اىل كلية طب اال�صنان.

العلوم  كلية  عن  التمري�س  ق�صم  ف�صل  على  باملوافقة  الكرمي  ال�صامي  االأمر  �صدر  هـ   1432/8/20 • يف 
الطبية التطبيقية لت�صبح كلية قائمة بذاتها حتت م�صمى كلية التمري�س.
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البرامج المستقبلية بكلية العلوم الطبية التطبيقية:

تتطلع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة اأم القرى اإىلان�صاء العديد من الربامج التي يحتاجها �صوق 
العمل وت�صمل برنامج االأ�صعة وبرنامج ال�صحة املهنية وبرنامج الق�صطرة وت�صري الكلية يف خطواتها التمهيدية 
الطبية  العلوم  كلية  اأقامت  تعاىل  اهلل  باإذن  القادم  اجلامعي  العام  يف  التنف�صي  العالج  بربنامج  القبول  لبدء 
حول  التنف�صي  العالج  اأ�صبوع  فعاليات  �صمن  التنف�صي  بالعالج  تعريفياً  لقاءاً  2013/10/29م   يف  التطبيقية 
العامل بح�صور عميد الكلية الدكتور اأحمد ع�صي  وقد قدم كل من االأ�صتاذ عبدالعزيز الزهراين واالأ�صتاذ �صعيد 
اجلامعات  جتربة  اإىل  تطرقا  كما  الطبي  املجال  يف  واأهميته  التنف�صي  العالج  مبهنة  تعريفاً  عر�صا  الغامدي 
ال�صعودية يف التخ�ص�س موؤكدين اأن جامعة اأم القرى �صتكون من اجلامعات الرائدة يف جمال التخ�ص�س باإذن 
اهلل تعاىل ويف ختام اللقاء عقدت حلقة نقا�س حول الفر�س الوظيفية لتخ�ص�س العالج التنف�صي وحاجة اململكة 

الخت�صا�صي العالج التنف�صي يف االأعوام القادمة .

الدرجـــــات العلــــمية 

متنح كلية العلوم الطبية التطبيقية درجة البكالريو�س بتلك التخ�ص�صات وتبلغ عدد ال�صنوات الدرا�صة بها 
اربع �صنوات كاملة ا�صافة اإىل ال�صنة اخلام�صة )�صنة امتياز(.

الرؤية والرسالة والقيم واالهداف اإلستراتيجية:

رؤيـــــة الكلـــية
اأن تكون الكلية منارة يف املعرفة الطبية ومتكاملة التكوين ملواكبة التطور العلمي والتقني وتكون رائدة يف 
خلدمة  الب�صرية  القدرات  وتنمية  الطبية  الوطنية  والقيادات  الكوادر  واعداد  العلمي  والبحث  الطبي  التعلم 

املجتمع مع توفري البيئة اجلامعية املحفزة واملنتجة ملن�صوبيها لت�صبح عاملية الت�صنيف.

رســـالة الكلـــية
ت�صعي الكلية لال�صتثمار االمثل ملوارد وامكانية اجلامعة لتحقيق ر�صالتها التي ت�صمل علي:

-تخريج كوادر طبية فاعلة ومميزة علميا وعمليا ومت�صفة باخالق اال�صالم
-دفع عجلة وم�صرية البحث العلمي الطبي وت�صجيع االبداع البحثي.
- توفري البيئة اجلامعية املحفزة لالبداع الفكري والعلمي والبحثي.

- الو�صول لالعتماد االكادميي وطنيا وعامليا.



التقرير السنوي لكلية العلوم التطبيقية بجامعة ام القرى 1435هـ

13

-اأن تكون الكلية اأداة الزدهار املجتمع.
- اال�صتثمار االأمثل ملوارد وامكانات اجلامعة.

- اأن تكون الكلية مرجعا للخدمات الطبية باملنطقة ب�صكل خا�س واململكة ب�صكل عام.
-ن�صعي لنكون اأف�صل كلية طبية للتعليم والتعلم والتدريب

القــــــــــيـم
- االلتزام باملهنية العالية واالأخالقيات التي حث عليها اال�صالم.

- االبتكار واالبداع و�صعة الروؤيا.
- خدمة املجتمع ال�صعودي والعاملي وخ�صو�صا �صيوف الرحمن.

أهــــداف الكلــــية 
- تخريج الكفاءات الوطنية عالية التاأهيل مبختلف التخ�ص�صات ال�صحية.

- تطبيق القيم والتقاليد اال�صالمية يف ممار�صة املهنة.
- اكت�صاب ال�صلوك املهني يف التعامل مع كافة اأفراد املجتمع.

- �صد حاجة املجتمع ال�صعودي من الكوادر الوطنية املوؤهلة تاأهيال عاليا بتلك التخ�ص�صات.
- درا�صة حاجة �صوق العمل من التخ�ص�صات ال�صحية اجلديدة والعمل علي تنفيذها.

- تهيئة اخلريج ملوا�صلة الدرا�صات العليا يف جمال التخ�ص�س.
- ربط خريجي الكلية باجلامعة للوقوف علي جماالت عملهم وم�صتوي اأدائهم لها والعمل علي تطوير 

اأ�صاليب ذلك االأداء باتباع برامج اجلودة ال�صاملة.
يف  وامل�صاهمة  القرار  واتخاذ  الذاتي  والتطوير  امل�صتمر  التعلم  م�صئولية  لتحمل  الكلية  خريج  تاأهيل   -

خدمة املجتمع والتطوير املهني.
- التعاون مع كافة الكليات ال�صحية باململكة وخارجها لتطوير عملية التعلم الطبي بالكلية.

- تنظيم الندوات الداخلية واملوؤمترات اخلليجية والدولية للرقي باأ�صاليب التعليم الطبي بالكلية.
- الو�صول ايل دورقيادي اقليمي ودويل يف التعليم الطبي واالأبحاث الطبية واخلدمات ال�صحية.

للرعاية  احللول  اأف�صل  وتقدمي  للحجيج  ال�صحية  امل�صاكل  علي  التعرف  فعال يف  لدور  الكلية  تهيئة   -
احلية.

- امل�صاهمة يف تقدمي اال�صت�صارات االكادميية وتطوير اخلدمات ال�صحية للحجيج.
- تطوير ا�صرتاتيجيات التعليم الطبي يف اململكة.
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للخمس  التطبيقية  الطبية  العلوم  لكلية  المستقبلية  الخطة 
سنوات القادمة : 

افتتاح برامج جديدة مثل :   .1
برنامج العالج التنف�صي.   اأ. 

ا�صتحداث فرع الطالبات لربنامج العالج الطبيعي.   ب. 
برنامج العالج الوظائفي.   ج. 

برنامج االأ�صعة.   د. 
اأحل�صول على االعتماد االكادميي لكافة برامج الكلية  .2

الزيادة التدريجية لال�صتعانة بالكوادر الوطنية يف جميع الربامج.   .3
مواكبة اخلطة الوطنية يف اإ�صتقطاب الكوادر الوطنية يف كافة التخ�ص�صات  .4
اإبراز دور اجلامعة متمثال يف برامج الكلية املختلفة بخدمة املجتمع املكي.  .5

تخ�صي�س برامج حمددة للم�صاركة الفعالة يف خدمة احلجاج و املعتمرين.   .6
العمل على توجيه االبحاث العلمية واالبحاث الطالبية خلدمة املجتمع واحلجاج واملعتمرين.   .7

توجيه اع�صاء هيئة التدري�س لتطبيق بع�س املقررات للدرا�صة عن بعد.  .8
ال�صعي لفتح برامج التج�صري يف بع�س التخ�ص�صات لبع�س الربامج بالكلية  .9

10. ال�صعي لفتح برامج ماج�صتري يف بع�س التخ�ص�صات لبع�س الربامج بالكلية.
11.  ال�صعي لن�صر ابحاث الكلية يف جمالت عامليه ذات �صمعة علمية عالية.



برنامج طب المختبرات
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لمحة تاريخية 
بتاريخ  املعقودة  »االأوىل«  جل�صته  يف  للجامعات  االأعلى  املجل�س  وافق  1983م  املوافق  1403هـ  عام  يف   •
االأق�صام  من  كواحد  حالياً«  املختربات  طب   – الطبية  العلوم  »ق�صم  تاأ�صي�س  على  1403/5/20هـ 

العلمية التابعة لكلية العلوم التطبيقية يف جامعة اأم القرى مبكة املكرمة.
طالباً. ع�صرون  عددهم  وكان  1405هـ   عام  بالق�صم  االأوىل  الدفعة  قبول  مت   •

الطبية.  والعلوم  الطب  كلية  الإن�صاء  نواة  الق�صم  غدا   •
القا�صي  العايل  التعليم  جمل�س  قرار  على  ال�صامي  املقام  موافقة  متت  1995م  املوافق  1416هـ  عام   •

بتحويل »ق�صم العلوم الطبية« اإىل »كلية للطب والعلوم الطبية« .
. الطبية عام 1419هـ  والعلوم  الطب  بكلية  الطبية  العلوم  بق�صم  االأوىل للطالبات  الدفعة  مت قبول   •
كلية  عن  الطبية  العلوم  ق�صم  ف�صل  على  باملوافقة  الكرمي  ال�صامي  االأمر  �صدر  1426هـ  عام  ويف   •
الطب لت�صبح كلية قائمة بذاتها حتت م�صمى كلية العلوم الطبية التطبيقية ت�صم اأربعة تخ�ص�صات 

علمية اإىل جانب برنامج طب املختربات.                                               

يقدم ق�صم طب املختربات تخ�ص�س وحيد وهو املختربات الطبية ، والطالب يف هذا التخ�ص�س يكون 
م�صئواًل عن اختيار وعمل التحاليل الت�صخي�صية املنا�صبة للم�صاهمة يف الوقاية من االمر�س وامل�صاهمة 
يف العالج اأي�صاً والتاأكد من نتائج التحاليل وربطها باحلالة املر�صية واأي�صاً حت�صني وتطوير االختبارات 
املخترب  اإدارة  اأي�صاً  املختربات  طب  برنامج  خريج  م�صئوليات  ومن  املخترب.  بها  يقوم  التي  والتحاليل 
الطالب/الطالبة  ُيتم  و  للمخترب  النوعية  اجلودة  �صمان  اإىل  باالإ�صافة  له  التنظيمي  الهيكل  وو�صع 
اأربع  واإثنان وثالثون وحدة درا�صية  )132 وحدة درا�صية( على مدى  خاللها درا�صة ما جمموعه مائة 
�صنوات درا�صية كاملة باالإ�صافة اإىل �صنة االمتياز) 12 �صهر(، وقد بداأ القبول بالق�صم للطالب والطالبات 
فى العام اجلامعى 1405 هـ ومت تخريج 24 دفعة من الطالب حتى عام 1434هـ بتخ�ص�س طب املختربات.

رسالة القسم
تهدف ر�صالة  ق�صم طب املختربات بجامعة اأم القرى اىل تدري�س مقررات درا�صية على م�صتوى متقدم 
الرعاية  مبجال  االإلتحاق  على  قادرين  خريجني  تخريج  و  املختربات  طب  مهنة  متطلبات  مع  يتم�صى 
ال�صحية  ومزودين باملعلومات النظرية واملهارات الفنية التى حتقق اجلودة فى جمال اخلدمات املختربية 
واملعملية. باالإ�صافة اىل ذلك فان خريجينا �صيكونون موؤهلني الأن يواكبوا املتغريات امل�صتقبلية فى اأنظمة 
مكة  فى  للمجتمع  املتزايدة  االإحتياجات   اإىل  باالإ�صافة  االإكلينيكى  املختربات  وعلم  ال�صحية   الرعاية 

املكرمة.
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رؤية القسم
اأن يكون برنامج طب املختربات بجامعة اأم القرى اأحد الربامج الرائدة فى جمال طب املختربات على 
وتقديراالإمكانات  الرائدة  االإحرتافية  لقدراتهم  خريجينا  تقدير  مع  واالإقليمى  املحلى  امل�صتويني 

البحثية التناف�صية لكليتنا باعتبارها اأحد روافد  اخلدمة املجتمعية باملنطقة.

القيم
التم�صك بالقيم الدينية االإ�صالمية.  -1

التحلى بالقيم املهنية وال�صلوكية.  -2
التحلى بثقافة التقدير واالإحرتام لالإختالف.  -3

تقدير امل�صوؤليات املجتمعية.  -4
اال�صتمرار يف التعليم.  -5

التميز فى جماالت التدري�س والبحث واملمار�صة املهنية.   -6

أهداف برنامج طب المختبرات
خريجني برنامج طب املختربات �صيكونون موؤهلني على:

املعملية  املعلومات  بني  التكامل  وكيفية  املر�صية  والعمليات  املعملية  املعلومات  بني  بالعالقة  االإملام    -1
وال�صحة واملر�س.

2- التعامل مع الطرق احلديثة فى خمتلف التخ�ص�صات املعملية.
الروتينية  املعملية  التحاليل  خطوات  الإجراء  اجلودة  معايري  وتطبيق  واملمار�صة  باخلربة  الت�صلح     -3

واملتخ�ص�صة وفهم القواعد النظرية لهذه اخلطوات.
4- التفهم واخلربة فى التعامل مع امل�صاكل التقليدية فى املختربات ومعرفة قواعد �صمان اجلودة واالأمان 
باملختربات وقواعد العمل باملختربات ونظم املعلومات واالإدارة والت�صميم البحثى والطرق التعليمية.

جماالت  خمتلف  فى  للم�صكالت  حلول  اإيجاد  مبهارات  والتحلى  اجلاد  والتفكري  امل�صتقل  العمل   -5
الت�صخي�س املعملى.

6- اإبراز ال�صلوك االإحرتافى اأثناء العمل مع الزمالء و كل العاملني فى املجال ال�صحى بامل�صت�صفيات.
7-اإن�صاء وترتيب واإدارة املخترب الطبي.

8-فهم و�صرح النظريات العلمية التي ُبنيت عليها الطرق امل�صتخدمة يف التحاليل الطبية.
9-التعرف وحل جميع امل�صاكل التي قد ت�صادف املخترب من ناحية االأجهزة امل�صتخدمة وطرق التحاليل 

الطبية.
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10-تطبيق وت�صميم برنامج اجلودة النوعية باملخترب.
11-القيام ب�صيانة االأجهزة وت�صغيلها ب�صكل علمي.

12-حتديد نوع العينات التي جتمع لكل حتليل وكيفية نقلها اإىل املخترب والتعامل معها.
13-تف�صري تاأثري بع�س العوامل على نتائج التحليل.

14-موا�صلة الدرا�صات العليا يف جمال التخ�ص�س.
15-معرفة اأهمية تخ�ص�س طب املختربات وكيفية تاأثري ذلك يف رفع م�صتوى ال�صحة العامة يف اململكة .

متطلبات التخرج
1- يجب على الطالب والطالبات اإكمال ال�صاعات النظرية والعملية املعتمدة للربنامج.

2- يجب اإجراء البحث واجتياز املناق�صة.
3- يجب اإكمال ال�صنة التدريبية باإ�صراف اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم وم�صرف من امل�صت�صفيات.

بحث التخرج:
ال�صنة الرابعة )4 وحدات درا�صية( حيث تعطي للطلبة  قائمة من املوا�صيع    يكون م�صروع التخرج خالل 
البحثية لالإ�صتقرار على مو�صوع واحد منها بعد موافقة امل�صرف االأكادميي بالق�صم. املتوقع من الطلبة من 
خالل م�صروع التخرج هو تطبيق املهارات واملعرفة املكت�صبة خالل �صنوات الدرا�صة النظرية عن طريق البحث 
عن ما هو جديد علمياً يف جمال التخ�ص�س. بعد االإنتهاء من م�صروع التخرج تقوم جلنة خمت�صة من الق�صم 

بتقييم البحث املقدم نظرياً  وب�صورة �صفوية للطالب.

الدرجة العلمية
ا�صتكمال  بعد  وذلك  املختربات  طب  تخ�ص�س  يف  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكالوريو�س  درجة  الكلية  متنح 

املتطلبات الدرا�صية الالزمة الإكمال الربنامج.

مجاالت عمل خريجى البرنامج
1-  املختربات بامل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية واملدن الطبية.

2- املراكز البحثية الطبية واملختربات الوراثية وخمتربات التخ�صيب ومعاجلة العقم.
3- املن�صاآت التعليمية كاملدار�س واجلامعات والكليات ال�صحية.

4- مراكز االأدوية وال�صموم.
5-  ال�صركات الطبية امل�صئولة عن توريد املحاليل واالأجهزة الطبية.
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حاجة المجتمع المحلى والقطاعات الصحية لخريج البرنامج
1. ي�صاهم الربنامج فى اإمداد ال�صوق املحلى بالكوادر القادرة على تقدمي م�صتوى معملي متميز.

2. التعاون مع املهن ال�صحية االأخرى.
3. العمل يف اإطار الفريق ل�صمان تقدمي رعاية �صحية متكاملة.

4. حت�صري واإعداد االأبحاث العلمية.



برنامج العالج الطبيعى
 وعلوم التأهيل
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برنامج العالج الطبيعى وعلوم التأهيل
 

العالج  ق�صم  تاأ�ص�س  ولقد  املكرمة  مبكة  القري  ام  بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  برامج  اأحد  هو 
الطبيعي وعلوم التاأهيل يف العام الهجري1426 ويعترب اأحد فروع الطب احلديثه الذي يعتمد علي فهم حركة 
اجل�صم وحتليلها والتعامل مع االمرا�س امل�صاحبه وذلك با�صتخدام قوي اليد يف الفح�س والت�صخي�س والعالج 
ومن خالل توظيف الو�صائل العالجية الطبيعية .كما ان الطالب يعتمد يف درا�صته علي مواد ا�صا�صية طبية  
وتكون بالغه االجنليزية.  يتخرج الطالب من الربنامج حا�صال علي درجة البكالريو�س يف العالج الطبيعي 

وعلوم التاأهيل بعد ان يكمل اربع �صنوات درا�صية يتبعها بتدريب عملي )�صنة االمتياز(

رؤية قسم العالج الطبيعي:
ان يكون الق�صم مركزا اكادمييا وبحثيا فى العالج الطبيعى. مناف�صا و متميزا فى جمال التاهيل الطبى على 

امل�صتوى املحلى واالقليمى ومعرتفا بة عامليا. 

رسالة قسم العالج الطبيعي
 ال�صعي اإىل تقدمي برنامج عالج طبيعي تعليمي متفوق ومتميز مبنيا على ا�صتخدام اأحدث الو�صائل والتقنيات 
يف جمال التعليم والتعلم من اجل تقدمي اأخ�صائي عالج طبيعي مناف�س لدية من املعلومات واملهارات ما يوؤهله 
من ا�صتخدام الو�صائل والطرق احلديثة يف جماالت الوقاية والتقييم واإعادة التاأهيل حلاالت االإعاقات البدنية 
املختلفة من اجل توفري احتياجات املجتمع احلالية وامل�صتقبلية وامل�صاهمة يف اإعالء �صان مهنة العالج الطبيعي 
الدين  وقواعد  مبادئ  مع  ومتما�صيا  مبنيا  ذلك  كل  يكون  وان  العلمية  البحوث  جمال  يف  التميز  خالل  من 

االإ�صالمي.

أهداف قسم العالج الطبيعي

1-حتقيق االعتماد االأكادميي الوطني والدويل
يثبتوا  والذين  واملهنية،  واملهارة،  بالدراية،  يتميز  الذي  املتفوق  الطبيعي  العالج  اأخ�صائي  2-تخريج 

تفوقهم يف التفكري االإبداعي، والوقاية  وعالج االأعاقة
3-اإعداد اخلريجني ، لي�س فقط الأداء دورهم املهني يف رعاية املر�صى ، ولكن اأي�صا لتوفري القيادة لهذه 
املهنة ، وامل�صاهمة يف حتقيق النمو للمهنة ، وامل�صاهمة يف تلبية احتياجات الرعاية ال�صحية للمجتمع.

 ، الذاتي  التقييم  خالل  من  امل�صتمرة  واملهنية  االأكادميية  التنمية  يف  لي�صاركوا  اخلريجني  4-اإعداد 
والتفكري ، والتعليم ، وتبادل اخلربات مع االخرين.
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 ، ، والعافية لالأفراد واجلماعات  الوقاية وتعزيز ال�صحة  اأجل  5-لتقدمي خدمات العالج الطبيعي من 
اإيجابيا على �صحة  للتاأثري  الطبية  للرعاية  ودولية  اأ�صا�س معايري وطنية  على  املحلية  واملجتمعات 

املجتمع.
6-اإظهار امل�صوؤولية االجتماعية واملهنية من خالل التوجيه وامل�صاركة يف املنظمات املهنية واأن�صطة املجتمع 

، وتوفري اخلدمات املجانية وامل�صاورات
7-خدمة املجتمع من خالل تعزيز امل�صاريع املتخ�ص�صة التي ت�صارك يف حل امل�صاكل ال�صحية الوطنية.

8- تعزيز اأن�صطة البحوث التعاونية مع اجلامعات الوطنية والدولية االأخرى واملختربات.
9- ت�صجيع البحوث وت�صجيع الن�صر الدويل يف جمال العالج الطبيعي.

احصائيات

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%























هـ  1433

1429 هـ

عدد الطالب
والطالبات

0100200300

طالب وطالبات قسم اإلدارة الصحية

العام الدراسي 1433/1434 هـ
العام الدراسي 1434/1435 هـ

برنامج العالج الطبيعى وعلوم التأهيل

عدد
الطالب



برنامج 
التغذية اإلكلينيكية
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نبذة عن نشأة القسم وتطورهووصف التخصص :

    يعترب ق�صم التغذية االإكلينيكية يف جامعة اأم القرى اأول برنامج يف التغذيةالعالجية على م�صتوى منطقة 
مكة املكرمة. ويهدف الق�صم اىل االرتقاء بالتغذية العالجية يف املنطقة من خالل تعيني الكفاءات من خمتلف 
الدول االإقليمية والعاملية وتخريج كفاءات حملية قادرة على العمل باإتقان يف ال�صوق املحلي. وتعترب االأن�صطة 
لل�صعي قدما نحو  الق�صم  املكملة الأهداف  النواحي  املجتمع من  التغذية وخدمة  البحثية يف خمتلف جماالت 
االإكلينيكية  التغذية  ق�صم  فان  الق�صم،  يف  والعلمية  التعليمية  الكفاءة  ولزيادة  التغذوي.  املجال  يف  التميز 
ي�صعى للح�صول على االعتماد االملاين يف التغذية العالجية لي�صبح من الربامج املحلي هو االقليميه االأوىل 
احلا�صله على االعتماد االأملاين يف التغذية لزيادة ثقة ال�صوق املحلي والعربي بالكفاءات العلمية املتخرجة من 
جامعة اأم القرى.  بداأ ا�صتقبال الطالبات يف ق�صم التغذية االكلينيكية يف مطلع العام الدرا�صي 1427/1426 هـ 
)2007/2006م (. ويف العام الدرا�صي االول متت املوافقه على 41 طالبة يف الق�صم بحيث اأن اأعداد املقبولني يف 
الق�صم يف ازدياد م�صتمر وذلك حلاجة �صوق العمل اىلخريجني ق�صم التغذية العالجية. ويف نف�س الوقت مت 
زيادة اأعداد اأع�صاء هيئة التدري�س حتى تتم تغطية كافة املقررات العلمية بكفاءة واقتدار وم�صاركة خربة اأع�صاء 

هيئة التدري�س يف تدرب الطلبة.

أخصائي التغذية العالجية:
اأخ�صائي التغذية العالجية )اأو اأخ�صائي احلميات املوؤهل عامليا( هو املهني الذي يزود  مبعلومات التغذية علي 

اأ�صا�س علمي ومبو�صوعية وبتجرد من املعلومات امل�صللة والتي ال ت�صتند علي احلقائق العلمية .
هناك العديد من التخ�ص�صات يف جمال علم التغذية، فكما ان هناك العديد من االأطباء الذين يتخ�ص�صون يف 
معاجلة حاالت معينة فاأخ�صائيو التغذية العالجية ميكن اأن يتخ�ص�صوا يف بع�س احلاالت املر�صية ذات ال�صلة 
بالغذاء �صواء للمر�صى املنومني اأو يف العيادات اخلارجية ، اأي�صا ميكن لهم اإن يتخ�ص�صوا يف التغذية الريا�صية   

وال�صحة العامة اأو يف جمال املطبوعات التي تن�صر الوعي الغذائي يف ال�صحافة وو�صائل االإعالم املختلفة.

تصنيف أخصائيي التغذية العالجية
على  بها  يعملون  الذين  ال�صريرية  التغذية   جمال  يف  يتخ�ص�صون  العالجية  التغذية  اأخ�صائيي  اأغلبية  اإن 
و�صف التعديالت الغذائية على ح�صب احلالة املر�صية ، باالإ�صافة لتوعية املر�صي واأ�صرهم  من خالل الربامج 
الغذائية والعرو�س التعليمية الإفادة النا�س من كل االأعمار. اأي�صا اأخ�صائي التغذية العالجية يعترب ع�صو مهم 
يف الفريق الطبي و له دور اأ�صا�صي يف الرعاية الطبية املتكاملة للمر�صي الذين يحتاجون لالأنواع املختلفة من 

اأ�صاليب التغذية �صواء التغذية الفموية اأو االأنبوبية .
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رسالةالقسم:

اإعداد الطالب على املمار�صةالعملية يف جمال التغذية االإكلينيكية يف خمتلف املواقع لتعزيز الرعاية ال�صحية 
والت�صخي�صية بوجه عام والعلوم ال�صحية بوجه خا�س وامل�صاركة املجتمعية لتح�صني خدمات الرعاية ال�صحية 

والغذائية وتلبية متطلبات �صوق العمل .

رؤيةالقسم:

للفرد  كان  �صواء  العالجية  الطبية  التغذية  تقدمي  موؤهل يف  يكون  لكي  العالجية  التغذية  تطويراأخ�صائي 
الوطن.  التغذية تخدم  بحثية يف  ت�صهيالت  وتقدمي  بدرجه مميزًة  املواقع  االأفراد يف خمتلف  اأوملجموعة من 
ويتحقق ذلك عن طريق فريق مميز من االأ�صاتذة ومقررات متنوعة واإن�صاء معامل حديثة يف جمال التغذية 
حتليل  واأجهزة  الغذائي  للتقييم   + انرثوبومرتيك  اأجهزة  مثال  التخ�ص�صات  �صتى  يف  االأجهزة  اأحدث  حتوي 

وت�صنيع املغذيات ب�صورة علمية.

أهداف برنامج التغذية اإلكلينيكية:
عند انتهاء اخلريج من درا�صته لربنامج التغذية االإكلينيكية يح�صل على:

جمال  يف  التعمق  اإىل  باالإ�صافة  ومهارة   فهما  االإكلينيكية  التغذية  علم  يف  االأ�صا�صية  القواعد  اكت�صاب   -1
التخ�ص�س .

2- التعرف على العنا�صر الغذائية املختلفة واأ�ص�س تخطيط الوجبات الغذائية يف ال�صحة واملر�س.
3- تطبيق الربامج الغذائية املنا�صبة للمر�صى اللذين يعانون من االأمرا�س املختلفة.

4- تطبيق الطرق احلديثة لتقييم احلالة الغذائية للمر�صى
5- التعرف على امل�صاكل ال�صحية املتعلقة بالتغذية حمليا ويف التجمعات ال�صكانية.

ال�صكانية  والتجمعات  املزدحمة  املناطق  يف  النوعي  الكمي  امليداين  امل�صح  م�صاريع  واإدارة  ت�صميم   -6
املختلفةمبناطق اململكة.

7- ا�صتخدام طرق االت�صال والتدريب احلديثة لتفعيل التغذيةوت�صميم برامج �صحية.
8- التعرف علي االجتاهات احلديثة يف التغذية كاالأغذية الوظيفية والتغذية يف االإ�صالم.

لغةالتدريس :
 اللغةاالإجنليزية.
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الدرجة العلمية:
متنح الكلية درجة البكالوريو�س خلريج برنامج التغذية االإكلينيكية بعد ا�صتكمال متطلبات درا�صتها.

الفرص الوظيفيةبعد التخرج:
الفر�س الوظيفية خلريج برنامج التغذية االإكلينيكية متاحة كاأخ�صائي/كاأخ�صائية تغذية اإكلينيكية بالقطاع 

احلكومي اأو اخلا�س.

أهم ما يميز برنامج التغذية اإلكلينيكية:

 1-  مت حتكيم مقررات الربنامج دولياً وحملياً
احتوائه  الربنامج  مميزات  ومن  العالجية  التغذية  يف  متنوعة  علىمقررات  الربنامج  يحتوي   -2
علىمقررات يتميز بها الربنامج مثل )التغذية الوظيفية – اإعدادالوجبات – والتغذية يف االإ�صالم 

التطبيقية(. العالجية  – والتغذية 
3- التدريب:

�صممت خطة التدريب لرت�صخ العديد من املفاهيم مثل:-
- بناء وتاأكيد املعلومات واملعرفة ح�صب قدرات الطالبات. 

- التطبيق العملي املبني على االأدلة العلمية
التطبيقية  الناحية  بامل�صت�صفى من  العمل  االإ�صراف اجلامعي وفريق  امل�صتمر بني هيئة  التوا�صل   -

والتقييم امل�صتمر لكل مرحلة.
- كتابة التقارير – وقراءة امللفات – م�صاندة الطبيب واأخ�صائية التمري�س على اأن تكون الطالبة 

احد اأع�صاءفريق اجلولة الطبية اليومية.
بحثية  خطة  خالل  من  البحث  يف  االأ�صا�صية  باملعلومات  الطالبة  يدعم  العالجية  التغذية  برنامج   -4

م�صتمرة ملدة عام كامل.
5- ق�صم التغذية االإكلينيكية يت�صمن العديدمن املختربات املميزة واملزودة باالأجهزة احلديثة واملتقدمة.

6- عيادة التغذية وتهدف اإىلتقدمي التايل:
- املمار�صةاملنتظمة.

- خربة واقعية يومية
- مقابلةحاالت خمتلفة. 

- االأبحاث و�صهولة تطبيقها.





برنامج
 اإلدارة الصحية
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 برنامج اإلدارة الصحية

يعترب ق�صم االدارة ال�صحية من اأحدث االأق�صام العلمية بالكلية وقد مت اإ�صتحداثه بناء على حاجة املجتمع 
لبع�س التخ�ص�صات ال�صحية فتم ت�صميم الربنامج املتاح حالياً. 

ويخت�س جمال االإدارة ال�صحية بتخطيط وجمع واإ�صرتجاع ونقل املعلومات ال�صحية وذلك بهدف حت�صني 
واإدارة  الكمية  والطرق  املعلومات  وتقنية  ال�صحية  العلوم  بني  يجمع  املجال  وهذا   ، ال�صحية  اخلدمات  جودة 
اخلدمات ال�صحية ومع التطور الذي ي�صهده العامل اليوم يف جميع املجاالت وبخا�صة يف جمال ال�صحة تظهر 

اأهمية هذا التخ�ص�س .

ما حاجة المؤسسات الصحية وخصوصًا المستشفيات لمتخصصين 
في اإلدارة الصحية؟

تعترب املوؤ�ص�صات ال�صحية وخ�صو�صاً امل�صت�صفيات من املوؤ�ص�صات ذات الرتكيبة غري الب�صيطة والتي تعتمد يف 
تقدمي خدماتها على مهام واإجراءات متعددة ومتداخلة ومعتمدة على مهارات متخ�ص�صة متنوعة، وياأتي متيز 
الكبري  اإجراءاتها وتنوعها  املوؤ�ص�صات ب�صيطة الرتكيب واملهام من �صخامة عدد  املوؤ�ص�صات ال�صحية عن �صائر 
املوؤ�ص�صة  تكون  للمعلومات اجلديدة. وحتى  والفورية  املتبادل وحاجتهااملبا�صرة  واعتمادها  املنطقي  وت�صل�صلها 
تتم  اأن  ال�صروري  فمن  اقت�صادي  وب�صكل  بفاعلية  خدماتها  تقدمي  ويف  االأداء  التميزيف  على  قادرة  ال�صحية 
اإدارتهاوعلى جميع م�صتويات املوؤ�ص�صة ب�صكل يعتمد على مبادئ ومهارات االإدارة احلديثة وياأخذ بعني االعتبار 

خ�صو�صية املوؤ�ص�صة ال�صحية.

إلى ماذا يهدف برنامج اإلدارة الصحية؟
اإىل تاأهيل خريجني ميتلكون فهماً دقيقاً لطبيعة  اإدارة اخلدمات ال�صحية  يهدف برنامج البكالوريو�س يف 
واأدوار  واملوؤ�ص�صات  االإدارة  ولنظريات  ال�صحي  والنظام  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  ومهام  ال�صحية  الرعاية  اإجراءات 
املعلومات  ب�صكل عام وتكنولوجيا  التكنولوجيا  املوؤ�ص�صية ولدور  ال�صحية والرتكيبة  الرعاية  خمتلف مقدمي 
االإدارة  مبهام  القيام  على  قادرين  اخلريجني  هوؤالء  يكون  وبحيث  ال�صحية.  املوؤ�ص�صات  اإدارة  يف  خا�س  ب�صكل 

الو�صطى واإدارة اخلطاالأول يف موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية.

لماذا تم تصميم خطة البرنامج وتطويرها في الجامعة؟
املعارف  على  احل�صول  التخ�ص�س  هذا  لدار�صي  املجال  لتتيح  وتطويرها  الربنامج  خطة  ت�صميم  مت  لقد 
النظريةواملهارات العملية واخلربات التدريبية يف حقل الرعاية ال�صحية ال�صرورية لتمكينهم من االأداء الفاعل 
االإدارة  واملهارات يف جماالت  املعارف  وتعزيز  تركز اخلطة على تقدمي  وب�صكل خا�س  التغري.  دائم  يف حميط 
واملوؤ�ص�صاتية وبنية ومهام املوؤ�ص�صة ال�صحية والتقنية ال�صحية وتقنية املعلومات ال�صحية والنظم االإدارية وعلوم 

املحا�صبة واالإدارة املالية والنواحي االأخالقية والقانونية يف الرعاية ال�صحية.
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نشأة قسم اإلدارة الصحية:
مت قبول الدفعة االأوىل من الطالب لربنامج االإدارة ال�صحية يف العام الدرا�صي 1429 – 1430 هـ ومت تخريج 

الدفعة االأوىل يف العام 1432 – 1433 هـ وعددهم70 طالب وطالبة.

رسالة قسم االدارة الصحية
وي�صاركوا  املهنة  تطور  يف  ي�صهموا  لكى  واملهارة  باملعرفة  يتمتعون  ال�صحية  االدارة  يف  متخ�ص�صني  تقدمي 
املختلفة وبالتايل تطور  ال�صحية  املقدمة من خالل منظمات اخلدمات  ال�صحية  بفاعلية يف تطور اخلدمات 
جمتمعهم ب�صكل عام من خالل قيمنا املتمثلة يف التميز، االحرتافية، االهتمام بالطالب، االبتكار واالحرتام. 
و يدعم الربنامج اأي�صا موؤ�ص�صات اخلدمات ال�صحية واملتخ�ص�صني كمركز تعليمي، وا�صت�صاري، بحثى وفنى يف 

املنطقة.

رؤية قسم اإلدارة الصحية

اأن يكون ق�صم االإدارة ال�صحية مركزا للتميز تعليما، تدريبيا، ا�صت�صاريا وبحثيا يف املنطقة.
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األهداف التعليمية:
بنهاية برنامج االإدارة ال�صحية يجب ان يعي املتخرج ما يلى:

املفهوم ال�صامل لل�صحة واملر�س وان هناك عنا�صر وحمددات كثرية تتداخل لتحديد �صحة املواطنني   .1
غري اخلدمات ال�صحية.

احلاجة اىل وجود تكامل بني كل املوؤ�ص�صات امل�صئولة عن �صحة املواطنني.  .2
اأن يكون لدى املتخرج ركيزة اأ�صا�صية من معلومات ومهارات االإدارة.  .3

منظمات  م�صاكل  وعالج  ت�صخي�س  يف  واملتقدمة  االأ�صا�صية  الفنية  املهارات  املتخرج  لدى  يكون  اأن   .4
اخلدمات ال�صحية.

كيفية تطبيق النظريات، املبادئ، االأدوات والتقنيات العلمية يف ممار�صات االإدارة ال�صحية  .5
العالقات املتبادلة واملتداخلة ملفاهيم االإدارة ، املعلومات، االإدارة املالية مع الرعاية ال�صحية.  .6

7.  تنمية ال�صفات القيادية لدى الطالب لكى يتمكن من قيادة التح�صني املرغوب يف منظمات الرعاية 
ال�صحية.

القيم واالأخالقيات يف ممار�صة االإدارة ال�صحية.  .8
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أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية

برنامج طب 
املختربات

برنامج 
العالج الطبيعى 

والتاأهيل

برنامج 
التغذية 

االإكلينيكية

برنامج 
املجموعاالإدارة ال�صحية

216-3اأ�صتاذ
13-913اأ�صتاذ م�صارك
28-71011اأ�صتاذ م�صاعد

534517حما�صر
3810181379معيد ومبتعث

62243819املجموع
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الدورات التدريبية وورش العمل

ورشَة عمٍل بعنواِن التخطيِط الوظيفي وتنميتِه

 
 

حتت رعاية عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، �َصعادة الدكتور/اأحمد بن حممد ع�ّصي، وباإ�صراف رئي�س 
االإدارة  بق�صم  االإمتياز  لطالب  الكلية  اأقامت  عا�صور،  هالل  بن  الدكتور/طارق  �َصعادة  ال�صحية،  االإدارة  ق�صم 
  Career Planning« ِال�صحيِة واملتوقع تخرجهم لهذا العام ور�صَة عمٍل بعنوان التخطيط الوظيفي وتنميته
املجتمع،  اأ�صتاذ م�صاعد بطب  عّطار،  اهلل  بن عبد  الدكتور/عّمار  ا�َصعادة  قّدمه  والتي   »And Development
ووكيل الكلية للتطوير االأكادميي وخدمة املجتمع، وذلك يوم الثالثاء املوافق2013/04/30م، بقاعة االجتماعات 
ور�صالتها،  روؤيتها،  وو�صع   الذات،  اكت�صاف  كمحوِر  اإىلحماوٍرعديدٍة،  حمتواها  تطرق  حيُث  بالكلية.  الكربى 
وقّيمها، واأهدافها، ومعرفة �ِصماُتها ال�صخ�صية ِوميولها، ومهاراتها، ومعرفة قدراتها عن طريق حتليل نقاط 
 Three (القوِة وال�صعف. كذلَك حموُر اكت�صاف الفر�س، وقد تناولت عدة تطبيقات، كتطبيق االأبعاد الثالثية
�َصعادُته عن حمور  ثّمتحّدث  قانون احلظ.  تطبيق  وكذلك،  )رفق(  التميز  معادلة  وتطبيق    )Dimensions
للعمل  خطٍط  و�صع  وكيفية  ماّدي  مقابٍل  دون  ولو  اأوالعمل  التدريب  مدىاأهمية  وبنّي  واملمار�صة،  ِالتجربِة 
بعدالدرا�صِة،  الذات  تّقييم  اإعادة  اإىلحموِر  تطرق  ثّم  واأخرى�صخ�صيٍة.  واقعية  بق�ص�ٍس  ذلَك  على  وا�صت�صهد 
�صارَك  حا�صرِه.وقد  يف  الطالب  اإىلمعرفة ِ تطرَق  اآِخرها،حيث  وكان  االآن؟  اأنت  اأين  اإىلحمور ِ بعدها  وانتقل 
ا�صتح�صانهم وم�صاركاتهم ومّتت  االإدارِة ال�صحيِة، حيُث نالت ْ االإمتياز بق�صم ِ خم�صٌة وع�صروَن طالباً من طلبة ِ

االإجابُة علىجميِع ا�صتف�صاراِتهم املتعلقة ِبامل�صتقبِل املهني.





ورش 
عمل تدريبية
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والتطبيق  االساسيات   ( عنوان  تحت  الصينية  االبر  عمل  ورشة 
العملى(

تقدمي الدكتور / انور عبيد   ا�صتاذ م�صارك بق�صم العالج الطبيعى
الفئة امل�صتهدفة “ طالب ق�صم العالج الطبيعى – طالب االمتياز - اخلريجني 

مدة الور�صة “ يوم واحد “ من ال�صاعة الثامنة �صباحا وحتى الثالثة ع�صرا يبداأ بعر�س تقدميى عن االبر 
ال�صينية ويتبعة التطبيق العملى لها 

الهدف الرئي�صى من ور�صة العمل هو االميان بدور اجلامعة متمثلة فى كلية العلوم الطبية التطبيقية جتاة 
طالبها وخريجيها وجتاة املجتمع املحيط بها.

واهداف الورشة:
- تعريف االبر ال�صينية  وم�صارات الطاقة فى اجل�صم

- �صرح التغريات الف�صيولوجية الناجتة  عن ا�صتخدام االبر فى ج�صم االن�صان
- التعرف على خريطة نقاط اجل�صم التى يتم عمل االبر ال�صينية عليها و اخلا�صة بكل مر�س

- التعريف بدور االبر ال�صينية فى االمرا�س املختلفة مثل عالج االآالم وخا�صة املزمنة منها ،عرق الن�صا 
، اآالم الظهر والرقبة ، خ�صونة الركبة املزمنة ، اأمر�س املعدة والقرحة ، ال�صمنة ، النحافة ، ال�صداع و 
ال�صداع الن�صفي و لتخفيف اآالم الوالدة او ما ي�صمى الوالدة دون امل ، ت�صنج الع�صالت ،عالج االدمان 
واالقالع عن التدخني و تخفيف الوزن ، كما انها مفيدة يف عالج التوتر و القلق و االكتئاب ولها دور 

فعال يف تخفيف الغثيان امل�صاحب للحمل
- تعريف الفئة امل�صتهدفة الطريقة العملية املثلى لكيفية عمل االبر ال�صينية
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- الوقوف على االبحاث الطبية احلديثة اخلا�صة االبر ال�صينية للتعرف على اهميتها فى عالج كثري 
من االمرا�س

- عر�س ال�صتخدام االبر ال�صينية فى بع�س االمرا�س التى ي�صاحبها االم مزمنة
- تدريب امل�صرتكني فى الور�صة عمليا على اال�صاليب احلديثة املتبعة فى كيفية عمل االبر ال�صينية 

طبية  كوادر  واعداد  االمرا�س  من  العديد  عالج  فى  اأمن  كعالج  ال�صينية  االبر  باهمية  الوعى  ن�صر   -
ومهنية متدربة من خريجى الكلية 

 

ورش عمل تدريبية طالبية بعنوان
)تصميم الخدمات والمنتجات الصحية(

 
)ت�صميم  بعنوان  طالبية  تدريبية  عمل  ور�س  التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  ال�صحية  االدارة  ق�صم  اأقام 
اخلدمات واملنتجات ال�صحية( بالتعاون مع مركز االبتكار واملوهبة مبدينة امللك عبداهلل الطبية، يف الفرتة من 

1-5 ذو احلجة 1434هـ.
التدريبي  الربنامج  الطالب يف  م�صاركة  ان  ع�صي  بن حممد  اأحمد  الدكتور  الكلية  �صعادة عميد  وقد �صرح 
 ،)Design Thinking( يهدف اىل تعليم الطالب منهجية تطوير وتقدمي اخلدمات ال�صحية، وفق منهجية

وهي اأول دورة من نوعها تقدم لطالب التخ�ص�صات ال�صحية على م�صتوى اجلامعات ال�صعودية.
وبني �صعادته اأن الكلية ت�صعى يف حتويل الطالب من فقط مقدم للخدمة اىل مبتكر وم�صمم لها، حيث �صبق 

للكلية احل�صول على العديد من اجلوائز الدولية واملحلية يف جمال االبتكارات.
واأكد الدكتور ع�صي اأن الكلية تدعم االبتكار والتطوير كتوجه ا�صرتاتيجي لها، وتتبنى الطالب والطالبات يف 

جمال االبتكار وريادة االعمال.
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تغذية مرضي الحاالت الحرجة بالعناية المركزة

بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري واالدارة العامة 
مر�صي  )تغذية  بعنوان  التدريبية  الدورة  عقدت  حيدر  احمد  ا�صالم  اأد.  ومب�صاركة  ال�صحة  بوزارة  للتغذية 
احلاالت احلرجة بالعناية املركزة( والتي نفذت عل مدار ثالثة ايام اعتبار من يوم الثالثاء 1434/12/24 هـ 
ال�صحة  التابعني لوزارة  التغذية والعاملون يف جمال تغذية مر�صي احلاالت احلرجة  واأخ�صائيات  الأخ�صائي 
مبنطقة جدة. وتاأتى تلك الفاعليات يف اطار الربامج واالأن�صطة التي ينفذها ق�صم التغذية االإكلينيكية- كلية 
العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري للعام الدرا�صي اجلامعي احلايل بت�صجيع من �صعادة عميد كلية 
التدري�س  اأع�صاء هيئة  دور  تفعيل  اأجل  اأحمد بن حممد ع�صي من  الدكتور  �صعادة  التطبيقية  الطبية  العلوم 

بالكلية يف خدمة املجتمع واالرتقاء بامل�صتوي ال�صحي ملر�صي احلاالت احلرجة بالعناية املركزة.
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المضاعفات االكلينيكية واالستراتيجيات الغذائية

النور  م�صت�صفى  مع  وبالتعاون  القرى  اأم  بجامعة  املختربات  طب  وق�صم  االكلينيكية  التغذية  ق�صم  عقد 
التخ�ص�صي مبكة املكرمة ، ور�صة العمل بعنوان تداخل الغذاء والدواء: امل�صاعفات االكلينيكية واال�صرتاتيجيات 

الغذائية يومي 24-25 �صوال 1433 هـ. 
  

التغذية االنبوبية والعالجية

 
مت انعقاد ور�صة عمل بعنوان: التغذية االنبوبية والعالجية بالتعاون بني م�صت�صفى امللك في�صل مبكة املكرمة 
وق�صم التغذية االكلينيكية بجامعة اأم القرى وذلك يوم االحد 15 ربيع اأول 1434 هـ يف فندق مكارم اأم القرى 

مبنطقة كدي.
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هشاشة العظام بين الغذاء و الدواء 

عقد ق�صم التغذية االكلينيكية وق�صم العالج الطبيعي وق�صم طب خمتربات بجامعة اأم القرى وبالتعاون مع 
الدواء يومي  و  الغذاء  العظام بني  : ه�صا�صة  العمل بعنوان  ، ور�صة  املكرمة  التخ�ص�صي مبكة  النور  م�صت�صفى 

ال�صبت و االأحد  17 – 18 جمادى االأخر 1434هـ   ) املوافق 27 – 28 ابريل  2013م(
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دورة تقييم الحالة الغذائية والرعاية التغذوية  للفئات الحساسة 
بمنطقة نجران

بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري واالدارة العامة 
الغذائية  احلالة  )تقييم  بعنوان  التدريبية  الدورة  يف  حيدر  احمد  ا�صالم  اأد.  �صارك  جنران  مبنطقة  للتغذية 
1434هــ   /11  /9 االحد  يوم  من  اعتبار  يومني  مدار  عل  نفذت  والتي  احل�صا�صة(  للفئات  التغذوية   والرعاية 

الأخ�صائي واأخ�صائيات التغذية والعاملون يف م�صت�صفيات املنطقة الغربية باململكة.
 

الدورة التدريبية )المغذيات الدقيقة – احدث المستجدات( بمنطقة 
عسير

بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري واالدارة العامة 
للتغذية ومب�صاركة اأد. ا�صالم احمد حيدر يف الدورة التدريبية بعنوان )املغذيات الدقيقة – احدث امل�صتجدات( 
والتي نفذت عل مدار يومني 15 – 16 / 7 /1434هـ الأخ�صائي واأخ�صائيات التغذية والعاملون يف م�صت�صفيات 

ع�صري واملنطقة الغربية باململكة.
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 الدورة التدريبية )تغذية مرضي االمراض المزمنة و المتالزمة 
االستقالبية( في منطقة المدينة المنورة

بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري واالدارة العامة 
مر�صي  )تغذية  بعنوان  التدريبية  الدورة  عقدت  حيدر  احمد  ا�صالم  اأد.  ومب�صاركة  ال�صحة  بوزارة  للتغذية 
االمرا�س املزمنة واملتالزمة اال�صتقالبية( والتي نفذت عل مدار اربعة ايام ) 4–1434/5/7هـ  املوافق 16 - 18 
/ 3 /2013م( الأخ�صائي واأخ�صائيات التغذية والعاملون يف جمال التغذية االكلينيكية وذلك يف اطار تفعيل دور 
اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية يف خدمة املجتمع واالرتقاء بامل�صتوي ال�صحي للمر�صي يف منطقة املدينة املنورة.

الدورة التدريبية )التغذية ومرضي الكلي( في الرياض
بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري واملركز ال�صعودي 
للتخ�ص�صات ال�صحية ومركز ميزان ال�صحة للتغذية العالجية ومب�صاركة اأد. ا�صالم احمد حيدر عقدت الدورة 
التدريبية بعنوان )التغذية ومر�صي الكلي( يوم اخلمي�س 11  ذو القعدة  1433 هـ املوافق 27 �صبتمرب 2013م 

الأخ�صائي واأخ�صائيات التغذية والعاملون يف جمال التغذية االكلينيكية بالريا�س.
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الدورة التدريبية )هشاشة العظام بين الغذاء و الدواء(  بمستشفيي 
النور – مكة المكرمة

بالتعاون بني ق�صم التغذية االإكلينيكية - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة ام القري وادارة التغذية 
بعنوان  التدريبية  الدورة  يف  حيدر  احمد  ا�صالم  اأد.  ومب�صاركة  املكرمة  مبكة  التخ�ص�صي  النور  مب�صت�صفيي 
)ه�صا�صة العظام بني الغذاء و الدواء( والتي نفذت عل مدار يومني )17– 1434/6/18هـ( الأخ�صائي واأخ�صائيات 
دور  تفعيل  اطار  يف  وذلك  املكرمة  مبكة  النور  مب�صت�صفيي  االكلينيكية  التغذية  جمال  يف  والعاملون  التغذية 

اجلامعة يف خدمة املجتمع واالرتقاء بامل�صتوي ال�صحي للمر�صي يف منطقة مكة املكرمة.
 

 

دورة تدريبية عن منهجية  البحث العلمى ألعضاء هيئة التدريس بكلية 
العلوم الطبية التطبيقية:

متت خالل الفرتة من 29 ذو احلجة 1433 هجرية اىل 28 �صفر 1434 هجرية وملدة 5 ا�صابيع مبعدل ع�صرون 
�صاعة بواقع يوم واحد ا�صبوعيا من ال�صاعة التا�صعة �صباحا حتى الواحدة ظهرا فى القاعة الكربى للكلية وقام 
بتقدمي الدورة اال�صتاذ الدكتور عبداهلل �صحاتة من  ق�صم االدارة ال�صحية وكان الهدف اال�صا�صى منها هو كيفية 
اهدافه  العلمى وفهم  البحث  الدورة على تعريف  ا�صتملت  و قد  �صليمة  العلمى بطريقة علمية  البحث  اجراء 
وكيفية اختيار مو�صوع البحث و�صروط اختيار النقطة البحثية و كيف ميكن كتابة بروتوكول البحث وماهى  
،النتائج  ،االإجراءات  ،االأدوات  ،الفر�صية  ،الهدف  ،امل�صكلة  العلمى من)املقدمة  البحث  بها  التى مير  اخلطوات 
،الدرا�صات امل�صتقبلية اأو التو�صيات ،املراجع(.وقد ح�صر هذه الدورة عدد كبري من اع�صاء هيئة التدري�س من 

كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الطب .
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ورشة عمل عن االسعافات االولية لطالب قسم االدارة الصحية
- متت يومى 9 و 10 ربيع ثانى 1434 هجرية من ال�صاعة التل�صعة �صباحا حتى الواحدة ظهرا  فى ق�صم االدارة 
ال�صحية وقام بتقدمي اجلزء النظرى للدورة و تدريب الطالب عمليا على مهارات اال�صعاف االوىل كال من 
الدكتور عادل ابو�صيف و الدكتور حممد خري الدين من ق�صم االدارة ال�صحية وكذلك الدكتور نا�صر ال�صاوى 

من ق�صم املختربات وفد ح�صر الدورة عدد 35 طالب من طالب االدارة ال�صحية.
علبة  و مكونات  اجليد  امل�صعف  وموا�صفات  االوىل  اال�صعاف  تعريف  على  للدورة  االول  اليوم  ا�صتمل  وقد   -
اال�صعاف و ا�صتخداماتها وكيفية التعامل مع اجلروح و النزيف الداخلى و اخلارجى وكذلك تعريف ال�صدمة 
و انواعها و كيفية التعامل معها وا�صباب احلروق و درجاتها وكيفية التعامل معها وفى اليوم الثانى مت تعريف 
الطالب بالفارق بني االغماء و الغيبوبة وكيفية و�صع امل�صاب فى الو�صعية اجلانبية الثابتة وكذلك اعرا�س 

الذبحة ال�صدرية وكيفية التعامل معها و كيفية اجراء االنعا�س القلبى الرئوى.
 

 

ورشة عمل عن  المفاهيم االحصائىة وكيفية استخدام البرنامج 
:SPSS االحصائى

و 29 جمادى االوىل 1434  ال�صحية ور�صة عمل يومى 28  االدارة  بق�صم  والتدريب  االأن�صطة  - قدمت جلنة 
هجرية من ال�صاعة التل�صعة �صباحا حتى الواحدة ظهرا  فى قاعة االجتماعات الكربى الكربى بالكلية وكانت 
بكلية  التدري�س  اع�صاء هيئة  التطبيقية وقد ح�صرها عدد من  الطبية  العلوم  لكلية  التدري�س  الع�صاء هيئة 
الطب. وقام بتقدمي اجلزء النظرى للدورة فى اليوم االول الدكتور عادل ابو�صيف من ق�صم االدارة ال�صحية و 
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الدكتورة امانى خمتار من ق�صم التغذية وتت�صمن �صرحا نظريا ملبادئ ا�صتخدام الربنامج و تعريف املتغريات و 
�صرح للمفاهيم االح�صائية مثل منحنى التوزيع 
االح�صائية  الداللة  و  االحتمالية  و  االعتداىل 
االح�صائىة  الداللة  واختبارات  الثقة  حدود  و 

ومتى ميكن ا�صتخدام كل منها .
فى  للدورة  العملى  اجلزء  بتقدمي  قام    -
ق�صم  من  بدور  عدنان  الدكتور  الثانى  اليوم 
عملى  تطبيق  على  ا�صتمل  وقد  ال�صحية  االدارة 
وماذا  عملية  وتطبيقات  متارين  اعطاء  مع 
للعلوم  االإح�صائية  الرزمة   SPSS كلمة  تعنى  
 Statistical Package For( االجتماعية  
من   SPSS برنامج  يعد  و   )Social Sciences
التحليل  عمليات  يف  امل�صتخدمة  الربامج  اأف�صل 

االإح�صائي و ي�صتخدم الإدارة البيانات : ادخالها  وحفظها  وا�صتعادتها وحتليلها.
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ورشة عمل مكافحة العدوى في مؤسسات الخدمات الصحية:

 Infection Control« اأقام ق�صُم االإدارة ال�صحية ور�صَة عمٍل بعنوان حتكم العدوى داخل املنظمات ال�صحية
In Health Care Organisations«، والتي قدمها �صعادة الدكتور/ عدنان علي بّدور، ُع�صو هيئة التدري�س 
بالق�صم، وذلك ملدِة يومني خالل الفرتة من 2013/06/14 اإىل 2013/06/15 م، بقاعة املحا�صرات بالق�صم، حيث 
تطّرَق حمتواها اإىل اأهميِة حتديد وتقييم املخاطر وكيفية الوقاية منها، اإ�صافًة اإىل اأهِم املبادِئ وطرق مكافحة 

العدوى وحتديدها �صمن اإطار تنظيمي واأدلٍة اإر�صادية.
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بكلية  الطبيعى  العالج  قسم  بواسطة  قدمت  علمية  محاضرات 
العلوم الطبية التطبيقية:

• Tuesday 182012-12- ،Airway Clearance Techniques Dr: 
Omar Farouk

• Tuesday 252012-12- Rehabilitation of Lymphedema Dr: 
Anwar Abdel-Gayed

• Tuesday 292013-1- Augmentation of muscle strength 
Dr: Ahmed Abdel-Rahman

• Tuesday 52013-2- Physical therapy for selected vascular 
disorders Dr: Ashraf Abdel-Aal

• Tuesday 122013-2- Bariatric Surgery and Physiotherapy Dr: Hesham Galal

• Tuesday  192013-2- Introduction to Bobath Concepts Dr: Mohamed Sharaf

• Tuesday 262013-2- Pediatric Rehabilitation Dr: Shamekh El-Shamy

• Tuesday 52013-3- Introduction to Electrodiagnosis Dr: Mohamed Salah El-din

• Tuesday 122013-3- Trigger Points Dr: Tamer Shousha

• Tuesday 192013-3- Low Back Pain Dr: Mohamed Ibrahim

• Tuesday 22013-4- Role of Physical Therapy in Gynecology and Obestatrics Dr: Ali 
Abdel-Monsef

• Tuesday 92013-4- Pediatric Rehabilitation Dr: Ehab Abdel-Kafy

•  Tuesday  16- 42013- Cardiopulmonary Rehabilitation Dr: Alaa Khosh Hal

• Tuesday 23 -42013- Osteopathic medicine Moayed El-Gehni

• Tuesday 302013-4- Impact of physical Disability on Children Mohamed Al Ghamdi

• Tuesday 7- 5 -2013 Sabbahi›s Technique Ebraheem Al Ghamdi

• Tuesday 14– 5 -2013 Later update in Occupational Therapy Practice Rayan Flimban

 



مجلة كلية العلوم 
الطبية التطبيقية
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مجلة كلية العلوم الطبية التطبيقية
�صهد العام اجلامعي 1433 – 1434 هـ �صدور اأول اأعداد جملة كلية العلوم الطبية التطبيقية لت�صبح جملة 
دورية ت�صدر عن اللجنة االإعالمية لكلية العلوم الطبية التطبيقية وتكون �صاهدا على اجنازات واأن�صطة الكلية 

يف خمتلف املجاالت.
و قد �صدر من املجلة حتى االآن عدد )4( اأعداد باالإ�صافة اإىل عدد خا�س عن ق�صم االإدارة ال�صحية يهدف اإىل 

زيادة املعرفة بالتخ�ص�س احلديث.
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العدد األول
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العدد الثاني
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العدد الثالث
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النشاط الطالبي وأنشطة خدمة المجتمع

الرؤية : 
العربية  اململكة  جامعات  بني  القرى  ام  بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  م�صتوى  �صاأن  من  الرفع 

ال�صعودية .

الرسالة : 
تنمية املهارات وا�صتك�صافها بني الطلبة وا�صتغاللها يف الن�صاطات املختلفة .

األهداف : 
تنمية املهارات الفردية    -1

اكت�صاف املهارات واملواهب   -2
تبادل اخلربات بني اق�صام الكلية   -3

التعاون بني االق�صام يف الكلية   -4
ابراز ن�صاطات الكلية   -5

اللجنة الثقافية : 
تهتم بامل�صابقات الثقافية بني الطلبة يف نف�س الق�صم وبني االق�صام املختلفة من الكلية  -

اإعداد احلمالت التثقيفية يف املدار�س – داخل اجلامعة – املوالت ..  -
اللجنة الفنية : 

تهتم بامل�صابقات الفنية كاإبداء املواهب بني الطالبات   -
اكت�صاف املواهب وتنميتها   -

ان�صاء معار�س   -
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اللجنة االعالمية : 
تهتم بن�صر كل ما هو جديد و اأحداث متطورة فيما يخ�س جلنة االدارة ال�صحية على ال�صفحات االجتماعية   -

) وحدة ال�صحافة ( 
 )Health Admin›s Students in Saudi Arabia   ( عمل جروب خا�س باالإدارة ال�صحية  -

عمل االعالنات اخلا�صة بلجنة االدارة ال�صحية ) وحدة الدعاية واالإعالن (   -
تنظيم امل�صابقات التي جترى بني اللجان يف النادي داخل اجلامعة وخارجها . ) وحدة العالقات العامة(   -

اللجنة االجتماعية : 
تهتم باالأعمال التطوعية   -

تنظيم رحالت علمية   -
تنظيم زيارات للدور . كدار امل�صنني واالأيتام  -

تنظيم حفلة تخرج   -
االحتفال باالأيام العاملية  كـ :  -

ال�صكر  يوم   •
االبت�صامة  يوم   •

تنظيم رحالت ترفيهية   -

أهداف لجنة االدارة الصحية بعد السنة االولى لها :  
تنظيم حمالت تثقيفية بحيث ال تقل عن حملتني   -1

اإن�صاء اجلروب اخلا�س بطالب االدارة ال�صحية الذي يت�صمن كل ماهو جديد يف عامل االدارة ال�صحية   -2
تنظيم حفلة تخرج   -3

االحتفال بيومني عامليني على االقل   -4
تنظيم م�صابقات ) داخل اجلامعة ( و ) خارج اجلامعة (   -5

عملني تطوعيني على االقل   -6
زيارتني على االقل للدور   -7

رحلة علمية   -8
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. حملة توعية بداء السكري
نفذت كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع عمادة �صئون الطالب ممثلة يف وكالة االأن�صطة والتدريب 
الطالبي يوم اخلمي�س املوافق 1434/3/26 ه حملة توعية بداء ال�صكري بعنوان )بال �صكري لغد اأف�صل( املنعقدة 

يف �صوق احلجاز يف مكة املكرمة. 
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2. خدمة الحجاج
اختتمت كلية العلوم الطبية التطبيقية يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/30 – 1434/12/26 مب�صاركة طالب 
امل�صجد  و  امل�صجد احلرام  ل�صئون  العامة  الرئا�صة  الكلية مع  اأق�صام  التدري�س من جميع  واأع�صاء هيئة  الكلية 
النبوي فاعلية حملة )خدمة احلاج و�صاٌم فخٌر لنا(  التي اأطلقها �صاحب ال�صمو امللكي االأمري خالد الفي�صل 
اأمري منطقة مكة املكرمة بح�صور معايل الرئي�س العام ل�صئون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي ال�صريف ال�صيخ 

الدكتور عبد الرحمن ال�صدي�س من خالل  العيادة ال�صحية املتنقلة.
طالب  مب�صاركة  اعتزازه   عن  ع�صي  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  عرب 
واأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية يف فعاليات حملة )خدمة احلاج و�صاٌم فخٌر لنا( التي نظمتها الرئا�صة العامة 
ل�صئون امل�صجد احلرام و امل�صجد النبوي خالل مو�صم احلج من خالل العيادة املتنقلة موؤكدا اأن هذه امل�صاركة 
التطوعية تنطلق من م�صئولية الكلية املجتمعية يف تطوير وتقدمي اخلدمات الطبية ل�صيوف الرحمن وتاأتى 
يف اطار الربامج و االأن�صطة التي ينفذها اأق�صام الكلية املختلفة للعام الدرا�صي اجلامعي احلايل من اأجل تفعيل 
دور طالب الكلية يف خدمة املجتمع م�صريا اإىل اأن امل�صاركة ت�صمنت ت�صميم وت�صغيل العيادة ال�صحية املتنقلة يف 
�صاحات احلرم املكي ال�صريف للتنقل بني احلجاج والذهاب الأماكن بعيدة لروؤية االأ�صخا�س امل�صابني واملتعبني 
وم�صاعدتهم والعناية باحلجاج خا�صًة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ومر�صى ال�صكر وال�صغط والقدم ال�صكري.
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3. المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للتغذية 
وذلك يوم اخلمي�س املوافق 15-حمرم-1434 هـ باإقامة عدة فعاليات توعوية للمجتمع املحلي نفذتها طالبات 

واأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم ب�صوق مكة مول بحي العزيزية
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4- حملة الغذاء علم وفن
اقامت طالبات ق�صم التغذية االإكلينيكية وبالتعاون مع وكالة عمادة 
القرى  ام  بجامعة  الطالبي  والتدريب  لالأن�صطة  الطالب  �صوؤون 
املوافق  ال�صبت  يوم  يف  وفن  علم  الغذاء  بعنوان  توعوية  بحملة 
الغذائي  الوعي  ون�صر  �صحياً  الطالبات  لتثقيف  هـ      1434/2/9
وتزويدهن باملهارات الالزمة لتمكينهن من امل�صاركة يف حل امل�صكالت 
ال�صحية وتغيري  االأفكار وال�صلوكيات والعادات ال�صحية غري ال�صليمة  

اإىل اأخرى �صليمة.
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5- اليوم العالمي للتعريف بهشاشة العظام بمكة
م�صاركة كلية العلوم الطبية التطبيقية يف فعاليات اليوم العاملي للتعريف به�صا�صة العظام مبكة مولفي يوم 

اخلمي�س املوافق 11 ربيع االخر 1434هـ 

6- مشاركة كلية العلوم الطبية التطبيقية في فاعليات اليوم 
العالمي لهشاشة العظام بسوق الحجاز:
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العالج الطبيعي في خدمة اهل مكة« سوق مكة  7. فاعلية »دور 
بمكة المكرمة11 جماد االخر 1434 هـ:

العالج  فاعلية  القرىتنظم  ام  جامعة   - الطبيعى  العالج  ق�صم  فى  ممثلة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
الطبيعى فى خدمة اهل مكة و احلجاج و املعتمرينبمكة مول التى تهدف اىل احلد من انت�صار بع�س االمرا�س 
وخا�صة ال�صائعة منها و منها االآم ا�صفل الظهر و خ�صونة املفا�صل و ه�صا�صة العظام و التهابات ال�صعب الهوائيه 
غريها و ذلك حر�صا على ال�صحة العامه و انت�صار املفاهيم ال�صليمة للوقاية من العديد من االمرا�س التى قد 
تكلف الفرد و الدوله امواال طائلة فى العالج وقد ال يرباأ الفرد منها ب�صكل كامل مما يرتك اثار �صالبيه على 
الفرد واملجتمع من �صعف االنتاج و تدهور ال�صحة العامه و قد او�صح �صعادة الدكتور / اأحمد ع�صى عميد الكلية  
ان هذه الفاعلية  تاأتى فى اطار الربامج واالأن�صطة التى تنفذها اق�صام الكلية املختلفة للعام الدرا�صى احلاىل 
كتيبات عن  توزيع  و اخلارجى. هذا وقد مت  الداخلى  املجتمع  ادوارهم مع  تفعيل  و  الطالب  تثقيف  اجل  من 
خ�صونة املفا�صل وطرق العالج املختلفة - االآم ا�صفل الظهر وطرق العالج املختلفة – ه�صا�صة العظام وغريها 
من االمرا�س كما مت عر�س مل�صقات عن االمرا�س املختلفة وطرق الوقاية والعالجوفى نهاية الفاعلية مت 
توزيع هدايا على االطفال امل�صاحبني لزوار الفاعلية الإدخال ال�صرور عليهم كما توجه من�صوبى الق�صم بال�صكر 

اىل ادارة مكة مول ملا بذلوه من جهد ال�صت�صافة الفاعليه و الإخراجها بهذا امل�صتوى املرموق.  

8. فاعلية »دور العالج الطبيعي في خدمة االطفال ذوي االحتياجات 
 1434 المكرمةمحرم  مكة  مركز  المعاقين  االطفال  جمعية  الخاصة« 

هـ:
من منطلق حر�س كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة يف ق�صم العالج الطبيعي على  امل�صاركة يف خدمة 
املجتمع وتفعيال لليوم العاملي لالإعاقة ، و اإميانا من  عمادةالكليةممثلة في�صعادةالدكتور / احمد بنمحمدع�صي 
بالدور الفعال للعالج الطبيعي و اأهميته ، و تفعيال ل�صيا�صة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة اأم القرى  
اخلا�صة بخدمة املجتمع و املنطلقه من دور اجلامعة الفاعل يف خدمة املجتمع ، فقد مت التوا�صل بني  ق�صم 
العالج الطبيعي و مركز جمعية االأطفال املعاقني مبكة املكرمة و ذلك بهدف دعم اخلدمات املقدمة لالأطفال ال

معاقني                                                                                     
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و قد قوبل الوفد برتحاب و �صعادة �صديدة من ادارة املركز ممثلة يف �صعادة الدكتورة / رئي�صة املركز و اع�صاء 
املركز املوقريني م�صكوريني.  

و ا�صتكماال لر�صالة الق�صم جتاه املجتمع فقد قام  اع�صاء الق�صم والطالب بتوزيع الهدايا على االطفال الإدخال 
البهجة و ال�صرور عليهم. كما اكد من�صوبى الق�صم على ا�صتعدادهم التام  للم�صاركة فى اى فعاليات من �صاأنها 
توثيق التعاون  بني كلية العلوم الطبية ممثله فى ق�صم العالج الطبيعى وبني مركز جمعية االأطفال املعاقني 

مبكة املكرمة.

الرعاية  دار  المسنين"  طب  في  الطبيعي  العالج  "دور  فاعلية   .9
االجتماعية بمكة المكرمة6جمادى االولى1434 هـ: 

يف اطارادراك ق�صم العالج الطبيعي للدور الهام التي تقوم به املوؤ�ص�صات التعلميه يف خدمة املجتمع ايل جانب 
حر�صه الدائم علي تفعيل االن�صطه الال�صفيه للطالب التي ت�صاهم يف تر�صيخ املعلومات النطريه لدي الطالب 
ملادة  الدرا�صي  للمقرر  منوذج  خالل  من  الدرا�صيه   القاعات  داخل  تدري�صه  يتم  ملا  عمليه  معاي�صه  خالل  من 
العالج الطبيعي المرا�س امل�صنني ايل تطبيق العملي علي ار�س الواقع،،، قام طالب ق�صم العالج الطبيعي بكليه 
املوافق  ال�صنه الدرا�صيه الرابعه �صباحيوم االثنني 1434/5/6 هـ  ام القري  العلوم الطبيه التطبيقيه بجامعة 

2013/3/18  بزيارة دارامل�صنني. الواقع يف �صارع ال�صتني مبكة
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المرور  أسبوع  السالمة«  في  الطبيعي  العالج  »دور  فاعلية   -10
الخليجي 27ربيع االخر 1434 هـ:

- قامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة ام القرى بعر�صمن�صورات طبية للتحذير والوقاية من اخطار 
اال�صابة جراء احلوادث املرورية وا�صابات املالعب وقطع الرباط ال�صليبي ، وذلك يف جناح الكلية داخل مقر 
فعاليات ا�صبوع املرور اخلليجي املوحد 2013 ، كما عر�صت فيلم يحذر من اال�صابات التي قد توؤثر ب�صكل �صلبي 
على اال�صخا�س يف حياتهم ال�صخ�صية ، ومنها حوادث ال�صلل الرعا�صي وه�صا�صة العظام ودور العالج الطبيعي 

بها.       
وقد ح�صل ركن » كلية العلوم الطبية التطبيقية– ق�صم العالج الطبيعى  » بجامعة اأم القرى ، امل�صارك يف 
فعاليات معر�س اأ�صبوع املرور اخلليجي 2013 على درع التميز والذي قدمه االأ�صتاذ / عبداهلل بن جربان القر�صي 
» م�صئول العالقات العامة بربنامج �صباب مكة يف خدمتك »حممد ابراهيم نيابة عن ل�صعادة عميد الكلية  وذلك 

ملا بذلوه من جهد يف تقدمي املعلومات القيمة واالإر�صادات والن�صائح.   
     

11- زياره مشروع تعظيم البلد الحرام:2 صفر 1434 هـ
قامت كلية العلوم الطية التطبيقية متمثلة يف ق�صم العالج الطيعي بزيارة م�صروع تعظيم البلد احلرام والتعرف 
على اأوجه الن�صاط التى يقوم بها هذا امل�صروع من خدمات اإجتماعية الأهل مكة واحلجاج واملعتمرين. بداأت الزيارة 
بتعارف الدكتور / طالل بن حممد اأبو النور امل�صرف العام على م�صروع تعظيم البلد احلرام على جميع اأع�صاء هيئة 
التدري�س بالق�صم . ويف كلمة األقاها الدكتور طالل اأبو النور اأعرب �صعادته عن �صكره العميق الأع�صاء هئية التدري�س 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية وعلى راأ�صهم الدكتور حممد اأبو بكر �صالمه والدكتور عمار عطار على زيارتهم اىل 
مبنى امل�صروع كما حتدث �صعادته عن فكرة امل�صروع واأهدافه العامة من تو�صيل ر�صالة توعية اىل �صكان هذا البلد 
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احلرام مبدى تعظيم وتقدي�س مكة املكرمة وو�صفها باأنها ركن من اأركان الهدى بعد كتاب اهلل كمنهج اأمثل و�صنة 
النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم كتطبيق كامل ثم البلد احلرام كمكان فاعل وكيف اأن اهلل جعل مكة املكرمة رمزاً 

للبقاء واحلياة وما يتوجه على النا�س من تعظيمها وتقدي�صها واجاللها.

12- استضافة  مشروع تعظيم البلد الحرام1 جماد االخر 1434 هـ:
برعاية كرمية من �صعادة الدكتور/ احمد بن حممد ع�صى عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية و رئي�س ق�صم العالج 
الطبيعى ومب�صاركة طيبة من م�صروع تعظيم البلد احلرام قام ق�صم العالج الطبيعى با�صت�صافة �صعادة  الدكتور / 
البلد احلرام. البلد احلرام اللقاء حما�صره عن تعظيم  العام على م�صروع تعظيم  امل�صرف  النور  ابو  طالل حممد 
ومنذ اللحظه االوىل قام الدكتور/ احمد بن حممد ع�صى بحما�س �صديد باملوافقة على امل�صاركة و بتوجية اع�صاء 
الق�صم ب�صرورة امل�صاركة الفعالة و امل�صرفه و حث الطالب على امل�صاركة ملا يحتويه معنى تعظيم البلد احلرام من 
الكلية  اق�صام  تنفذها  التى  واالن�صطة  الربامج  اطار  فى  تاأتى  املحا�صره  ان هذة  �صعادته  او�صح  قد  و  اهميه كبريه. 
املختلفة للعام الدرا�صى احلاىل من اجل تثقيف الطالب و تفعيل ادوارهم مع املجتمع الداخلى و اخلارجى و ذلك من 
خالل تعظيم البلد احلرام.و قد قام برتتيب هذه املحا�صره كل من �صعادة الدكتور/ عمار عطار وكيل الكلية ل�صئون 

التطوير و اجلودة الذى اكد على �صرف املكان وما يجب علينا من تعظيم و اجالل لهذا البلد الكرمي
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13- زيارة مصنع كسوة الكعبة
و  اخلاطئة  االو�صاع  جتنب  كيفية  و  العمل  بيئة  مع  التكيف  كيفية  عن  للعاملني  الطبية  اال�صت�صارات  لتقدمي 

اال�صابات اثناء العمل: 26 �صفر 1434 هـ
من منطلق حر�س ق�صم العالج الطبيعي على  امل�صاركة يف خدمة املجتمع ، و اإميانا من من�صوبي الق�صم  بالدور 
القرى  اخلا�صة  اأم  بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ل�صيا�صة  تفعيال  و   ، اأهميته  و  الطبيعي  للعالج  الفعال 
بخدمة املجتمع و املنطلقه من دور اجلامعة الفاعل يف خدمة املجتمع ، فقد مت التوا�صل بني  ق�صم العالج الطبيعي و 
م�صنع ك�صوة الكعبه امل�صرفه مبكة املكرمة و ذلك بهدف دعم اخلدمات املقدمة من الكلية و الق�صم للمجتمع متمثل 
فى م�صنع الك�صوة امل�صرفه و ا�صتكماال لر�صالة الق�صم جتاه املجتمع فقد قام  اع�صاء الق�صم والطالب بتوزيع مطويات 
وكتيبات وذلك للوقايه من العديد من االمرا�س و اال�صابات كما مت تقدمي العديد من الن�صائح حول كيفية اجللو�س 
ال�صحيح وحمل اال�صياء. كما اكد من�صوبى الق�صم على ا�صتعدادهم التام  للم�صاركة فى اى فعاليات من �صاأنها توثيق 
التعاون  بني كلية العلوم الطبية ممثله فى ق�صم العالج الطبيعى وبني م�صنع ك�صوة الكعبه امل�صرفه مبكة املكرمة                                            
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14- زيارة مصنع  الجبائر و االطراف الصناعية: 26 محرم 1434 هـ
من منطلق حر�س كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة يف ق�صم العالج الطبيعي على  امل�صاركة يف خدمة 
املجتمع ، و اإميانا من من�صوبي الق�صم  بالدور الفعال للعالج الطبيعي و اأهميته ، و تفعيال ل�صيا�صة كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بجامعة اأم القرى  اخلا�صة بخدمة املجتمع و املنطلقه من دور اجلامعة الفاعل يف خدمة 
املجتمع ، فقد مت التوا�صل بني  ق�صم العالج الطبيعي و م�صنع اجلبائر مب�صت�صفى النور مبكة املكرمة و ذلك 

بهدف دعم اوجه التعاون بني الق�صم و امل�صنع.                                              
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بقسم  للتوعية  للبنات  االهلية  التربية  صروح  مدارس  زيارة   .15
االدارة الصحية.

بذوى  الخاص  العالمي  اليوم  تفعيل  فى  الطالبات  مشاركة   .16
االحتياجات الخاصه وزيارة المدرسة المتوسطه:

طالبات  من  وبع�صاً  اإدارة�صحية  ثالثة  طالبات  من  جمموعة  �صاركت 
ثانية اإدارة�صحية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية فيجامعة اأم القرىيف 
اليوم العاملي لذوي االإحتياجات اخلا�صةحيث مت اإقامة فعاليات الربنامج 
 /1  /24 املوافق  ال�صبت  يوم  للبنات مبكةاملكرمة   14 املدر�صةاملتو�صطة  يف 
1434 هـ بداأً من متام ال�صاعة 9:15 �س وحتى 10:30 �س واأقيم  الربنامج 
االإحتياجات  معذوي  التعامل  كيفية  حول  االأ�صحاء  الطالبات  لتوعية 

اخلا�صة واالإحتفال مع هذه الفئة ب�صكل خا�س،،،،
 – وجل  عز  اهلل  كالم  واأح�صنه  الكالم  بخري  الربنامج  اأُفتتح  حيث 
بقراءًة من الطالبة ذات االإعاقة الفكرية / حامدة الفهمي. ومن ثم مت 
 / الدكتورة  باإلقاء   ) رقيك  على  كدليل  )تعامل  بعنوان  حما�صرة  اإلقاء 
مها احلديدي ع�صو هيئة التدري�س بجامعة ام القرى، وتتابعت فقرات 
اخلال�صة  االإحتياجات  ذوي  لطالبات  م�صرية  اأقيمت  حيث  الربنامج 

واأتبعها مب�صابقات ترفيهية خمتلفة للطالبات وتقدمي الهدايا لكل ٍمن الفئتني وقبل ختام الربنامج مت عر�س فيديو 
جلمعية االأطفال املعوقني وكيفية التعامل معهم،،،،

احللوى  وتقدمي  االإفطار  وجبة  وم�صاركتهم  اخلا�صة  االإحتياجات  ذوي  ف�صل  يف  االإحتفال  مت  اليوم  نهاية  ويف 
وامل�صروبات واإ�صفاء بع�س املرح داخل الف�صل .

وكانت فعاليات الربنامج ت�صمو اإىلهدفٍ واحد،اأالوهو 
االإعاقة احلقيقية لي�صت اإعاقة اجل�صد،،
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لجميع  الجامعية  التخصصات  بمختلف  تعريفي  يوم  تنظيم   -18
 « ميل  االلف  مشوار   « عنوان  تحت  التحضيرية   السنة  مسارات 
الى    البرنامج   هدف  حيث   ، التاريخية  العزيز  عبد  الملك  بقاعة 
»التعريف بمختلف التخصصات المتاحة بجامعة ام القرى للطالبات 

ومساعدتهم في اختيار تخصصهم:

19 - انشاء نادى كلية العلوم الطبية التطبيقية لألنشطة الطالبية
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سعادة  التطبيقية   الطبية  العلوم  كلية  عميد  رعاية  تحت   -20
الدكتور / احمد عشي  أقام قسم العالج التنفسي فعالية خاصة 

بمناسبة أسبوع العالج التنفسي حول العالم

 وقدم فيه كال من االأ�صتاذ عبدالعزيز الزهراين واالأ�صتاذ �صعيد الغامدي عر�صا تعريفا مبهنة العالج التنف�صي 
خالل  تطرقا  كما  الطبي  املجال  يف  واأهميته  التنف�صي  بالعالج  التعريف  منها  حماور  عدة  العر�س  وتخلل 
�صرحهما  اإىل جتربة اجلامعات ال�صعودية يف التخ�ص�س واأن جامعة اأم القرى �صتكون من اجلامعات الرائدة يف 
جمال التخ�ص�س باإذن اهلل تعاىل ومت يف اآخر الفعالية حلقة نقا�س مطولة تطرق فيها احل�صور ملناق�صة الفر�س 

الوظيفية لتخ�ص�س العالج التنف�صي  وحاجة اململكة الأخ�صائيي العالج التنف�صي يف قادم االأعوام .
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امير  الفيصل  خالد  االمير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت   -21
منطقة مكة المكرمة  شاركت  الكلية في المشاركة في فعاليات 
لمستقبل  »خطوات  شعار  تحت  السكري  لمرض  العالمي  اليوم 

أحلى«

املجتمع  خدمة  اجل  ومن  القرى  اأم  وجامعة  املكرمة  مكة  منطقة  اإمارة  بني  امل�صرتك  التعاون  منطلق  من 
وحر�صا على التعاون والتنظيم امل�صرتك يف املنطقة متت امل�صاركة الفعالة والهادفة من قبل كلية العلوم الطبية 
التطبيقية ممثلة باأق�صام : طب املختربات، التغذية االإكلينيكية، العالج الطبيعي واالإدارة ال�صحية  يف اليوم 
العاملي لل�صكري وتهدف الفعالية للتوعية حول مر�س ال�صكر وطرق التعامل معه وكيفية ادارته ، وقد مت تق�صيم 
قيا�س  مهمتها  وكانت   ) املختربات  )طب  االأوىل  املجموعة  جمموعات:  ثالث  ايل  الكلية  من  امل�صارك  الفريق 
ال�صكر ملن يرغب با�صتخدام جهاز لقيا�س ال�صكر يف الدم، املجموعة الثانية )ق�صم التغذية االإكلينيكية( وكانت 
مهمتها  توزيع مطويات  ومن�صورات  توعوية عن االأغذية ال�صحية املفيدة ملري�س ال�صكري  و االأنظمة الغذائية 
و  ب�صرتات  دورها عر�س  فكان  الطبيعي(  العالج  ق�صم   ( الثالثة  املجموعة  اما  ال�صكري  ملر�صي  املنا�صبة  املثلى 
توزيع مطويات و من�صورات توعوية عن دور و�صائل العالج الطبيعي املختلفة  يف عالج اعرا�س مر�س ال�صكري و 

اهمية ممار�صه التمرينات الريا�صية  يف حت�صن م�صتوي ال�صكر يف الدم وزياده فعالية جرعات االن�صولني.
ال�صكري ومن غريهم حيث قدمت  امل�صابني بداء  امل�صاركني والزوار من  اقباال كبريا من  الفعالية  و�صهدت 

للجميع الكثري من التوجيهات والن�صح واالر�صادات .
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22- قسم التغذية اإلكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية
بمناسبة  للمعاقين  الغذائية  االحتياجات  بعنوان  فعالية  يقيم 

اليوم العالمي للمعاقين

قام ق�صم التغذية االإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف �صباح يوم اخلمي�س املوافق 1435/2/9 قد 
االحتياجات  لذوي  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  للمعاقني(   الغذائية  )االحتياجات  م�صمى  حتت  فعاليات  تنفيذ  مت 

اخلا�صة �صمن ان�صطة اع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم. 
حتــــــــت رعاية

 �صعادة الدكتور عميد الكلية / احمد ع�صي
  ورئي�س الق�صم الدكتور/ حممد با�صالمة

ا�صـــــراف وتنفيــــــذ:
م�صرفة الطالبات د. اماين خمتار   

ع�صو هيئة تدري�س د. عمرو رزق   
ع�صو هيئة تدري�س د.  امل اجلزار   
ع�صو هيئة تدري�س د. نهال امني الفقي  

وقد �صرح �صعادة عميد الكلية الدكتور اأحمد بن حممد ع�صي ان م�صاركة الكلية يف الربنامج تهدف اىل تعليم 
الطالب منهجية تطوير وتقدمي اخلدمات ال�صحية والتي من �صمنها التغذية ال�صحيحة للمعاقني وقد �صمل 

الن�صاط على االأركان التالية :
1- من هم املعاقني. 

2- االحتياجات الغذائية للمعاقني.
3- العوامل املوؤثرة على االحتياجات الغذائية عند املعاقني.

4-العوامل املوؤثرة على تناول الطعام عند املعاقني.
5-بع�س م�صكالت املعاقني واقرتاح احللول.

6-امل�صاكل الغذائية.
7-عوامل جناح تطبيق برنامج التغذية ال�صليمة

دعمة  على  ع�صا�س  معتوق  بن  بكري  الدكتور  اجلامعة  مدير  ملعايل  واالمتنان  بال�صكر  الكلية  ادارة  وتتقدم 
الالحمدود للكلية يف جميع ان�صطة الكلية ال�صفية واال�صفية للرقي بالعملية التعليمية والتي كان لها الدور 

املميز يف جناحها
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23- معرض اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
في العلوم الطبية التطبيقية

اأثنى معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�صا�س على اجلهود املتميزة لطالب وطالبات الكلية 
م�صيدا يف الوقت نف�صه بالدور املتميز لعميد الكلية ومعاونيه من وكالء وروؤ�صاء اأق�صام واأع�صاء هيئة التدري�س .

جاء ذلك خالل ا�صتقبال معاليه مبكتبه بالعابدية عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية باجلامعة الدكتور 
اأحمد بن حممد ع�صي وامل�صرف على الن�صاط الطالبي بالكلية الدكتور عمار عطار

حيث قدما ملعاليه عر�صا مرئيا للمعر�س االأول لطالب وطالبات الكلية عن " االإعجاز العلمي للقراآن الكرمي 
اأعمال  من  املعر�س  ت�صمنه  وما  الكلية  اأقامته  الذي  التطبيقية  الطبية  العلوم  يف  ال�صريفة  النبوية  وال�صنة 
واإبداعات للطالب والطالبات والتي ارتكزت على ما اكت�صبوه من جوانب علمية خالل درا�صتهم بالكلية وربطها 

مبا ورد من االإعجاز العلمي يف كتاب اهلل العزيز ) القراآن الكرمي ( وال�صنة النبوية املطهرة ،
كما �صاهد معاليه فيلما وثائقيا الكت�صاف مواهب وقدرات طالب وطالبات الكلية و�صقلها  وتنميتها بعيدا عن 
اجلوانب التقليدية وا�صتمع  اإىل ال�صرح من عميد الكلية  الدكتور اأحمد ع�صي عن االإعجاز الرباين يف اإثبات عظمة 
اخلالق تبارك وتعاىل لكل فرد مبينا اأن من فروع االإعجاز العلمي ما يتعلق بالعلوم الطبية مما يجعل املجال وا�صعا 
وتر�صخ  الرباين  بالوحي  العلمي  التخ�ص�س  تربط  االإعجاز  هذا  �صور من  الإبراز  التطبيقية  الطبية  العلوم  لكلية 
وتزيد اإميان املطلع  عليها ب�صدق كتاب اهلل العزيز ) القراآن الكرمي ( و�صدق ر�صالة النبي حممد بن عبداهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم  موؤكدا اأن احلقائق العلمية  املذهلة التي تك�صفت  حتى االآن جتد لها منبعا من القراآن وال�صنة واأ�صبح 
اإبداع وما يحتويه من متناق�صات خالق عظيم تتناهى  اأن وراء هذا الكون مبا فيه من  باأ�صره يدرك يقينا  العامل 
جميع املخلوقات اأمام عظمته وقدرته واأن ال�صنة النبوية ال�صريفة قد تناولت باالأحاديث ال�صحيحة كل ما يتعلق 

بحياة االإن�صان واأ�صهمت يف ت�صيري اأمور العباد مبا يحقق لهم النفع والفائدة يف دنياهم واآخرتهم .
وقد اأ�صاد معاليه بتلك اجلهود التي بذلت وتبذل �صواء من قبل القائمني على الكلية اأو اجلهود املتميزة التي 
اأظهرتها قدرات الطالب والطالبات املنت�صبني لكلية العلوم الطبية التطبيقية ب�صكل خا�س اأو قريناتها الكليات 
تكلل  واأن  للجميع  التوفيق  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  �صائال   ) القرى  اأم  جامعة   ( العلمي  ال�صرح  هذا  يف  االأخرى 

جهودهم خلدمة وطنهم واأمتهم .
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استضافة برنامج موهبة الصيفي في مسار العلوم الطبية
 

قاعات  يف  واحليوية  الطبية  العلوم  م�صار  يف  ال�صيفي  موهبة  برنامج  با�صت�صافة  القرى  اأم  جامعة  قامت 
وخمتربات كلية العلوم الطبية التطبيقية يف الفرتة من 1434/7/29هـ اإىل 1434/8/17هـ، 

ولدورها الريادي يف خدمة املجتمع املكي  فقد مت اإ�صناد تنظيم الربنامج لهذا العام 1434هـ  للكلية برئا�صة 
الدكتور/ عمار بن عبداهلل اإ�صحاق عطار- اأ�صتاذ طب املجتمع امل�صاعد-وكيل الكلية للتطوير االأكادميي وخدمة 

املجتمع
ويهدف البرنامج هذا العام إلى :

1-  تنمية القدرات العقلية للطلبة الواعدين باملوهبة واالإبداع يف جمال العلوم الطبية احليوية اإىل اأق�صى 
طاقة ممكنة وتوجيه هذه القدرات اإىل احتياجات املجتمع واأولوياته التنموية.

2-  تنمية مهارات التفكري االإبداعية لدى الطلبة باالإ�صافة اإىل تنمية روح العمل اجلماعي والقيادة واملبادرة 
واالإجناز.

3- اإثارة الف�صول العلمي لدى الطلبة والعمل على توجيههم بالطرق الرتبوية ال�صحيحة.
4-  اإتاحة الفر�صة للطلبة الكت�صاف م�صار العلوم الطبية احليوية  وتعريفهم  لهذا املجال

5-  تعزيز مهارات التوا�صل العلمي واالجتماعي بني الطلبة واملتخ�ص�صني يف جمال العلوم الطبية احليوية
اإك�صاب الطلبة مهارات التعلم الذاتي والبحث العلمي و املمار�صة الفعلية يف تطبيقها من خالل عمل   -6

م�صاريع بحثية يف جمال العلوم الطبية احليوية وت�صليمها بنهاية الربنامج.
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ولقد مت الرتكيز على اأن يكون للربنامج هوية خا�صة تتعلق مبختلف العلوم الطبية احليوية وكيفية تداخلها 
وتناغمها لتن�صب يف النهاية يف معني واحد وهو العناية ب�صحة االإن�صان من كافة اجلوانب 

ولقد مت ت�صميم الربنامج وتنفيذه بحيث  عملت  جميع اأن�صطة وفعاليات الربنامج �صواء العلمية والتطبيقية 
والرتفيهية والزيارات امليدانية على خدمة هذا الهدف . اإ�صافة اإىل تركيز املحتوى على تنمية �صخ�صية الطالب 
من جميع جوانبها وحماورها  )املعرفية، والعقلية، والنف�صية، واالجتماعية، والبدنية(. ويتكون حمتوى برامج 

موهبة ال�صيفية من ثالثة حماور، هي:

1- المحور المعرفي:
ويق�صد به جمموعة املعلومات واخلربات املعرفية يف املجال الطبي وال�صحي  ذات العالقة مبو�صوع الربنامج، 

والذي عند اإعداده وت�صميمه متت مراعاة التايل:
- العمق املعريف.

- حتدي قدرات الطالب امل�صاركني.
- املوازنة بني املحتوى العلمي وبني مدة الربنامج.

-الرتكيز على اجلوانب التطبيقية.
- اإتاحة الفر�صة للطالب للم�صاركة الفاعلة يف البحث واالكت�صاف.

- االرتباط بالواقع وم�صتجدات الع�صر.
 

2-  المحور المهاري:
وال�صخ�صية  العلمية  اخلربات  بناء  على  الطلبة  ت�صاعد  التي  املتنوعة  التعلم  اأدوات  جمموعة  به  ويق�صد 

وجتريبها، ولقد مت الرتكيز على عدة جوانب رئي�صية من هذه االأدوات هن:
-  مهارات التفكري وخا�صة التفكري الناقد والبناء.

- مهارات البحث العلمي.

-  مهارات حل امل�صكالت .
- مهارات االإبداع.

3- المحور االجتماعي والشخصي:
وال�صخ�صية  النف�صية  واحتياجاتهم  اأنف�صهم  فهم  على  الطلبة  ت�صاعد  التي  اخلربات  جمموعة  بها  يق�صد 

واالجتماعية والتوا�صل مع االآخرين ب�صكل فعال.
ويت�صمن هذا املحور جانبني رئي�صني:
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- اجلانب االجتماعي )التوا�صل الفّعال، القيادة، العمل اجلماعي...الخ(.
- اجلانب الذاتي )املثابرة، التعامل مع ال�صعوبات، الوعي بالقدرات ال�صخ�صية ونقاط القوة ، اتخاذ القرار و 

التخطيط واإدارة الوقت...الخ(
وب�صفة عامة فقد مت الرتكيز يف الربنامج احلايل على اأن يكون الطالب متعلماً ن�صطاً تتمحور حوله جميع 
عمليات التعليم والتعلم م�صتخدمني جمموعة من االأ�صاليب من اأهمها: التعلم املبنى على نقاط القوة ، حلقات 
النقا�س ، الع�صف الذهني ، التعلم الن�صط ،التعلم باالكت�صاف، العمل التعاوين يف جمموعات، البحث و التق�صي 

، االأن�صطة العملية وامل�صاريع البحثية وكذلك الدرا�صات امل�صتقلة.
اأ�صاتذة جامعة  العام احلايل 1434هـ  نخبة من  ال�صيفية يف  برنامج موهبة  تنفيذ  و  قام على ت�صميم  وقد 
اأم القرى من املتميزين يف املجاالت العلمية ذات العالقة املبا�صرة مبجال الربنامج وكذلك نخبة متميزة من 
رئي�س  طريق  عن  فائقة  بعناية  وانتقائهم  اختيارهم  مت  حمرتف  ومايل  اإداري  وطاقم  العلميني  امل�صاعدين 

الربنامج �صعادة الدكتور/ عمار بن عبد اهلل عطار



المختبر البحثي 
التعليمى المركزي 

بقسم طب المختبرات
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المختبر البحثي التعليمى المركزي بقسم طب المختبرات

كلية العلوم الطبية التطبيقية
نظراً للنمو املالحظ الذي ت�صهده �صوق خدمات الرعاية ال�صحية وكذلك االرتفاع امللحوظ يف عدد ال�صكان 
يف اململكة العربية ال�صعودية ب�صفة عامة وبالتحديد يف منطقة مكة املكرمة وب�صفة خا�صة اأثناء موا�صم احلج 
والعمرة  ، فكانت هناك حاجة ما�صة الإعداد كوادر ب�صرية موؤهلة علمياً وعملياً على اأعلى امل�صتويات واملعايري 
بيانات متطورة تفي  العاملية وتوفري قاعدة  الفحو�صات املخربية ذات اجلودة  العاملية وذلك لتقدمي خدمات 
باحتياجات القطاع ال�صحي بهذه املنطقة احليوية. ومن هذا املنطلق كانت فكرة اإن�صاء املخترب املركزي املرجعي 

بق�صم طب املختربات - كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة اأم القرى لتحقيق هذه االأهداف.
اإن اإن�صاء  املخترب املركزي هو مبادرة تهدف اإيل �صقل وتنمية مهارات طالب وطالبات ق�صم طب املختربات 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية لتاأهيلهم ل�صوق العمل وذلك من خالل تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية املتبعة 
زيادة  واإىل  الفنية  املوا�صفات  باأعلى  يتمتع  ملخترب  جديد  منوذج  تقدمي  واإىل  املخربي  الفح�س  اإجراءات  يف 

فعالية الفحو�س االإكلينيكية يف املنطقة. 
للفح�س  الذي يوفر حلواًل مركزية ومرجعية  املنطقة  االأول من نوعه يف  يكون  �صوف  املركزي  املخترب  ان 
املخربي والتي تاأتي بقائمة طويلة من اخلدمات مبا فيها الفحو�صات التي يتم اإر�صالها حالياً ملناطق خارج مكة 
اأو خارج اململكة. و�صوف يكون النظام اجلديد اآلياً بالكامل وي�صتند على �صبكة متطورة لتكنولوجيا املعلومات. 
اإ�صافة لذلك، �صوف يقوم املخترب املركزي باإدخال اإجراءات جديدة ل�صبط اجلودة تتوافق مع املعايري الدولية 

)مبا فيها معايري الكلية االأمريكية الأخ�صائي الباثولوجيا والهيئة الدولية امل�صرتكة(.

 أهداف أنشاء المختبر المركزي:
اإىل  للدخول  واأخالقياً(  )مهنياً  وعملياً  علمياً  الكلية  وطالبات  طالب  من  الب�صرية  املوارد  جتهيز   -
اجلو املهني الطبي بكفاءة عالية وقدرة علمية وافية قادرة على العمل وامل�صاركة يف حت�صني وتطوير 

اخلدمات ال�صحية ب�صفة عامة واملختربات الطبية الت�صخي�صية ب�صفة خا�صة.
توفري بيئة التعليم امل�صتمر احلقيقية ال�صاملة للتدريب العملي للفحو�صات الت�صخي�صية امل�صتحدثة   -

وغريها.
الو�صول اإىل درجة التميز يف تخ�ص�صات طب املختربات من حيث املرجعية العلمية والعملية واإي�صال   -

التعاون املهني بني كلية العلوم الطبية التطبيقية وبقية املوؤ�ص�صات الطبية اإىل اأق�صى درجاته.
اإن�صاء قاعدة علمية متكاملة ت�صاهم يف دفع عجلة التطوير يف جمال البحث العلمي.   -
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تشخيص الوضع الراهن:
- عدم وجود خمترب مركزي بالكلية اأدي اإيل فقدان الطالب والطالبات االإح�صا�س مبناخ التدريب الذي 

من املفرت�س اأن يعد له قبل البدء يف �صنة التدريب احلقلي )االإمتياز(.
- يقوم الق�صم حاليا باأداء مهمة التدريب املهني بالتعاون مع العديد من امل�صت�صفيات احلكومية والع�صكرية 
واالأهلية ، ولكن ظل تزايد االأعداد املقبولة �صنوياً يف الق�صم وازدحام امل�صت�صفيات باملتدربني من العديد 
من اجلهات االأخرى ، كان لزاماً على الق�صم التفكري يف اإن�صاء املخترب لتقدمي املاأمول لطالب الق�صم 

من مهارات فنية ومهنية وبحثية.
- عدم وجود خمترب مرجعي للموؤ�ص�صات ال�صحية املختلفة باملدينة ليكون مبثابة مرجعية مل�صت�صفيات 

العا�صمة املقد�صة. 
- عدم وجود معامل اأبحاث متطورة خلدمة خطة البحث العلمي بالكلية.

لذا فان اإن�صاء املخترب املركزي املرجعي هو �صرورة ملحة لتدريب وتطوير مهارات طالب ق�صم طب املختربات 
وتوفري التدريب املهني املنا�صب لهم باالإ�صافة اإيل اإيجاد املرجعية العلمية املعتمدة للموؤ�ص�صات ال�صحية املختلفة 

باملنطقة وكذلك توفري البنية التحتية لقاعدة البحث العلمي املتطور بالكلية..

الفئات المستفيدة:
- طالب وطالبات ق�صم طب املختربات بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

- الطلبة والطالبات بعد التخرج ونهاية فرتة تدريبهم.
- العاملني يف حقل املختربات ال�صحية الت�صخي�صية بامل�صت�صفيات العامة واخلا�صة.

- العاملني يف جمال البحث العلمي بالكليات الطبية.
- املوؤ�ص�صات الطبية املختلفة مبنطقة مكة املكرمة.



النتاج العلمى 
والبحثى لكلية العلوم 

الطبية التطبيقية
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كلية العلوم الطبية التطبيقية تخطو نحو شراكات علمية إبداعية 
على المستوى الدولي

قامت جامعة اأم القرى ممثلة يف كلية العلوم الطبية التطبيقية باإبرام عقد �صراكة بحثية متطورة مع املركز 
العاملي املميز الأبحاث العالج اجليني بجامعة هاينينج بكوريا اجلنوبية وذلك الأ�صتخدام اآخر تطورات العالج 
ع�صي  حممد  بن  اأحمد  الدكتور/  �صعادة  من  البحثي  الفريق  ويتكون  ال�صرطان.  اأمرا�س  معاجلة  يف  اجليني 
و�صعادة الدكتور/ حممد با�صالمه و�صعادة الدكتور/ عادل جالل ال�صيمي.  وقد قام �صعادة الدكتور/ اأحمد بن 
حممد ع�صي ومعه الدكتور/ عادل جالل ال�صيمي بزيارة هذا املركز وتوطيد ال�صراكة مع مدير جامعة هاينينج  
اإىل  للتو�صل  االإبداعية  التجارب  القيام مبجموعة من  ال�صراكة هو  الهدف من هذه  اأن  اإىل  �صعادته  واأو�صح   ،
طرق فعالة واأمنة لعالج ال�صرطان عن طريق اجلينات امل�صادة لل�صرطان ، وقد جاء اختيار جامعة هاينينج لتلك 
ال�صراكة لرياديتها على م�صتوى العامل باأ�صتخدام تقنية فريدة بتحميل اجلينات على فريو�صات عالجية مبلمرة 
للق�صاء على اخلاليا ال�صرطانية دون مالم�صة اخلاليا الطبيعية موؤكداً اأنهم قاموا بتطبيق عدة ا�صرتاتيجيات 

جتريبية ناجحة باأ�صتخدام هذة التقنية يف معاجلة انواع خمتلفة من اأمرا�س ال�صرطان.
وتتقدم كلية العلوم الطبية التطبيقية بهذه املنا�صبة بجزيل ال�صكر والتقدير ملعايل مدير اجلامعة الدكتور/ 
بكري بن معتوق ع�صا�س و�صعادة وكيل اجلامعة لالأعمال  واالإبداع املعريف الدكتور/ نبيل بن عبد القادر كو�صك 

على دعمهم الالحمدود الإجناح تلك ال�صراكة كما وهلل ال�صكر من قبل ومن بعد .
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للكليات  اإلجرائية  الخطوات  على  يطلع  الجامعة  مدير  معالي 
الصحية لتطبيق االعتماد األكاديمي األلماني الدولي

اأطلع معايل مدير جامعة اأم القرى الدكتور بكري بن معتوق ع�صا�س على اخلطوات االإجرائية التي اتخذتها 
كليات التمري�س، وال�صحة العامة، واملعلوماتية ال�صحية، والعلوم الطبية التطبيقية، للبدء يف حتقيق االعتماد 
االأكادميي الدويل من الهيئة االأملانية لالعتماد الدويل االأكادميي، بح�صور وكيل اجلامعة للتطوير االأكادميي 
وخدمة املجتمع الدكتور ع�صام االأهدل، وعميد التطوير اجلامعي واجلودة النوعية الدكتور �صلطان البقمي، 

وعمداء الكليات ال�صحية، وذلك مبقر كلية العلوم الطبية التطبيقية باملدينة اجلامعية بالعابدية.
وحتدث يف بداية اللقاء عميد التطوير اجلامعي واجلودة النوعية الدكتور �صلطان البقمي عن م�صار االعتماد 
االأكادميي الرباجمي واملوؤ�ص�صي والدويل الذي تنفذه اجلامعة بدعم وموؤازرة من معايل مدير اجلامعة الدكتور 
بكري بن معتوق ع�صا�س م�صريا اإىل اأن عجلة االعتماد باجلامعة انطلقت منذ عام ون�صف، و�صارت وهلل احلمد 
وفق اخلطة االإ�صرتاتيجية املو�صوعة لها، مب�صاهمة فاعلة وجادة من كافة كليات اجلامعة العلمية والنظرية، 
موؤكدا اأن حراك اجلامعة نحو االعتماد االأكادميي يتوافق مع روؤية بالدنا املباركة لتكون مبنتجاتها وخدماتها 
لتحقيق  اجلامعة  كليات  على  القائمني  جميع  من  بذلت  التي  اجلهود  مقدرا  واالإتقان،  للجودة  عامليا  معيارا 

معايري اجلودة واالعتماد االأكادميي .
ثم قدم م�صت�صار مركز اجلودة ال�صاملة واالعتماد االكادميي الدويل املهند�س حممد فطني حممود تعريفا 
معايري  تطبيق  يف  للبدء  معها،  متت  التي  االإجرائية  واخلطوات  االأملانية،  الدويل  االأكادميي  االعتماد  بهيئة 
تنفيذ  ب�صرعة  اإعجابها  اأبدت  االأملانية  الهيئة  اأن  موؤكدا  باجلامعة،  الثالث  ال�صحية  للكليات  الدويل  االعتماد 
املتطلبات االأولية من الكليات ال�صحية باجلامعة، والتي كانت ت�صلهم وهلل احلمد يف اأيام قالئل من طلبها، على 
الرغم من اأنها حتتاج عادة ما ال يقل عن �صهر، م�صريا اإىل اأن هذا االإجناز يربهن على ا�صت�صعار اجلميع باأهمية 

امل�صئولية ودور حتقيق االعتماد االأكادميي .
عقب ذلك ثمن وكيل اجلامعة للتطوير وخدمة املجتمع الدكتور ع�صام االأهدل اجلهود التي بذلها عمداء 
الكلية ال�صحية، خالل فرتة وجيزة من حيث االإعداد واملتابعة والتناف�س لتنفيذ هذا الربنامج الدويل، م�صريا 

اإىل اأن هذا العطاء يوؤكد حر�صهم على االعتماد االأكادميي واإتقان العمل .
الن�صاأة  حيث  من  الكلية  عن  تعريفية  نبذة  جوهرجي  اأمين  الدكتور  التمري�س  كلية  عميد  قدم  ذلك  بعد 
عاما  يبلغ  والذي  الق�صري  الزمني  عمرها  رغم  حتققت  التي  واإجنازاتها  اال�صرتاتيجية  وخططها  واالأهداف 

واحداً .
كما عرف عميد كلية ال�صحة العامة واملعلومات ال�صحية الدكتور اأحمد بابلغيث بالكلية، واأق�صامها، ودورها 
يف خدمة املجتمع، وما حققت من اإجنازات علمية وتطويرية، وما تعمل عليه لتحقيق معايري اجلودة واالعتماد 

االأكادميي الرباجمي واملوؤ�ص�صي والدويل .
ثم ا�صتعر�س عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور اأحمد بن حممد ع�صي االأدوار التي تقوم بها الكلية 
يف خدمة املجتمع وحر�صها على امل�صاركة الفاعلة مع االأحداث ال�صحية املحلية والعاملية وما حققت من قفزات 
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االعتماد  حتقيق  من  اهلل  من  بعون  متكنها  اإمكانات  من  بها  تتوفر  وما  وجتهيزية  وخدمية  علمية  تطويرية 
االأكادميي .

واأعرب معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق ع�صا�س عن اعتزازه مبا مت من عمل واإجنازات بالكليات 
ال�صحية الثالث باجلامعة، موؤكدا اأن التطوير واجلودة عملية م�صتمرة وتتحقق بعد توفيق اهلل عز وجل بالعمل 

اجلاد، والتفوق، واإ�صالح النية، وا�صت�صعار عظم امل�صئولية .
وبني اأن التعليم العايل يف بالدنا املباركة ي�صهد وهلل احلمد يف عهد خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز اآل �صعود – حفظه اهلل – نه�صة تطويرية �صاملة، حيث يقدم - اأيده اهلل – دعما كامال له، وموؤازرة 
�صاملة، اإدراكا منه – رعاه اهلل – باأهمية التعليم، واأنه اأحد اأهم مقومات التطوير والبناء للمجتمع، م�صريا اإىل 
اأن جامعة اأم القرى ت�صري كمثيالتها وفق اال�صرتاتيجية التطويرية للتعليم العايل التي تنفذها وزارة التعليم 
العايل يف ظل الدعم الكامل الذي تلقاه من قيادتنا الر�صيدة – حفظها اهلل – ، وتعمل على الرقي مبخرجاتها، 
كلياتها  كافة  يف  والدويل،  واملوؤ�ص�صي،  الرباجمي،  االأكادميي  االعتماد  حتقيق  خالل  من  واأعمالها  وخدماتها، 

العلمية والنظرية.
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النتاج العلمى والبحثى لكلية العلوم الطبية التطبيقية

أوال: الجوائز العلمية :

1. قسم االدارة الصحية يفوز بالمركز األول والريشة الذهبية في محور العلوم 
الصحية على مستوى المملكة في الملتقى العلمى الرابع

فاز البحث املقدم من طالبات ق�صم االإدارة ال�صحية وحتت ا�صراف د امل نوح باملركز االأول والري�صة الذهبية 
يف حمور العلوم ال�صحية بامللتقى العلمى الرابع والذى عقد مبكة املكرمة وعنوان البحث

Physicians› view on incident reporting in Herra General Hospital in Makkah

ويتناول البحث عملية ت�صجيل االخطاء الطبية التى حتدث اثناء تقدمي الرعاية ال�صحية وهى تعترب  من 
الدرا�صة  لذلك هدفت هذه  العديد منها.  ت�صجيل  انه لال�صف اليتم  اال  املر�صى  ب�صالمة  املتعلقة  االمور  اهم 
لتقييم مدى معرفة واجتاه االطباء نحو ت�صجيل هذه االخطاء كما هدفت ملعرفة العوامل التى تعوقهم المتام 

هذه العملية الهامة.
كذلك تناولت اهم اال�صباب التى تعوق االطباء من امتام الت�صجيل مثل عدم اتباع نظام �صرى واخلوف من 
يجب  انه  اىل  الدرا�صة  وتو�صلت  للمخطئ  اللوم  ثقافة  وانت�صار  راجعة  تغذية  وجود  وعدم  القانونية  امل�صائلة 
االهتمام بتدريب االطباء على اهمية وكيفية ت�صجيل االخطاء وتزويدهم دائما بنتائج حتليل البيانات وما مت 

من اجراءات نتيجة لالخطاء التى �صجلت والعمل على ن�صر هذه املعلومات على اجلميع.
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2. حصول قسم اإلدارة الصحيه علي المركز األول للبوسترات في ملتقي 
البحث العلمي للطالب الذي نظمه نادي البحث العلمي بالجامعه:

 وكان البحث حتت عنوان »ت�صور االأطباء جتاه حقوق املر�صى يف م�صت�صفى النور التخ�ص�صيوم�صت�صفى امللك 
عبد العزيز يف مدينه مكة املكرمة« حتت ا�صراف اأ. هاجر على جاد
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3. في تميز سعودي ملحوظ في المعرض الدولي لإلختراعات تحت 
اشراف المنظمة الدولية لالبتكار  )IFIA(  الذي أقيمت فعالياته بالعاصمة 

السويسرية جنيف في الفترة من 10 – 14 أبريل 2013 م 
حيث متكنت الطالبة/ فادية بنت رزيق القثامي الطالبة بق�صم 
التغذية االكلينيكية من احل�صول على امليدالية الذهبية وجائزة 
االأغذية  يف  احلرارية  ال�صعرات  قيا�س  جهاز  الخرتاعها  للتميز 
حيث يقوم اجلهاز  بقيا�س معدل ال�صعرات احلرارية خالل اليوم 
بة  البيانات  اخلا�صة  امل�صتخدم  ان يدخل  بعد  ال�صليم  لل�صخ�س 
وا�صم   ، واجلن�س   ، البدين  الن�صاط   ، العمر   ، الطول   ، الوزن   (
امل�صتخدم (  ويقوم اجلهاز اي�صا با�صدار ورقة مو�صح فيها معدل 
ال�صعرات احلرارية خالل اليوم لذلك ال�صخ�صويلحق بهذا اجلزء 
الن�صويات  من  الطعام  حمتوى  بقيا�س  تقوم  وحدة  اجلهاز  من 
لل�صعرات  النهائية  القيمة  وتعطي  والربوتينات  والدهون 

احلرارية املوجودة يف هذا الطعام
 

4. المركز الثالث على مستوى المملكة في المؤتمر العلمي السنوي الرابع 
عن مجال األبحاث العلمية )المحور الصحي(

 البحث العلمي الفائز باملركز الثالث على م�صتوى اململكة يف املوؤمتر العلمي ال�صنوي الرابع عن جمال االأبحاث 
العلمية )املحور ال�صحي( لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة للعام الدرا�صي 1433 – 1434 هـ  للطالبه/ 

رهف االأحمدي وزميالتها – با�صراف د. فرا�س العزه - ق�صم التغذية االكلينيكية .
عنوان البحث :

Effect of Green tea، Cinnamon، Ginger andCombination of them on Glycemic Index of 
Healthy Subjects
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5- المستوي السادس علي مستوي المملكة في المؤتمر العلمي الرابع 
لطالب وطالبات التعليم العالي

البحث الفائز بامل�صتوي ال�صاد�س علي م�صتوي اململكة يف املوؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل 
باململكة للعام الدرا�صي 1433 – 1434 هـ  للطالب/عبد اهلل الدعدي وزمالوؤه – ق�صم طب املختربات:

عنوان البحث:
Dietary Etiological Factors Contributing to The Prevalence of Hyperuricemia In 

Makkah City

جلنة اال�صراف:           
ق�صم الف�صيولوجي  د. ا�صامة عبد الرحمن �صيخ عمر       

ق�صم التغذية االكلينيكية د. ح�صان مظهر بخاري                 
ق�صم التغذية االكلينيكية  د. ا�صالم احمد حيدر                  

 
6-المركز  الثالث للبوسترات )البحوث المعلقة(علي مستوي المملكة في 

المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي
ح�صل  ق�صم طب املختربات علي املركز الثالث للبو�صرتات )البحوث املعلقة(علي م�صتوي اململكة يف املوؤمتر 
العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة املنعقد يف الفرتة من 19-6/22/ 1434 هـ مبكة املكرمة  

للطالب/ عبد اهلل ناظروزمالوؤه حتت اإ�صراف: اأ.د./ حممد مب�صر اأحمد خان.
عنوان البحث:

Efficacy of Cefoxitin Disk Testing for Characterization of MecA Gene Mediated 
Oxacillin Resistance in Coagulase Negative Staphylococci )CONS(
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ثالثا: المشاريع البحثية الممولة من مراكز االبحاث:
كليةالعلوم الطبية التطبيقية تفوز بتوقيع عقدين لباحثني يف التقنيات اال�صرتاتيجية بتمويل من اخلطة 

الوطنية ال�صاملة للعلوم والتقنية واالبتكار بعيدة املدى للمملكة
 

 

د. عادل جالال ل�صيمي ود. با�صم عمرو اأحمد رفعت 
)ق�صم طب املختربات( اأثناء التكرمي من معايل رئي�س 
مبنا�صبة  اجلامعة  وكــالء  و�ــصــعــادة  امــالــقــرى  جامعة 
يف  مــتــمــيــزيــن  بحثيني  مــ�ــصــروعــني  عــقــود  توقيعهما 

التقنيات الطبية واال�صرتاتيجية املتقدمة

املــخــتــربات(  )قــ�ــصــم طــب  ل�صيمي  عــــادل جـــالال  د. 
امالقرى  جامعة  رئي�س  معايل  مــن  التكرمي  يت�صلم 

و�صعادة وكالء اجلامعة.
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امل�صاريع البحثية املمولة
FUNDED RESEARCH PROJECTS

)Affiliation: Umm Al-Qura University(

Projects  Researchers Fund

«Sero-epidomiological survey of Hem-
orrhagic Fever viruses among sacrifice 
animals and their close contacts during 
Pilgrimage season in Mecca» 

Principle Investigator

(Amr M. Mohamed)

Pilgrimage Research 
Institute

2011-2012 (SR 
80,000).

«Molecular characterization and cloning 
of a 60 KDa Mycobacterium bovis-spe-
cific antigen as a recombinant protein: 
Towards the development of a reliable 
skin test for control of tuberculosis 
among humans and animals» 

Amr M. Mohamed, 
Mohamed Basalamah, 
Mohamed Al Taib, 
Adel Al-Shemy and 
Ahmed Ashshi

National Science, 
Technology and Inno-
vation Plan grant 

2013-2015 (SR 
1,975,000).

Methods of Early Diagnosis of Osteopo-
rosis.

Osama Shikh Omar, 
Abdelghany Hassan.

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

Investigation of the influence of anti-
oxidant effect of oregano (Origanum 
vulgare) on the fate of colorectal carci-
nogenesis. 

Osama Kensara,
Amr M. Mohamed,
Naser Ahmed Elsawy,
Adel G. El-Shemi,
Ghada Abo allela

Institute of consulta-
tion research and 
studies (ICRS), King-
dom Of Saudi Arabia 
- Ministry Of Higher 
Education.2012

A study of cancer-targeting dual gene 
virotherapy as a promising therapeutic 
strategy for treatment of  hepatocellular 
carcinoma

Adel G. El-Shemi, 
Osama Kensara, Bas-
sem Refaat,

 Amr M. Mohamed

King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

Epidemiological monitoring of hemor-
rhagic fever viruses among sacrifice 
animals, contact persons, and mosquitoes 
in holly Makkah during Hajj and Omra 
seasons

Co-Investigator

(Adel G. El-Shemi )

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.
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Projects  Researchers Fund

RISK OF BLOOD TRANSFUSION-
TRANSMITTED DENGUE: Detection 
of Dengue virus and its antibodies in 
blood donors  in Holy Makkah and its 
implications for blood transfusion safety

Co-Investigator

(Adel G. El-Shemi )

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

Detection of Occult Hepatitis B Virus in 
Anti-HBc Positive/Anti-HBs Positive 
Blood Donors in Saudi Arabia.  

Ahmad Ashshi,  Bas-
sem Refaat,

Adel G. El-Shemi, Amr 
M. Mohamed

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

Studying of the immunomodulatory, 
cytoprotective  and therapeutic proper-
ties of Thymoquinone; the main bioac-
tive constituent of Nigella sativa oil,  
on  different rat modalities of rapidly 
progressive and  potentially fatal human 
autoimmune diseases

Adel G. El-Shemi, Ah-
mad Ashshi, Mohamed 
Basalamah,

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

“Exploring the pathogenesis of ectopic 
pregnancy: The role of sexually trans-
mitted organisms and their effect on the 
expression of implantation markers by 
the Fallopian tube”. (1,599,650 Saudi 
Riyals, December 2012).

Bassem Refaat, Ahmad 
Ashshi, Abdelghany 
Hassan,  Ehssan Maa-
jeeni

The National Plan for 
Sciences and Tech-
nology Innovation 
programme (NPSTI), 
King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

“Activins and follistatin as markers of 
endometrial receptivity and pregnancy 
rate in patients undergoing intrauterine 
insemination, in vitro fertilization and 
intra-cytoplasmic sperm injection”. 
(1,995,978 Saudi Riyals, December 
2012).

Adil Bahathiq, Bas-
sem Refaat, Sussan Al 
Kafy, William Ledger.

The National Plan for 
Sciences and Tech-
nology Innovation 
programme (NPSTI), 
King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

“Novel host markers for the prediction 
of treatment outcome in patients with 
chronic hepatitis C infection in Saudi 
Arabia: The role of activins, interleu-
kin--10, interferon-γ-inducible pro-
tein-10 and interleukin-28B gene poly-
morphism.” (1,997,208 Saudi Riyals, 
January 2013).

Ahmed Ashshi, Bas-
sem Refaat, 
Adel Al-Shemy, 
Amr Abdel Fatah, 
Adnan Al Zambaqui.

 The National Plan for 
Sciences and Tech-
nology Innovation 
programme (NPSTI), 
King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.
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Projects  Researchers Fund

Diagnostic value of GP-73, PIVK-II and 
MIF for the predication of hepatocellular 
carcinoma in patients with chronic liver 
disease.

 Co-Investigator

Ghada Abo allela

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

Dietary habits and life style as contribut-
ing factors increase the risk to osteopo-
rosis

Hassan Bukhari,

 Ghada Abo allele,

 Naser Ahmed Elsawy,

Eslam A. Header

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

Gene Isolation, cloning , nucleotide se-
quencing and over expression ofantican-
cer protein from local bacterial isolates 
porosis among Saudi university student

Co-Investigator

Ghada Abo allela

King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

Novel Combinatorial Therapeutic 
Strategies by Vitamin D or its analogue 
Paricalcitol, Thymoquinone and Conven-
tional Cytotoxic Drugs against Colorec-
tal Carcinoma: Efficacy, safety and 
mechanisms1,997,690) “. Saudi Riyals, 
June 2013).

Osama Kensara,

 Adel Al-Shemy, Bas-
sem Refaat and Amr 
Abdel Fatah.

The National Plan for 
Sciences and Tech-
nology Innovation 
programme (NPSTI), 
King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

“Advances in Pathogenesis and Manage-
ment of Polycystic Ovarian Syndrome in 
Saudi Girls and Women: Role of Vitamin 
D Status, Adipokines, Follistatin, and 
Vitamin D Supplementation Therapy“. 
1,500,000) Saudi Riyals, June 2013).

Osama Kensara,

 Adel Al-Shemy, Bas-
sem Refaat, Sultan 
Baghdadi and Fras 
alazzeh.

King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

Comparative Effects of High Intensity 
and Low Intensity Laser Therapy in 
Treatment of Sciatic Nerve Regeneration 
in Rats

 Mohamed Basalamah,

 Naser Ahmed Elsawy,
Ehab abd-alkaffi ,

Mohamed Salah

King Abdul Aziz 
City for Sciences 
and Technology 
(KACST), KSA.

. 2015  - 2013   
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Projects  Researchers Fund

Investigation of the influence of anti-
oxidant effect of oregano (Origanum 
vulgare) on the fate of colorectal carci-
nogenesis. 

 Osama Kensara,
 Naser Ahmed Elsawy

Amr Abdel Fatah,
 Eslam A. Header,

 Institute of consul-
tation research and 
studies (ICRS), King-
dom of Saudi Arabia 
- Ministry Of Higher 
Education.2012

Immunomodulatory potential of some 
folk medicinal plants in Kingdom of 
Saudi Arabia and application in some 
non communicable diseases.

Mohamed El-Boshy,
 Naser Ahmed Elsawy,
Eslam A. Header,
Hassan Bukhari

King Abdul Aziz 
City for Sciences and 
Technology (KACST), 
KSA.

2013. 2015  ~  

Studies on the immunomodulatory ef-
fects of Salvadora persica (miswak) 
extract in immunosuppressive rats. 

Talaat Bukhari
Mohamed El-Boshy
Sameh Bastawesy
Sayed Hammed

Institute of research 
and revival of Islamic 
Heritage.

King Abd-Alaziz City for Science and 
Technology (KACST), General Admin-
istration of Research Grants, Riyadh, 
Saudi Arabia). November/2012.

Osama Kensarah ,
Firas Alazzeh,
Ehab Abd-alkaffi and 
Omar Farouk

The Relationship Be-
tween Motor Balance 
and Vitamin D Levels 
in Saudi Men from 
Makkah Region

(Institute of Scientific Research and Re-
vival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura 
University, Makkah, 
Saudi Arabia)), January/2012

Osama Kensarah and
 Firas Alazzeh

Vitamin D Status in 
a Sample of Healthy 
Saudi Volunteers

Tiba Univ., KSA
20122013 ~   

Osama Shikh Omar,
Hassan Bukhary,
Eslam A. Header ,
Naser Ahmed El Sawy 

Influence of Aqueous 
Extract of Red Chilli 
Pepper on Healing 
of Gastric Ulcer in 
Experimental Rats.

(Institute of Scientific Research and Re-
vival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura 
University, Makkah, 
Saudi Arabia)2012-2013

Eslam A. Header, Mo-
hamed El Boshy, Naser 
Ahmed El Sawy and 
colleagues

Effect of aque-
ous extract of Arak 
(Salvadora persica), 
liquorice roots (Glyc-
yrrhiza glabra L.) and 
mastic gum (Pistacia 
lentiscus) on heal-
ing of gastric ulcer in 
experimental rats.).
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Projects  Researchers Fund

(Institute of Scientific Research and Re-
vival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura 
University, Makkah, 

Saudi Arabia)2012

Hassan  Bukhari 
,Sayed Hammed, Se-
ham Zahran and Fayaz  
Sahibzada

Comparison study 
between drugs (orli-
stat & Sibutramine) 
and food supplements 
(Green tea & Apple ci-
der vinegar) in weight 
loss and hepatic pro-
tective.

(Institute of Scientific Research and Re-
vival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura 
University, Makkah, 

Saudi Arabia)2012

Amany mokhtar  and 
colleagues

Assessing the nu-
tritional status of 
patients with inborn 
errors of metabolism 
attending the  

outpatient clinic in 
obstetric  hospital of 
Makkah Area.

(Institute of Scientific Research and Re-
vival of Islamic Heritage, Umm Al-Qura 
University, Makkah, 

Saudi Arabia)2013

Mohammed  basala-
mah, Firas alazzeh, 

Mohammed Almad-
bouly

Food safety assess-
ment of two hospital 
in holy Makkah

Institute of research and revival of Is-
lamic Heritage.

 Co-Investigator

Manar Ismail,

Heba Kamal Morsy

Clinical relevance 
of membranous and 
soluble CD66 expres-
sion in acute leukemia
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رابعًا: األبحاث العلمية الطالبية:

1. Serological changes as a marker for early diagnosis of osteoporosis.

2. Studying of the potential protective effects of Vitamin D with Thymoquinone against 
Diabetes Mellitus.

3. The effect of Islamic blood-letting “hijama” on the routine blood indices and routine 
biochemical markers in healthy male.  

4. A study of the potential role of circulating paper currency in transmission of contagious 
pathogenic bacteria during Hajj season in Holly Makkah.

5. Antioxidant effects of Thymus vulgaris oil against lead-induce oxidative stress in rats.

6. Antimicrobial Resistance Pattern in the Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa 
in Tertiary Care Hospitals of Makkah.

7. Antiurolithic activity of Origanum vulgare.

8. Serum concentrations of activin-A, activin-B and follistatin in patients diagnosed with 
viral hepatitis C and their correlation to viral load and routine biochemical data.  

9. Serological changes as a marker for early diagnosis of osteoporosis

10. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase status in Type 2 Diabetes Mellitus patients and 
its Relationship with HbA1C

11. Prevalence of Chlamydia trachomatis in patients diagnosed with ectopic pregnancy.  

12. The effect of Pegylated Interferon on thyroid function tests and serum concentrations 
of activins in rat.

13. Diagnostic value of serum biomarkers in hepatocellular carcinoma.

14. Frequency of Needlestick injuries among health care workers in the holy city hospitals.

15. Assessment of plasma vitamin D[25 hydroxy cholecalciferol  - 25(OH)D] levels 
among hypertensive patients in Makkah and the association between vitamin D deficiency 
and hypertension.

16. Macrophage migration inhibitory factor as biomarkers in hepatocellular carcinoma 
versus chronic hepatitis.

17. Group B streptococcal carriage and antibiotic susceptibility pattern in the pregnant 
women in Makkah population
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18. The effect of obesity on fibrinolytic activity.

19. Molecular evaluation of the reliability of fecal antigen capture ELISA for diagnosis 
of cryptosporidiosis.

20. Assessment of Infection Control Practices in Mecca Hospitals.

21. Studying of the potential protective effects of Vitamin D with Thymoquinone against 
Diabetes Mellitus.

22.   Effect of Low-Level Laser and Isomertric Exercises on Knee Osteoarthritis.

23. Effect of Pulsed Nd: YAG Laser on Fungal Growth: Invitro Study.

24. Effect of High Intensity Pulsed Laser Therapy versus Low Intensity Pulsed Ultrasound 
in Treatment of Osteoporosis of Saudi Men.

25. Impact of Smoking on Adults Lung Age and Ventilatory Function.

26. Are There Any Postural Instability In Diabetic Patient?\

27. Effect of Tuffa (Lepidium Sativum) seeds on bone mineral density in female university  
student aged 1927- year.

28. Role of Dietary fibre in obese diabetic patients

29. Anti-inflammatory effectsof rosemary and Eugenia aqueous extracts in rat models.

30. Effect of aqueous extract of arak (Salvadora  persica) and liquorice roots 
(Glycyrrhizaglabra  L.) on healing of gastric ulcer in experimental rats

31. Microbial quality of leafy vegetables sold in holy Makkah

32. Comparison of uric acid treatment by high dose of vitamin C between hyperuricemic 
and  gouty patients in Jeddah

33. Effect of aqueous extract of green tea (CAMELLIA SINENSIS L.) on Obesity and 
liver statues  in experimental rats.

34. Anti-inflammatory effects of ginger and Parsly extracts in rats models  

35. Evaluation of nutritional status in  Saudi children with neurological impairment

36. Assessment of  fresh vegetables and fruits consumption among patients and healthy 
people.

37. Nutritional assessment of children with inborn errors of metabolism attending general  
hospitals at Makkah Governorate.
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38. Nutritional assessment of diabetic child at preschool and school age in Makkah.

39. Evaluation of the Therapeutic Effect of pomegranate Peel on Glycemic and Lipidmic 
Parameters in Diabetic Patients in Makkah Area

40. prevalence and treatment of malnutrition among chemotherapy patient

41. Vitamin D status of Rheumatoid arthritis patients in Jeddah

42. Vitamin D Status in a Sample of Preschool Children Aged from 1 to 5 Years.

43. Attitude of physicians towards incident reporting in Hera hospital, Makkah.

44. Job satisfaction among nurses, Hera hospital, Makkah

45. Patients preferences towards physician›s gender, Hera hospital, Makkah

46. Patients› readmissions to general hospitals, Makkah

47. Safety culture among physicians and nurses.

48. Patients satisfaction for OPD provided services, King Faisal hospital, Makkah

49. Attitude and practice of EBM of physicians in El-Noor hospital, Makkah

50. Physicians attitude towards patients› rights.

51. Job satisfaction among nurses and physicians in El-Noor hiospital, Makkah. 
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