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 عميد الكلية الدكتور
 أحمد عشي يجتمع

 بلجنة الجودة واالعتماد
 االكاديمى بقسم العالج
 الطبيعى وكذلك أعضاء

هيئة التدريس

إنشاء مختبر مركزي 
في ))أم القرى((

�ف���ت���ت���ح م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة �أم 
�ل�����ق�����رى �ل����دك����ت����ور ب����ك����ري ع�����س��ا���س 
ب��ح�����س��ور وك��ي��ل �جل��ام��ع��ة ل��ل��در����س��ات 
�ل��ع��ل��ي��ا و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ي �ل��دك��ت��ور 
�ل��ر�م��ج  �سل�سلة  �أوىل  غ����ازي  ه���اين 
هيئة  لأع�����س��اء  �ل�سنوية  �لتطويرية 
بجامعة  �لطبية  بالكليات  �لتدري�س 
�لعلوم  كلية  تقيمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��رى  �أم 
بعنو�ن  باجلامعة  �لتطبيقية  �لطبية 
هيئة  لأع�ساء  �لتدريبية  �ل���دور�ت   (
�لعلوم  كلية  مبقر  وذل��ك  �لتدري�س( 

�لطبية �لتطبيقية باملدينة �جلامعية 
ب��ال��ع��اب��دي��ة.ويف ب��د�ي��ة �ل�����دورة �أل��ق��ى 
عميد كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
�لدكتور �أحمد بن حممد ع�سي كلمة 
�أن  �إىل  م�سري�  باجلميع،  فيها  رح��ب 
�لدورة تهدف لتطوير قدر�ت �أع�ساء 
ينعك�س  �أكادميياً، مبا  �لتدري�س  هيئة 
وطالبات  ط��اب  تاأهيل  على  �إيجابياً 
�جل���ام���ع���ة، ب��و���س��ف��ه��م ل��ب��ن��ات ل��ب��ن��اء 
�ملتم�سكة  �ملتقدمة  �لع�سرية  �ل��دول��ة 

بدينها وتقاليدها.

�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  �أن  وب���ن 
ت��ط��ب��ي��ق  ب���������د�أت يف  �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
جميع  يف  �لنوعية  �جل��ودة  معايري 
و�لإر�ساد  و�لإد�رة  �لتعليم  مناحي 
�لتام  وتفاعلها  �ملختلفة  باأق�سامها 
مع فعاليات �لأ�سبوع �لعاملي للجودة 
�لتعليمية،  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  �ل��ن��وع��ي��ة 
�سوطا  ق��ط��ع��ت  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
بر�جمها  ح�سول  طريق  يف  كبري�ً 
�لوطني  �لأك��ادمي��ي  �لعتماد  على 
و�لر�مج. ...................�س )2(
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�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة �أم 
�ل���ق���رى �ل���دك���ت���ور ب���ك���ري ع�����س��ا���س 
للدر��سات  �جلامعة  وكيل  بح�سور 
�ل��دك��ت��ور  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا 
�لر�مج  �سل�سلة  �أوىل  غ��ازي  هاين 
�لتطويرية �ل�سنوية لأع�ساء هيئة 
�لتدري�س بالكليات �لطبية بجامعة 
�أم �لقرى �لتي تقيمها كلية �لعلوم 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
ب���ع���ن���و�ن ) �ل���������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ل��ت��دري�����س( وذل��ك  لأع�����س��اء هيئة 
مب����ق����ر ك���ل���ي���ة �ل�����ع�����ل�����وم �ل���ط���ب���ي���ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة 

بالعابدية.
�أل��ق��ى عميد  �ل�����دورة  ب��د�ي��ة  ويف 
�لتطبيقية  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  كلية 
�ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن حم��م��د ع�سي 
باجلميع، م�سري�  فيها  كلمة رحب 
ل��ت��ط��وي��ر  ت���ه���دف  �ل������دورة  �أن  �إىل 
ق�����در�ت �أع�������س���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
�إيجابياً على  �أكادميياً، مبا ينعك�س 
�جلامعة،  وطالبات  ط��اب  تاأهيل 
ب��و���س��ف��ه��م ل��ب��ن��ات ل��ب��ن��اء �ل���دول���ة 
�ل���ع�������س���ري���ة �مل���ت���ق���دم���ة �مل��ت��م�����س��ك��ة 

بدينها وتقاليدها.
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  �أن  وب���ن 
ت��ط��ب��ي��ق  ب���������د�أت يف  �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
�لنوعية يف جميع  �جل��ودة  معايري 
و�لإر�ساد  و�لإد�رة  �لتعليم  مناحي 
ب��اأق�����س��ام��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ف��اع��ل��ه��ا 
�لعاملي  �لأ�سبوع  فعاليات  مع  �لتام 
ل���ل���ج���ودة �ل���ن���وع���ي���ة ب��امل��وؤ���س�����س��ات 
�لتعليمية، موؤكد�ً �أن �لكلية قطعت 
���س��وط��ا ك���ب���ري�ً يف ط��ري��ق ح�����س��ول 
�لأكادميي  �لعتماد  على  بر�جمها 

�لوطني و�لر�مج.

�أل��ق��ى م��ع��ايل مدير  و بعد ذل��ك 
تنفيذ  �أن  فيها  كلمة بن  �جلامعة 
م��ث��ل ه����ذه �ل��������دور�ت ل��ه��ا �أه��م��ي��ة 
ب��ال��غ��ة يف ت��ط��وي��ر ق����در�ت �أع�����س��اء 
لكونها  بالنظر  �ل��ت��دري�����س،  هيئة 
ف���ر����س���ة ل��ل��ت��و����س��ل ب����ن �أع�������س���اء 
هيئة �ل��ت��دري�����س وت��ب��ادل �خل��ر�ت 
�جل��ودة  نظام  وتطوير  �لإيجابية 
ما  باأهميتها، وهو  �لتوعية  وزي��ادة 
�لعملية  ع��ل��ى  ب��الإي��ج��اب  ينعك�س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة وي��ح��ق��ق 

ل���ط���اب���ه���ا وط���ال���ب���ات���ه���ا �ل���ف���ائ���دة 
�لعلمية �لتي تنعك�س على �ملجتمع 
�سيكون  ب��اأ���س��ره، ح��ي��ث  �ل�����س��ع��ودي 
ل��دي��ه خم���رج���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ال��ي��ة 
�لتاأهيل ت�سحذ هممها خلدمة هذ� 

�لوطن �لغايل. 
�ملبذولة  �جلهود  معاليه  وثمن 
�ل��ع��ل��وم �لطبية  ك��ل��ي��ة  م���ن ع��م��ي��د 
�لتطبيقية �لدكتور / �حمد ع�سى 
من  وك��ل  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لعمل  ور���س��ة  �ساهم يف 

�جلامعة لن تدخر و�سعاً يف تقدمي 
�ل����دع����م �ل���ك���ام���ل جل��م��ي��ع ك��ل��ي��ات 
�لقري  �أم  جامعة  لتاأخذ  �جلامعة 
قيمة  م��ع  تتنا�سب  �ل��ت��ى  مكانتها 
وق��د���س��ي��ة م��وق��ع��ه��ا وت��ت��ب��و�أ دوره���ا 
مميز  ب�سكل  ت�سهم  للعلم  كمنارة 
�ل��وط��ن  ح��اج��ات  تلبية  وف��ع��ال يف 
�ملتميزة يف  �لوطنية  �ملوؤهات  من 
مبا  و�ملعرفة  �لعلم  جم��الت  �ستى 
�ملحدود  غري  �لدعم  حجم  ي��و�زي 
– حفظها  �ل��ر���س��ي��دة  قيادتنا  م��ن 
�هلل – لكافة م�سرية �لتعليم �لعام 
و�جلامعي يف بادنا �ملباركة �سائًا 
تناقلت  كما  �جلميع  يوفق  �أن  �هلل 
و�لل��ك��رون��ي��ة  �ليومية  �ل�سحف 
�خل���ر ح��ي��ث ذك���رت زي����ارة معاىل 
م���دي���ر �جل���ام���ع���ة ل��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وت��د���س��ي��ن��ه 
ل����ور�����س����ة �ل����ع����م����ل �ل���ت���ط���وي���ري���ة 
يف  �لطبية  بالكليات  لاأكادميين 

مكة.

مدير جامعة أم القرى يفتتح ورشة العمل 
التطويرية ألعضاء هيئة التدريس

د. �أحمد بن حممد ع�شي د. بكري بن معتوق ع�شا�س

أخبار
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ه���   1434  –  1433 ع������ام  يف 
���س��ع��ادة عميد  وب��ت��ك��ل��ي��ف م���ن 
ع�سى  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لكلية 
هيئة  �أع�ساء  بع�س  تكليف  مت 
�ل���ت���دري�������س و�ل���ع���ام���ل���ن م��ن 
بالن�ساط  ب��اله��ت��م��ام  �ل��ك��ل��ي��ة 
�لع������ام������ى ل���ل���ك���ل���ي���ة وذل�����ك 

بتكليف كا من :
�ل���دك���ت���ور ع���م���ار ع���ط���ار وك��ي��ل 
�ل��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر �لأك���ادمي���ي 
للجنة  رئي�ساً  �ملجتمع  وخدمة 
�لع���������ام  و�ل����دك����ت����ور حم��م��د 
�ل�ستاذ  حممد  �ل��دي��ن  ���س��اح 
�مل�ساعد بق�سم �لعاج �لطبيعي 
كًا  وبع�سوية  للجنة  كمن�سقاً 

�ل�ستاذ  رف��ع��ت  با�سم  د.   : م��ن 
�ملختر�ت  طب  بق�سم  �مل�ساعد 

و �ل��دك��ت��ور : ف��ر����س �لعزة 
بق�سم  �مل�ساعد  �ل���س��ت��اذ 

�ل���ت���غ���ذي���ة �ل��ع��اج��ي��ة  
حممد  و�ل����دك����ت����ور: 
�ل�ستاذ  �لدين  خري 

�مل�ساعد بق�سم �لد�رة �ل�سحية. 
�لعامية  �للجنة  وت��ه��دف 
ج��م��ي��ع  ت���وع���ي���ة  �ىل 
�لكلية  يف  �لعاملن 
م��������ن �أع�����������س�����اء 
�لتدري�س  هيئة 

ومن�سوبن 

دور  على  �ل�����س��وء  ت�سليط  و 
�ملختلفة  �لنو�حى  يف  �لكلية 
�لكلية  ن�����س��اط��ات  وو�ظ���ه���ار 
�لبيئية  �ملجالت  خمتلف  يف 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
م��ن خال  �ملجتمع  وخ��دم��ة 

هذه �لن�سرة �لدورية.

اللجنة اإلعالمية

د. فر��س �لعزةد. حممد �شالح �لديند. حممد حممد خري �لديند. عمار بن عبد�هلل عطار

 عقد االجتماع األول للجنة متابعة أعمال وتفعيل االعتماد
األكاديمي لبرامج كلية العلوم الطبية التطبيقية

�لأول  �لج����ت����م����اع  ع���ق���د 
ل��ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة �أع���م���ال 
وت�����ف�����ع�����ي�����ل �لع������ت������م������اد 
�لأك����������ادمي����������ي ل�����ر�م�����ج 

ك���ل���ي���ة �ل����ع����ل����وم �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ي����وم �لأح����د 
1433ه�  �سو�ل   22 �ملو�فق 
ب��ق��اع��ة جم��ل�����س �ل��ك��ل��ي��ة، 

ح�����ي�����ث ت��������ر�أ���������س ع���م���ي���د 
�أح��م��د  �ل��دك��ت��ور/  �لكلية 
ب����ن حم���م���د ع�������س���ي ه���ذ� 
�سعادته  ورحب  �لجتماع 

ب��اجل��م��ي��ع وه��ن��ئ��ه��م بعيد 
�لفطر �ملبارك. بعد ذلك 
مت ��ستعر��س �ملو�سوعات 
�ل����ت����ي مت����ت م��ن��اق�����س��ت��ه��ا 

يف �آخ�����ر �ج���ت���م���اع ت��اه��ا 
م���ن���اق�������س���ة �مل���و����س���وع���ات 
ج��������دول  يف  �مل���������درج���������ة 

�لأعمال.

أخبار
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�أك���د �ل��دك��ت��ور �أح��م��د حممد 
ع�سي عميد كلية �لعلوم �لطبية 
�لتطبيقية يف جامعة �أم �لقرى 
�سحيفة  يف  ن�سر  ل��ه  م��ق��ال  يف 
بن  �سلة  توجد  ل  �أن��ه  �ملدينة 
�لغذ�ئي  و�لنظام  �ل��دم  ف�سيلة 
�أحد من  �أنه لي�س هناك  مبيًنا 
مبثل  يو�سون  �لتغذية  خ��ر�ء 
ه����ذ� �ل���ن���ظ���ام �ل���غ���ذ�ئ���ي وه���ذ� 
�لنوع من �لرجيم و�لذي يوؤدي 
�إىل �سوء تناول بع�س �لعنا�سر 

�لغذ�ئية.
خال  ع�سي  �لدكتور  وق��ال   
م�������س���ارك���ة ط���ال���ب���ات و�أع�������س���اء 
�لتغذية  بق�سم  �لتدري�س  هيئة 
�لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ملعر�س  يف  �لتطبيقية  �لطبية 
�ل���ت���وع���وي �ل����ذي �أق���ي���م ب�����س��وق 
م��ك��ة م���ول �إن �مل�����س��ارك��ة ج��اءت 
ل���اح���ت���ف���ال ب����ال����ي����وم �ل���ع���امل���ي 
ل���ل���ت���غ���ذي���ة ب���ق�������س���م �ل���ت���غ���ذي���ة 
�ل���ع���اج���ي���ة و�ل����ت����ي �أت�������ت م��ن 
منطلق تفعيل دور �جلامعة يف 
م�سرًي�  �ملجتمع  خدمة  جم��ال 
�إىل  �لتنبه  م��ن  ب��د  ل  �أن���ه  �إىل 
ح��م��ي��ة �ل���روت���ن وخم��اط��ره��ا 
حيث ي��وؤدي �لإك��ث��ار من تناول 
�إف���ر�ز  �ل��روت��ن �إىل زي����ادة يف 

�ل��ك��ي��ت��ون��ات وه���ي م����ادة ن��اجت��ة 
عن عملية �ل�ستقاب �خللوي 
يف �جل�سم و�لتي يتم �لتخل�س 
م��ن��ه��ا يف �ل���ب���ول �لأم������ر �ل���ذي 
ي��ق��ل��ل م����ن ك����ف����اءة �ل���وظ���ائ���ف 
�حل��ي��وي��ة يف �جل�����س��م وب��ال��ت��ايل 
�لإ������س�����ر�ر ب��ال�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة 
�أن  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه��ذ�  للمرء 

�أ�سا�سي  ب�سكل  �لروتن  تناول 
�إىل زي���ادة  ي����وؤدي  �ل��وج��ب��ات  يف 
حم�س �ليورك �أ�سيد يف �جل�سم 

و�لإ�سابة بد�ء �لنقر�س.
�لأبحاث  �أن  �إىل  ع�سي  ولفت 
�لطبية �أثبتت ف�سل نظام حمية 
�ل�سعر�ت �حلر�رية وخماطرها، 
ي��ق��وم على  �ل��ن��ظ��ام  �أن  خ��ا���س��ة 
لفر�ت  �لطعام  م��ن  �حل��رم��ان 
�لذي  �لأم��ر  �ليوم،  من  طويلة 

بتقليل  �جل�سم  قيام  �إىل  ي��وؤدي 
م��ع��دل �حل���رق، وذل���ك بخف�س 
��ستهاكه من �لطاقة �ملكت�سبة 
�حل��ر�ري��ة  �لطعام  �سعر�ت  م��ن 
قلة  م��ع  �ل��ت��اأق��ل��م  ي�ستطيع  ك��ي 
�لطعام، �إ�سافة �إىل �أن �تباع هذ� 
�لغذ�ئية  �حل��م��ي��ات  م��ن  �ل��ن��وع 
�لتخل�س  �إىل �سعوبة يف  ي��وؤدي 
م���ن �ل���ده���ون �مل���ر�ك���م���ة حتت 
�لدهنية  �خل��اي��ا  ويف  �جل��ل��د، 
ب�سبب قيام �جل�سم بالحتفاظ 
�أ�سا�سي  كم�سدر  �لدهون  بتلك 
للطاقة، مما يت�سبب يف �سعوبة 
�إذ�  �إن��ق��ا���س �ل�����وزن خ�����س��و���س��اً 
�لغذ�ئي  لنظامه  �مل���رء  ع��اد  م��ا 
على  �ملو�ظبة  قبل  عليه  �ملعتاد 

نظام �حلمية.
�أن  �إىل  ع�سي  �لدكتور  و�أ�سار 
خماطر حمية �لأع�ساب تتمثل 
�لفيتامينات  �جل�سم  فقد�ن  يف 
و�مل��ع��ادن �ل��ت��ي يحتاج �إل��ي��ه��ا يف 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ه�����س��م و�ل����س���ت���اب 
�خللوي يف �جل�سم، حيث تقوم 
ف���ك���رت���ه���ا ع���ل���ى ����س���رع���ة م����رور 
�ل����غ����ذ�ء يف �ل���ق���ن���اة �ل��ه�����س��م��ي��ة 
و�ل��ع��ر���س �ل���د�ئ���م ل��ه��ا م��ر���س 

�لإ�سهال.

 ال صلة بين فصيلة الدم 
والنظام الغذائي

 يؤدي اإلكثار
 من تناول

 البروتين إلى
 زيادة في إفراز

الكيتونات

أخبار

الطبيةالطبية
جملة دورية ت�سدر عن �للجنة �لعامية

 لكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية

�مل�سرف على �ملجلة
د. �أحمد بن حممد ع�شي

مدير �لتحرير
د. عمار بن عبد �هلل عطار

م�سوؤول �لتحرير
د. حممد �شالح �لدين حممد

�سكرتري �لتحرير
�أ. ماجد غرم �هلل �لزهر�ين

�لفريق �لطابي
لوؤي عبد �لغني مياين

غالب علي �ملقعدي
�إيالف و�ئل حمامد

�ملدير �لفني
�أ. خالد حممد �أبومني

هيئة �لتحرير
د. حممد حممد خري �لدين

د. با�شم عمرو رفعت
د. فر��س �شلطان �لعزة

د. �أحمد حممد ع�شي
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كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة في قسم العالج الطبيعى 
تقوم بزيارة مصنع الجبائر بمستشفى النور  بمكة المكرمة 

�لعلوم  كلية  حر�س  منطلق  من 
�لتطبيقية ممثلة يف ق�سم  �لطبية 
�مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى   �لطبيعي  �ل��ع��اج 
من  �إمي��ان��ا  و   ، �ملجتمع  خ��دم��ة  يف 
�لفعال  ب��ال��دور  �ل��ق�����س��م   من�سوبي 
ل��ل��ع��اج �ل��ط��ب��ي��ع��ي و �أه��م��ي��ت��ه ، و 
ت��ف��ع��ي��ا ل�����س��ي��ا���س��ة ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة �أم 
�ملجتمع  بخدمة  �خلا�سة  �ل��ق��رى  
�جل���ام���ع���ة  دور  م����ن  �مل���ن���ط���ل���ق���ه  و 
فقد   ، �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �ل��ف��اع��ل 
مت �ل��ت��و����س��ل ب����ن  ق�����س��م �ل��ع��اج 
م�������س���ن���ع �جل���ب���ائ���ر  و  �ل���ط���ب���ي���ع���ي 
و  �ملكرمة  مبكة  �ل��ن��ور  مب�ست�سفى 
ذلك بهدف دعم �وجه �لتعاون بن 

�لق�سم و �مل�سنع.
�لكلية  ع��م��ي��د  ���س��ع��ادة  و�أو����س���ح   
�أن ه��ذه  �أح���م���د ع�����س��ي  �ل���دك���ت���ور/ 

�ل�����زي�����ارة ت����اأت����ي يف �إط�������ار �ل���ر�م���ج 
و�لأن�سطة �لتي تنفذها �أق�سام �لكلية 
�جلامعي  �ل��در����س��ي  للعام  �ملختلفة 
�حل���ايل م��ن �أج���ل �ل��رق��ي مب�ستوى 
مع  �أدو�ره����م  وتفعيل  �لكلية  ط��اب 

�أفر�د �ملجتمع �لد�خلي و�خلارجي.

 و قد قام عدد من من�سوبي ق�سم 
خمتارة  �سفوة  و  �لطبيعى   �ل��ع��اج 
�لدكتور  �إ���س��ر�ف  حتت  �لطاب  من 
�ب����ر�ه����ي����م و�ل����دك����ت����ور/  / حم���م���د 
بتاريخ  �مل�سنع  ب��زي��ارة  �سو�سه  تامر 
1434/1/19 و قد مت ترتيب �لزيارة 
م���ن ق��ب��ل ع���م���ادة �ل��ك��ل��ي��ة ب���اإ����س���ر�ف 

بن  حممد  �حمد   / �لدكتور  �سعادة 
،   و قد قوبل  �لكلية  ع�سي - عميد 
�لوفد برحاب و �سعادة �سديدة من 
�د�رة �مل�سنع ممثلة فى  مدير �مل�سنع 
و ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ب��امل�����س��ن��ع �مل��وق��ري��ن 

م�سكورين .
جتاه  �لق�سم  لر�سالة  ��ستكمال  و 

�لق�سم  من�سوبى  �ك��د  فقد  �ملجتمع 
�ل��ت��ام  للم�ساركة  ����س��ت��ع��د�ده��م  ع��ل��ى 
توثيق  �ساأنها  م��ن  فعاليات  �ى  ف��ى 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ب��ن كلية  �ل��ت��ع��اون  
�ل��ع��اج �لطبيعى  ق�����س��م  ف��ى  مم��ث��ل��ه 
مب�ست�سفى  �جل��ب��ائ��ر  م�����س��ن��ع  وب���ن 

�لنور مبكة �ملكرمة. 

أخبار



6 �لعدد )1( �سفر 1434ه� – دي�سمر 2012م

عميد الكلية الدكتور أحمد عشي يجتمع بلجنة الجودة واالعتماد 
االكاديمى بقسم العالج الطبيعى وكذلك أعضاء هيئة التدريس

مب�����ن�����ا������س�����ب�����ة ف����ع����ال����ي����ات 
�لوطني  بال�سبوع  �لحتفال 
بجامعة  ل��ل��ج��ودة  �خل��ام�����س 
�ل��ق��رى وف��ى �ط��ار متابعة  �أم 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  �إد�رة 
�جل���ودة  لأع��م��ال  �لتطبيقية 
و�لإع����ت����م����اد �لك����ادمي����ى ق��ام 
�لدكتور  �لكلية  عميد  �سعادة 

�لدكتور  و�سعادة  ع�سى  �أحمد 
حممد با�سامه يوم �لثاثاء 
�مل������و�ف������ق 12/28م1433ه������������������ 
ب���الج���ت���م���اع ب��ل��ج��ن��ة �جل����ودة 
و�لع��ت��م��اد �لك��ادمي��ى بق�سم 
�ل����ع����اج �ل��ط��ب��ي��ع��ى وك���ذل���ك 
�أع���������س����اء ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������س 
ب��ال��ق�����س��م مل��ت��اب��ع��ة �إج�������ر�ء�ت 

�حل���������س����ول ع���ل���ى �لإع����ت����م����اد 
�ل��وط��ن��ى ل��ل��ق�����س��م و�ل���وق���وف 
هذ�  فى  �لتطور�ت  �آخ��ر  على 

�ل�سان.
دع��م  �سعادتهما  و�أو���س��ح��ا 
كاأحد  للق�سم  �لكامل  �لكلية 
�لق�������س���ام �ل�����س��ب��ع��ة �مل��ر���س��ح��ة 
ل���اإع���ت���م���اد �ل����ر�جم����ى م��ن 

�لأوىل  �ملرحلة  ف��ى  �جلامعة 
مل�����س��روع �لإع��ت��م��اد �مل��وؤ���س�����س��ي 
�أم  جل����ام����ع����ة  و�ل�������ر�جم�������ى 
�لهيئة  م��ع  بالتعاون  �ل��ق��رى 
و�لإعتماد  للتقومي  �لوطنية 
�لك����ادمي����ى وك���ذل���ك ح��ر���س 
�ل��ك��ل��ي��ة ع���ل���ى ت���وف���ري �مل���ن���اخ 
�مل����ن����ا�����س����ب ل���ل���ق�������س���م وب����اق����ى 

على  للح�سول  �لكلية  �أق�سام 
�لوطنى  �لأك��ادمي��ي  �لإعتماد 
و�لدوىل. كما �أكد� �سعادتهما 
�جل��ام��ع��ة  �إد�رة  دع�����م  ع���ل���ى 
وم�����ع�����اىل م����دي����ر �جل���ام���ع���ة 
�سخ�سيا لكافة �إد�ر�ت وكليات 

�جلامعة فى هذ� �ملجال .

أخبار

جلنة  �أع�ساء  2/2/1434ه�����،  �ملو�فق  �ل�سبت  ي��وم  �جتمع 
لل�سئون  �لكلية  وك��ي��ل  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة   �لطبية  �لع����ذ�ر 
�لأكادميية �لدكتور/ طارق بن هال عا�سور، وذلك للنظر 
و�تخاذ  �لكلية،  وط��ال��ب��ات  ط��اب  م��ن  �ملقدمة  �لأع����ذ�ر  يف 

�لازم حيالها.

اجتماع لجنة األعذار 
بكلية العلوم الطبية 

التطبيقية الطبية 

 ورشة تطويرية لألكاديميين
بالكليات الطبية في مكة

ت�������س���در خ����ر �ق���ام���ة 
�ل��ع��ل��م��ى  ل��ل��ب��ح��ث  دورة 
�ل�����������س�����ح�����ي ع�����ن�����اوي�����ن 
�ل�سحف كجريدة �ملدينة 
وع��ك��اظ و�جل���زي���رة كما 

�ملو�قع  من  �لكثري  �هتمام  �لعنو�ن  �حتل 
�جلامعة  �خبار  بن�سر  �ملهتمة  �لألكرونية 

و�لبحث  �لعملى يف جامعة �أم �لقري.
بح�سور معاىل مدير �جلامعة  و�سعادة 
تد�سن  مت  �ل��وك��اء  وجميع  �لكلية  عميد 
�نطلقت  و  �ل�سحية  �لبحوث  عمل  ور�سة 
ف���ع���ال���ي���ات �ل���ور����س���ة �ل���ت���ي ق���دم���ه���ا ع�����س��و 
�ل�سحية  �لإد�رة  بق�سم  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
تتكون  و  ���س��ح��ات��ه  ع���ب���د�هلل  �ل��روف��ي�����س��ور 
خم�سة  من  �ل�سحى  للبحث  �لعمل  ور�سة 
���س��اع��ة تدريبية  ب��و�ق��ع 60  ت��دري��ب��ي��ة  �أي����ام 

و�ل�����ت�����ى ت�������س���ت���ه���دف ج��م��ي��ع 
�ل�سحي  �ملجال  �لعاملن يف 
ت��ت��ن��اول حم���اور ع��دة تهدف 
�ملق�سود  ه��و  م��ا  حتديد  �ىل 
وما  �ل�سحية  �ل��ب��ح��وث  م��ن 
حتديد  و  �لبحث  عملية  وفهم  هدفها  هو 
�ل�سحية و  �لأولوية للبحوث  �مل�ساكل ذ�ت 
�لبحثية  �لدر��سات  ت�سميم  على  �لتعرف 
�لأدبيات  ��ستعر��س وحتليل  مبا فيها من 
وغريها من �ملعلومات �ملتاحة من �سياغة 
�أهد�ف �لبحث و �ختيار �لت�سميم �ملنا�سب 
ل��ل��ب��ح��وث وحت��دي��د ن���وع وح��ج��م �ل��ع��ي��ن��ة و 
و  �لبيانات  وحتليل  جمع  �أ�ساليب  �ختيار 
�لأدو�ت كما تهدف  و�إع��د�د  �لبيانات  جمع 
و�لتقارير  �لبحثية  �ملقرحات  �إع��د�د  �ىل 

�لبحثية و تنفيذ �لدر��سات �لبحثية.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى تقيم ندوة 
بعنوان » الجودة خلق وسلوك وثقافة وأسلوب حياة«

 ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم 
�ل����ط����ب����ي����ة �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
ممثلة  �ل��ق��رى  �أم  بجامعة 
�لطبيعي  �ل��ع��اج  ق�سم  يف 
ن�������دوة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��ط��اب 
�ل��ق�����س��م ب��ع��ن��و�ن ) �جل���ودة 
خ����ل����ق و�����س����ل����وك وث���ق���اف���ة 
( مبنا�سبة  ح��ي��اة  و�أ���س��ل��وب 
م���������س����ارك����ة �جل�����ام�����ع�����ة يف 
�لوطني  �لأ�سبوع  فعاليات 
�خل���ام�������س ل���ل���ج���ودة وذل���ك 
ب��ق��اع��ة �مل��ح��ا���س��ر�ت مبقر 
�جلامعية  باملدينة  �لكلية 

بالعابدية .
و�أو�����س����ح ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة 
�ل���دك���ت���ور �أح���م���د ع�����س��ي يف 
ه���ذه  �أن  �ل�����ن�����دوة  ب����د�ي����ة 
�سعى  �إط��ار  تاأتي يف  �لندوة 
للتطوير  ووكالتها  �لكلية 
�لأكادميي وخدمة �ملجتمع 
بن  �جل����ودة  ث��ق��اف��ة  لن�سر 
من�سوبيها من �أع�ساء هيئة 
وط��اب  و�إد�ري����ن  تدري�س 
�جلودة  مفهوم  م�ستعر�سا 
لطاب  و�أهميتها  �ل�ساملة 
�جل����ام����ع����ة وم���ن�������س���وب���ي���ه���ا 

وط��ن��ي��ا و�إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا 
�ل���وق���ت  ذ�ت  يف  م�������س���ي���د� 
مب���ا ي��ول��ي��ه م���ع���ايل م��دي��ر 
�جلامعة �لدكتور بكري بن 
�هتمام  من  ع�سا�س  معتوق 
ب����ال����غ ب���ت���ح���ق���ي���ق م���ع���اي���ري 
�جلودة �ل�ساملة وتطبيقها 
كليات  ك��اف��ة  يف  وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
مثمنا  �جل��ام��ع��ة  و�إد�ر�ت 
�ل���������دور �ل����ف����اع����ل ل���وك���ال���ة 
�جل�������ام�������ع�������ة ل����ل����ت����ط����وي����ر 
�لأكادميي وخدمة �ملجتمع 

مب���ت���اب���ع���ة م�������س���ت���م���رة م��ن 
�ل���دك���ت���ور ع�����س��ام �لأه�����دل 
لتمكن كافة كليات و�إد�ر�ت 
�جل��ام��ع��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
�ملوؤ�س�سي  �لعتماد �لوطني 
و�ل�����ر�جم�����ى م���ع���رب���ا ع��ن 
للجهود  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره 
عميد  يبذله  �لتي  �ملتميزة 
�جلامعي  �لتطوير  ع��م��ادة 
�لدكتور  �لنوعية  و�جل��ودة 
�����س����ل����ط����ان �ل����ب����ق����م����ى ف���ى 
�جلودة  ثقافة  ن�سر  عملية 

باجلامعة 
�لكو�در  وتدريب 
�مل���وؤه���ل���ة ل��ل��ق��ي��ام 

ب���اأع���م���ال �جل����ودة 
م��ن خ��ال تنظيم 
�ل��ع��دي��د م��ن ور���س 

�ل���ع���م���ل و�ل����ن����دو�ت 
ملن�سوبى  �لتدريبية 

�جلامعة.
 ع��ق��ب ذل����ك حت����دث كل 
م���ن رئ��ي�����س ق�����س��م �ل��ع��اج 
�ل���دك���ت���ور على  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
ع���ب���د �مل��ن�����س��ف و�لأ����س���ت���اذ 
�مل�����������س�����ارك رئ����ي���������س جل��ن��ة 
بالق�سم  و�لعتماد  �جل��ودة 
عبد�لكافى  �إيهاب  �لدكتور 
عن �خلطو�ت �لتي قطعها 
�ل��ق�����س��م يف �حل�����س��ول على 
�لع������ت������م������اد �لأك��������ادمي��������ي 
�لوطني و�ل�سعي للح�سول 
ع���ل���ى �لع����ت����م����اد �ل������دويل 
����س���ارح���ن ن����ظ����ام �جل������ودة 
تطبيقه  وكيفية  بالق�سم 
و�لآل������ي������ات �ل���ت���ي و���س��ع��ه��ا 

�لق�سم 
ل�������س���م���ان وم���ر�ق���ب���ة 
�ل���ع���م���ل���ي���ة  يف  �جل���������������ودة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة و�ل���ب���ح���ث���ي���ة 
وكذلك �خلطط �مل�ستقبلية 
بالق�سم  �لتطوير  لعمليات 
�لق�سم  طاب  �أن  موؤكدين 
هذه  فى  �أ�سا�سيون  �سركاء 

�لعمليات.
وف����ى ن��ه��اي��ة �ل���ن���دوة مت 
تعريفية  م��ط��وي��ات  ت��وزي��ع 
ل���ط���اب �ل��ق�����س��م حت��ت��وي 
����س���رح م��ب�����س��ط ملعنى  ع��ل��ى 
�جل��������������ودة وم���ف���اه���ي���م���ه���ا 
وتفعيلها  تطبيقها  وفائدة 
�إىل ج��ان��ب روؤي����ة ور���س��ال��ة 
و�أه�����������د�ف وق����ي����م �ل��ك��ل��ي��ة 

و�لق�سم. 

أخبار
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ق����ام����ت ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم 
�ل����ط����ب����ي����ة �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
�ل��ع��اج  ق�����س��م  يف  متمثلة 
م�سروع  ب��زي��ارة  �لطبيعي 
ت���ع���ظ���ي���م �ل���ب���ل���د �حل������ر�م 
و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى �أوج������ه 
�ل��ن�����س��اط �ل��ت��ى ي��ق��وم بها 
خدمات  من  �مل�سروع  ه��ذ� 
�إج���ت���م���اع���ي���ة لأه�������ل م��ك��ة 

و�حلجاج و�ملعتمرين. 
بتعارف  �ل���زي���ارة  ب����د�أت 
ب��ن  �ل����دك����ت����ور / ط������ال 
�مل�سرف  �لنور  �أب��و  حممد 
�لعام على م�سروع تعظيم 
جميع  على  �حل��ر�م  �لبلد 
�أع�����س��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 

بالق�سم . ويف كلمة �ألقاها 
�لنور  �أب��و  �لدكتور ط��ال 
�سكره  عن  �سعادته  �أع��رب 
هيئة  لأع�������س���اء  �ل��ع��م��ي��ق 
�ل��ت��دري�����س ب��ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
وعلى  �لتطبيقية  �لطبية 
ر�أ���س��ه��م �ل��دك��ت��ور حممد 
و�لدكتور  بكر �سامه  �أبو 
زيارتهم  على  عطار  عمار 
كما  �مل�������س���روع  م��ب��ن��ى  �ىل 
فكرة  عن  �سعادته  حت��دث 
�لعامة  و�أه��د�ف��ه  �مل�سروع 
من تو�سيل ر�سالة توعية 
�ل��ب��ل��د  ه������ذ�  ����س���ك���ان  �ىل 
�حل��������ر�م مب�����دى ت��ع��ظ��ي��م 
وت��ق��دي�����س م��ك��ة �مل��ك��رم��ة 

وو���س��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا رك���ن من 
�أرك����ان �ل��ه��دى ب��ع��د كتاب 
و�سنة  �أم���ث���ل  ك��م��ن��ه��ج  �هلل 
�ل��ن��ب��ي حم��م��د ���س��ل��ى �هلل 
عليه و�سلم كتطبيق كامل 
ث��م �ل��ب��ل��د �حل����ر�م كمكان 
جعل  �هلل  �أن  وكيف  فاعل 
للبقاء  رم��ز�ً  �ملكرمة  مكة 
و�حل��ي��اة وم��ا يتوجه على 
�ل����ن����ا�����س م�����ن ت��ع��ظ��ي��م��ه��ا 

وتقدي�سها و�جالها.
�لدكتور  ��ستعر�س  ث��م 
ط�������ال �ل������ر�م������ج �ل���ت���ى 
ي��ق��دم��ه��ا �مل�������س���روع وه���ي 
ب��رن��ام��ج ���س��ب��اب م��ك��ة وه��و 
برنامج �جتماعي تثقيفي 

وت���ف���اع���ل���ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
ي�ستهدف  �لقيمي،  �لبناء 
ويهيئهم  �ل�سباب  �سريحة 
جمتمعًيا ليتبنو� م�ساريع 
م���ي���د�ن���ي���ة خم����ت����ارة َوف����ق 
لت�سبح  �لتعظيم؛  ثقافة 
يخدم  ح�سارًيا  �أمن��وذًج��ا 
���س��ك��ان م��ك��ة و�ل���و�ف���دي���ن 
�إل����ي����ه����ا وب����رن����ام����ج �حل���ي 
�مل��ع��ظ��م :و�ل�������ذي ي��ه��دف 
�ىل بناء �لإن�سان يف �حلي 
���م ب�����اإدر�ك�����ه م��ك��ان��ة  �مل���ع���ظِّ
�ل��ب��ل��د �حل������ر�م، وم��ع��رف��ة 
من�����ط �حل�����ي�����اة �ل���ر�ق���ي���ة 
-�سرفها  مكة  يف  �ملطلوبة 
�هلل-من حيث طهر �ملكان 

�مل���ق���د����س و�أم������ن ���س��اك��ن��ه��ا 
وتو��سل �أهلها .

�أم���ا ع��ن ب��رن��ام��ج جملة 
م��ك��ة و�ل�����ذي ي��ع��د و�ح����د�ً 
م��ن �ل���ر�م���ج �لإع��ام��ي��ة 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لهادفة يف م�سروع تعظيم 
�لبلد �حل��ر�م؛ فهو ي�سعى 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ع��ظ��م��ة �ل��ب��ل��د 
�حل��������ر�م وخ�����س��و���س��ي��ت��ه، 
ويخاطب �أهله و�لو�فدين 
�لأدب  ل��زوم  ب�سرورة  �إليه 
ف��ي��ه، م��ن خ��ال منظومة 
و�للقاء�ت  �لإ�سد�ر�ت  من 
و�لأن�����س��ط��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لتي ت�سهم يف تعظيم مكة.

قسم العالج الطبيعي يقوم بزيارة 
مشروع تعظيم البلد الحرام 

العالج الطبيعي
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�ل���ع���ام���ل���ون  ي���ن�������س  ومل 
يف ه��ذ� �مل�����س��روع �لأط��ف��ال 
ب���ت���ق���دمي ب����رن����ام����ج م��ك��ي 
بر�مج  �أح��د  ه��و  لاأطفال 
م�������س���روع ت��ع��ظ��ي��م �ل��ب��ل��د 
�حل�����������ر�م، وه������و ب���رن���ام���ج 
جمتمعي ي�سعى �إىل تعزيز 
�حل��ر�م  �لبلد  تعظيم  قيم 
�لأط������ف������ال  �����س����ري����ح����ة  يف 
و�ل����ن����ا�����س����ئ����ة م������ن خ����ال 
وتفاعلية  تثقيفية  �أن�سطة 

متخ�س�سة.
وب����رن����ام����ج ج������و�ل م��ك��ة 
وه�������و ب����رن����ام����ج ت��ف��اع��ل��ي 
ي��ن��ه��ل م���ن م��ع��ن �مل��ا���س��ي 
�مل���ك���ي �ل���ع���ري���ق، ومي��زج��ه 
ب����ح����ا�����س����ره����ا �مل�������زده�������ر، 
تاريخ  �أع��م��اق  يف  ويغو�س 
�أم �لقرى؛ ل�ستخر�ج لآلئ 
يف  �ل��ي��وم  درر  م��ع  ينظمها 
�لر�سائل  م��ن  ف��ري��د  ع��ق��د 
تن�ساب �إىل �ملعظمن لبلد 
�هلل �حل�����ر�م ع���ر و���س��ائ��ل 

�لت�سال �ملتنوعة.
ك����م����ا ي�����ق�����دم �مل���������س����روع 
ب���رن���ام���ج �ل�����وف�����ادة �مل��ك��ي��ة 
وه�����و ب���رن���ام���ج ت��و����س��ل��ي 
�لنخب  با�ست�سافة  يعنى 
و�ل�����وج�����ه�����اء و�مل����وؤث����ري����ن 

م���ن ز�ئ�����ري وح���ج���اج بيت 
ل���ت���ق���دمي  �حل������������ر�م؛  �هلل 
و�ج�������ب �ل�������س���ي���اف���ة ل��ه��م، 
و�إك���ر�م���ه���م وع���ر����س قيم 
ليقومو�  عليهم،  �لتعظيم 
يف  �لتعظيم  ثقافة  بن�سر 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م ل���ارت���ق���اء 
ب�سلوكات �لو�فد �إىل �لبلد 

�حلر�م.
هئية  �أع�ساء  �أ���س��اف  و 
�ل���ت���دري�������س �أف���ك���اره���م يف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف  ن�سر ه���ذه 
�سملت  و����س��ع��ة  م��ن��اق�����س��ة 
����س��ت��ح�����س��ن��ه��ا  ع�����دة  �آر�ء 
�ل��دك��ت��ور �مل�����س��رف �ل��ع��ام 

ع��ل��ى �مل�����س��روع  ك���ان منها 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف  ه���ذه  ن�سر 
�إط������ار م�����س��اب��ق��ات ث��ق��اي��ة 
تنظم بن �لطلبة وتكون 
ودينية  علمية  �أه��د�ف��ه��ا 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة. ك��م��ا �ق���رح 
�ل���ب���ع�������س ن�����س��ر ك��ت��ي��ب��ات 
ت��وع��ي��ة ت����وزع ع��ل��ى طلبة 
�لتوعية  و�أي�����س��ا  �ل��ك��ل��ي��ة 
و�لعمل  �ملحا�سر�ت  �أثناء 
تعظيم  ثقافة  ن�سر  على 
يف  �لطلبة  على  �مل�����س��روع 
�لق�سم و�لأق�سام �لأخرى 
��ستح�سن  كما  �لكلية  يف 
�ل����دك����ت����ور ط������ال ف��ك��رة 

طرحت عن عمل �سر�كات 
ب����ن �ل���ك���ل���ي���ة و�ل�������س���ي���وخ 
�لتعظيم  مفاهيم  لن�سر 
ل��ل��م�����س��روع و����س��ت��ح��د�ث 
ف���ك���رة ����س���ر�ك���ة ع��اج��ي��ة 
مع  بالتعاون  تخ�س�سية 

�لق�سم.
ه�����������ذ� وق�����������د �ن����ت����ه����ى 
�لإج��ت��م��اع ب��ق��رر�ت تثمن 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ����س��ت��م��ر�ر 
�ل����ل����ق����اء�ت ب����ن �أع�������س���اء 
و�مل�سروع  �لتدري�س  هيئة 
و������س�����رورة وج������ود ور�����س 
ع��م��ل ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��اأه��د�ف 
وب��ر�م��ج م�����س��روع تعظيم 

�لبلد �حل���ر�م م��ن خال 
للعمل  م����ب����ادرة  �إط������اق 
�مل�سرك بن كلية �لعلوم 
وبن  �لتطبيقية  �لطبية 
م�������س���روع ت��ع��ظ��ي��م �ل��ب��ل��د 
�حلر�م كما وعد �لدكتور 
ط����ال يف ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء 
ب���ع���م���ل زي��������ارة لأع�������س���اء 
بالكلية  �ل��ت��دري�����س  هيئة 
���س��م��ن ب��رن��ام��ج �ل���وف���ادة 
�مل���ك���ي���ة ل����زي����ارة �أع�������س���اء 
ه��ي��ئ��ة �ل���ت���دري�������س مل��ع��امل 
دينية  دلل����ة  ذ�ت  م��ه��م��ة 
وت��اري��خ��ي��ة د�خ����ل �ل��ب��ل��د 

�حلر�م.

العالج الطبيعي
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كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة في قسم العالج الطبيعى 
تقوم بزيارة مركز جمعية األطفال المعاقين بمكة المكرمة

كلية  حر�س  منطلق  من 
�لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم 
�ل���ع���اج  ق�������س���م  مم���ث���ل���ة يف 
يف  �مل�ساركة  على   �لطبيعي 
خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع وت��ف��ع��ي��ا 
، و  ل��اإع��اق��ة  �ل��ع��امل��ي  لليوم 
�إمي���ان���ا م���ن  ع��م��ادة �لكلية 
مم��ث��ل��ة يف ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور 
ب���ن حم��م��د ع�سي  �ح��م��د   /
ب�����ال�����دور �ل����ف����ع����ال ل��ل��ع��اج 
و   ، �أه���م���ي���ت���ه  و  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 

تفعيا ل�سيا�سة كلية �لعلوم 
�لتطبيقية بجامعة  �لطبية 
�أم �لقرى  �خلا�سة بخدمة 
�ملجتمع و �ملنطلقه من دور 
خدمة  يف  �لفاعل  �جلامعة 
�لتو��سل  ، فقد مت  �ملجتمع 
�لعاج �لطبيعي  بن  ق�سم 
و م��رك��ز ج��م��ع��ي��ة �لأط���ف���ال 
�مل���ع���اق���ن مب��ك��ة �مل���ك���رم���ة و 
دع��م �خلدمات  بهدف  ذل��ك 

�ملقدمة لاأطفال �ملعاقن.

ب���ت���وج���ي���ه م����ن ���س��ع��ادة  و 
�ح���م���د حممد   / �ل���دك���ت���ور 
�لكلية  ع��م��ي��د   - ع�����س��ي  ب���ن 
قام عدد من من�سوبي ق�سم 
برئا�سة  �لطبيعي  �ل��ع��اج 
�لدكتور/ على عبد �ملن�سف 
جمموعة  و  �لق�سم  رئ��ي�����س 
م��ن �ل��ط��اب حت��ت ����س��ر�ف 
�بر�هيم  حممد   / �لدكتور 
و �لدكتور / �سامخ �ل�سامي 
�سو�سه  ت��ام��ر   / �ل��دك��ت��ور  و 

ب����زي����ارة �جل��م��ع��ي��ة ب��ت��اري��خ 
ق��وب��ل  ق���د  و   1434/1/17
�ل���وف���د ب���رح���اب و ���س��ع��ادة 
�مل��رك��ز  �د�رة  م���ن  ����س���دي���دة 
ممثلة يف �سعادة �لدكتورة / 
رئي�سة �ملركز و �ع�ساء �ملركز 

�ملوقرين م�سكورين.   
ل���ر����س���ال���ة  �����س���ت���ك���م���ال  و 
�ل����ق���������س����م جت��������اه �مل���ج���ت���م���ع 
ف��ق��د ق�����ام  �ع�����س��اء �ل��ق�����س��م 
و�ل��ط��اب ب��ت��وزي��ع �ل��ه��د�ي��ا 

ع����ل����ى �لط������ف������ال لإدخ���������ال 
عليهم  �ل�����س��رور  و  �ل��ب��ه��ج��ة 
�لق�سم  م��ن�����س��وب��ى  �ك���د  ك��م��ا 
ع���ل���ى �����س���ت���ع���د�ده���م �ل���ت���ام  
فعاليات  �ى  ف��ى  للم�ساركة 
�لتعاون   توثيق  �ساأنها  م��ن 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ب���ن 
مم��ث��ل��ه ف����ى ق�����س��م �ل���ع���اج 
�ل���ط���ب���ي���ع���ى وب��������ن م���رك���ز 
�مل��ع��اق��ن  �لأط���ف���ال  جمعية 

مبكة �ملكرمة.

العالج الطبيعي

Date Lecture Demonstrator

Tuesday 18-12-2012 Airway Clearance Techniques Dr: Omar Farouk

Tuesday 25-12-2012 Rehabilitation of Lymph-
edema

Dr: Anwar Abdel-
Gayed

Tuesday 29-1-2013  Augmentation of muscle
strength

Dr: Ahmed Abdel-
Rahman

Tuesday 5-2-2013  Physical therapy for selected
vascular disorders

Dr: Ashraf Abdel-
Aal

Tuesday 12-2-2013 Bariatric Surgery and Physio-
therapy Dr: Hesham Galal

Tuesday  19-2-2013 Introduction to Bobath Con-
cepts

 Dr: Mohamed
Sharaf

Tuesday 26-2-2013 Pediatric Rehabilitation Dr: Shamekh El-
Shamy

Tuesday 5-3-2013 Introduction to Electrodiag-
nosis

 Dr: Mohamed
Salah El-din

Tuesday 12-3-2013 Trigger Points Dr: Tamer Shou-
sha

Tuesday 19-3-2013 Low Back Pain  Dr: Mohamed
Ibrahim

Tuesday 2-4-2013  Role of Physical Therapy in
Gynecology and Obestatrics

Dr: Ali Abdel-
Monsef

Tuesday 9-4-2013 Pediatric Rehabilitation Dr: Ehab Abdel-
Kafy

Tuesday  16- 4-2013 Cardiopulmonary Rehabilita-
tion

 Dr: Alaa Khosh
Hal

Tuesday 23 -4-2013 Osteopathic medicine Moayed El-Gehni

Tuesday 30-4-2013  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
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جدول محاضرات اللجنة العلمية لقسم العالج 
الطبيعي للعام الداسي 1433-1434 هـ

العالج الطبيعي

Date Lecture Demonstrator

Tuesday 18-12-2012 Airway Clearance Techniques Dr: Omar Farouk

Tuesday 25-12-2012 Rehabilitation of Lymph-
edema

Dr: Anwar Abdel-
Gayed

Tuesday 29-1-2013  Augmentation of muscle
strength

Dr: Ahmed Abdel-
Rahman

Tuesday 5-2-2013  Physical therapy for selected
vascular disorders

Dr: Ashraf Abdel-
Aal

Tuesday 12-2-2013 Bariatric Surgery and Physio-
therapy Dr: Hesham Galal

Tuesday  19-2-2013 Introduction to Bobath Con-
cepts

 Dr: Mohamed
Sharaf

Tuesday 26-2-2013 Pediatric Rehabilitation Dr: Shamekh El-
Shamy

Tuesday 5-3-2013 Introduction to Electrodiag-
nosis

 Dr: Mohamed
Salah El-din

Tuesday 12-3-2013 Trigger Points Dr: Tamer Shou-
sha

Tuesday 19-3-2013 Low Back Pain  Dr: Mohamed
Ibrahim

Tuesday 2-4-2013  Role of Physical Therapy in
Gynecology and Obestatrics

Dr: Ali Abdel-
Monsef

Tuesday 9-4-2013 Pediatric Rehabilitation Dr: Ehab Abdel-
Kafy

Tuesday  16- 4-2013 Cardiopulmonary Rehabilita-
tion

 Dr: Alaa Khosh
Hal

Tuesday 23 -4-2013 Osteopathic medicine Moayed El-Gehni

Tuesday 30-4-2013  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

�لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  �أق��ام��ت 
دورة تدريبية للتعامل مع خدمة )موقعي( 
بالكلية  �ل��ت��دري�����س  �أع�����س��اء ه��ي��ئ��ة  ل��ل�����س��ادة 
ي����وم �لأرب�����ع�����اء 1433/11/10ه������������� �ل�����س��اع��ة 
بالكلية  �ل���ك���رى  ب��ال��ق��اع��ة  12:30ظ�����ه�����ر�ً، 

و�لتي  قدمها �لأ�ستاذ/ يعقوب �لعفيف.
بخدمات  �لتعريف  �ىل  �ملحا�سرة  تهدف 
م��وق��ع �جل��ام��ع��ة �ل����ذي ي��وف��ره ل��ك��ل ع�سو 
هيئة �لتدري�س مع تو�سيح طرق �ل�ستفادة 
�لق�سوى من رفع �ملحا�سر�ت للطلبة ون�سر 
�لخ���ب���ار �خل��ا���س��ة ب��ال��ت��دري�����س ع��ل��ى �مل��وق��ع 
�ل��ذى  �ل��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  لع�سو  �ل�سخ�سى 

توفره له �جلامعة.

دورة تدريبية للتعامل
مع خدمة )موقعي(

 تعيين الدكتور عمار
 عطار وكياًل لكلية

 العلوم الطبية
 التطبيقية للتطوير
 األكاديمي  وخدمة

المجتمع

تقدم �سعادة عميد كلية �لعلوم �لطبية 
�ل��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  و�أع�����س��اء  �لتطبيقية 
�ىل  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  بالكلية 
�حل��ارة  بالتهنئة  ع��م��ار  �ل��دك��ت��ور  �سعادة 
وذل����ك  ب��ع��د ���س��دور ق���ر�ر م��ع��ايل مدير 
عمار  �لدكتور/  �سعادة  بتعين  �جلامعة 
�لعلوم  لكلية  وكيا  عطار  �هلل  عبد  بن 
�لأكادميي  للتطوير  �لتطبيقية  �لطبية 

وخدمة �ملجتمع ملدة عامن. 
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مشاركة الدكتور/ فياض أحمد صاحب زاده بمؤتمر 
ومعرض دولي لعلوم التغذية والعالج

فيا�س  �ل��دك��ت��ور  ����س���ارك 
يف  ك��م��ت��ح��دث  ز�ده  �أح���م���د 
�مل������وؤمت������ر �ل���������دويل ل��ع��ل��وم 
لتقدمي  و�ل���ع���اج  �ل��ت��غ��ذي��ة 
ورق���ت���ن ع��ل��م��ي��ت��ن ب��ع��ن��و�ن 
ل��ل��در����س��ة »�ن��ت�����س��ار م��ر���س 
بالنظام  وعاقته  �ل�سكري 
�ل���غ���ذ�ئ���ي و�ل����ب����دين« وب��ن 
��ستفاد  �أن��ه  فيا�س  �لدكتور 
�لعظيمة  �لفر�سة  من هذه 
�لعلوم  كلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لطبية �لتطبيقية بجامعة 
�لتغذية  بق�سم  �ل��ق��رى  �أم 
�لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، و�أع������رب عن 
�م���ت���ن���ان���ه ل�������س���ع���ادة ع��م��ي��د 
�ل��ك��ل��ي��ة �ل���دك���ت���ور/ �أح��م��د 
حم�����م�����د ع���������س����ي وك�����ذل�����ك 
ل�������س���ع���ادة رئ���ي�������س �ل��ق�����س��م 
�ل��دك��ت��ور/ ح�����س��ان ب��خ��اري، 
لا�ستفادة  ل��ه  مل�ساعدتهم 
�لفريدة  �لفر�سة  ه��ذه  من 

من نوعها .
ه����ذ� وق����د ����س���ارك �أي�����س��ا 
�ل����دك����ت����ور ف���ي���ا����س �أح���م���د 

�ساحب ز�ده يف ور�سة �لعمل 
للتغذية  �لأوىل  �ل���دول���ي���ة 
�لن��ب��وب��ي��ة و�ل��ت��ى ع��ق��دت يف 
م��دي��ن��ة �مل���ل���ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
 29-28 يف  ب���ج���ده  �ل��ط��ب��ي��ة 
مايو ل�سنة 2012 . ت�سمنت 
ور������س�����ة �ل���ع���م���ل �ل���دول���ي���ة 
�لعاجية  للتغذية  �لأوىل 
دعوة �لدكتور فيا�س �أحمد 

يف  �مل��ح��ا���س��ر  ز�ده  ���س��اح��ب 
ق�سم �لتغذية �لعاجية. 

ف��ي��ا���س  د.  �����س����ارك  وق�����د 
يف ور����س���ة �ل��ع��م��ل �ل��دول��ي��ة 
�لعاجية  للتغذية  �لأوىل 
حول  حما�سرة  مبحا�سرة 
�لبيان و �لر�سد و�لتقييم يف 
�لتغذية �لنبوبية. هذ� وقد 
�لعديد  �مل��ح��ا���س��رة  ح��ا���س��ر 

م��ن �ل��ع��ام��ل��ن يف �مل��ج��الت 
و�لعديد  و�لطبية  �ل�سحية 
م����ن �أخ�������س���ائ���ي���ي �ل��ت��غ��ذي��ة 
وق������د ت�����رك�����زت �مل���ح���ا����س���رة 
�أخ�سائي  دور  �إظ��ه��ار  ع��ل��ى 
�لتغذية �لعاجية يف �لعمل 
د�خ������ل �مل���ن���ظ���وم���ة �ل��ط��ب��ي��ة 
وم���ا ه��ى �حل����الت �حل��رج��ة 
�أخ�سائي  فيها  يلعب  �ل��ت��ى 

دور�  �ل��ع��اج��ب��ي��ة  �ل��ت��غ��ذي��ة 
�ز�ل��ة  يف  و�أ�سا�سياً  ب��ل  ه��ام��اً 
للمر�سى.  �خل��ط��ر  ع��و�م��ل 
�لثناء  مت  �حلفل  نهاية  ويف 
ع�����ل�����ى ج����م����ي����ع �حل���������س����ور 
و�إع������ط������اء  �مل�����������س�����ارك�����ن  و 
ح�سور  ���س��ه��اد�ت  �مل�ساركن 
ت��ق��دي��ر�ً ل��ه��م جل��ه��وده��م يف 

�إجناح ور�سة �لعمل . 

التغذية اإلكلينيكية
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 كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
ممثلة في 

قسم التغذية 
العالجية تشارك 

في فعاليات 
اليوم العالمي 

للتغذية

1- ركن �لهرم �لغذ�ئي و�لذي ي�سرح 
�أنو�ع �لهرم �لغذ�ئي �ملتمثل يف  �أحدث 

MyPlate )�سحني(
2- رك���ن م�����س��اد�ت �لأك�����س��دة و�ل��ت��ي 
�لأك�سدة  م�ساد�ت  �أهمية  عن  تتحدث 
يف حم��ارب��ة تلف �خل��اي��ا �إ���س��اف��ة �إىل 
�لأط���ع���م���ة �ل���ت���ي حت���ت���وي ع���ل���ى ه���ذه 

�مل�ساد�ت
يف  ت���ت���م���ث���ل   ، �لأع�����������س�����اب  رك������ن   -3
�ل�ستخد�مات  ع��ن  تتحدث  طاولتن 
بكرثة  ت�ستخدم  �أع�����س��اب   8 ل���  �لطبية 
يف �ل��ب��ي��وت �ل��ع��رب��ي��ة وع���ن �لأع���ر�����س 

�جلانبية �مل�ساحبة لها.
4- ركن �سحة و �سامة �لغذ�ء و�لتي 
تذكر �أف�سل �لطرق يف حفظ �لأطعمة 
من �لف�ساد مع تو�سيح �أف�سل �لأو�ين 
ل�ستخد�مها يف �أغر��س �لغذ�ء وكيفية 

�لتمييز بينها
5- رك����ن م���ك���ون���ات �جل�����س��م و�ل��ت��ي 
تتجز�أ �إىل ثاثة �أق�سام ، �لق�سم �لأول 

فيها يتم فيه �سوؤ�ل �لز�ئر عن عاد�ته 
�لغذ�ئية �لتي يتبعها يف حياته �ليومية 
، ثم يليه �لق�سم �لثاين و�لذي يحتوي 
على ميز�نن يتم بهما قيا�س مكونات 
�جل�������س���م م����ن �ل�����ده�����ون و�ل���ع�������س���ات 
وم���ن ث���م ي��ت��م ت�����س��ج��ي��ل �مل��ع��ل��وم��ات يف 
من  �ل��ث��ال��ث  �لق�سم  يليه  �ل���س��ت��ب��ي��ان، 
نتائج  �سرح  فيه  يتم  و�ل���ذي  �لطاولة 
�ل�سحي  و�سعه  و�سرح  للز�ئر  �لقيا�س 

بناء على �لنتائج �ملكتوبة
6- رك�����ن  �حل�����س��اب��ات و�حل���م���ي���ات ، 
وت�����س��م��ل ح�����س��اب �ل�����س��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة 
�ملنا�سبة  �حلمية  و�إع��ط��اءه  لل�سخ�س 
�ت��ب��اع هذه  كيفية  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه، 
بع�س  تقدمي  �أي�سا  وت�سمل  �حلمية. 
�ل���ن�������س���ائ���ح ل���ل���ز�ئ���ر ل��ك��ي��ف��ي��ة جت��ن��ب 
ذلك  بعد  بهم.يتم  �ل�����س��ارة  �لأط��ع��م��ة 
جت���م���ي���ع �ل����س���ت���ب���ي���ان���ات م����ن �ل�������زو�ر 
لا�ستفادة منها يف عمل �لح�سائيات.

�شارك ق�شم �لتغذية �لعالجية بكلية 
فعاليات  يف  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم 
ي��وم  وذل����ك  للتغذية  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 

�خلمي�س �ملو�فق 15-حمرم-1434 ه�
توعوية  فعاليات  ع��دة  ب��اإق��ام��ة   

و�أع�����ش��اء  �لق�شم  ط��ال��ب��ات  نفذتها 
مكة  ب�شوق  بالق�شم  �لتدري�س  هيئة 

مول بحي �لعزيزية 
عدة  �قامة  �لفعاليات  وت�شمنت 

�أركان توعوية منها :
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) بال سكري لغد أفضل (

ممثلة  �لتطبيقية  �لطبية  �لعلوم  كلية  تنفذ 
�سئون  بالتعاون مع عمادة  �ملختر�ت  يف ق�سم 
و�لتدريب  �لأن�سطة  وكالة  �لطاب ممثلة يف 
�ملو�فق 25 / 1 / 1434 ه�  �لأحد  �لطابي يوم 
�سكري  ) با  بعنو�ن  �ل�سكري  بد�ء  حملة توعوية 

لغد �أف�سل( . 
�أن هذه  �أحمد ع�سي  �لكلية �لدكتور  و�أو�سح عميد 
�حلملة تاأتي يف �إطار �لر�مج و�لأن�سطة �لتي تنفذها 
�أق�سام �لكلية �ملختلفة للعام �لدر��سي �جلامعي �حلايل 
وتفعيل  �لكلية  طالبات  مب�ستوى  �ل��رق��ي  �أج���ل  م��ن 

�أدو�رهم مع �أفر�د �ملجتمع �لد�خلي و�خلارجي.

اجتماع لجنة تشغيل مختبر كلية العلوم الطبية التطبيقية المركزي

ت�سغيل  �أع�����س��اء جل��ن��ة  �ج��ت��م��ع 
�مل��خ��ت��ر �مل���رك���زي ب��ق��اع��ة جمل�س 
�لكلية  عميد  تر�أ�س  حيث  �لكلية، 

ع�سي  بن حممد  �أحمد  �لدكتور/ 
ه����ذ� �لج���ت���م���اع ورح�����ب ���س��ع��ادت��ه 
ب��ع��ي��د �لفطر  ب��اجل��م��ي��ع وه��ن��ئ��ه��م 

�ملبارك.
�����س���ت���ع���ر�����س  ذل��������ك مت  ب����ع����د 
مناق�ستها  متت  �لتي  �ملو�سوعات 

مناق�سة  ت��اه��ا  �ج��ت��م��اع  �آخ����ر  يف 
�مل��و���س��وع��ات �مل���درج���ة يف ج���دول 

�لأعمال.
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ق����ام ���س��ع��ادة �ل���دك���ت���ور عميد 
كلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية 
ب���الإج���ت���م���اع ب���ط���اب ب��رن��ام��ج 
ط����ب �مل���خ���ت���ر�ت » �ل�����س��ن��و�ت 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ث��ال��ث��ة و�ل���ر�ب���ع���ة » 
ح��ي��ث ق���ام ���س��ع��ادت��ه ب��ال��رد على 

ج��م��ي��ع ����س��ت��ف�����س��ار�ت �ل��ط��اب 
�لتعليمية  مب�سريتهم  �ملتعلقة 
و�أي�سا للتعرف على تطلعاتهم 

ومقرحاتهم.
  وق����د ����س���ارك ب���ه���ذ� �ل��ل��ق��اء 
للدر��سات  �لكلية  وكيل  �سعادة 

�ل��ع��ل��ي��ا و�ل���ب���ح���ث �ل��ع��ل��م��ى د/ 
با�سامة  ب��ك��ر  �أب����و  ب��ن  حم��م��د 
وي��اأت��ى ه��ذ� �لج��ت��م��اع يف �إط��ار 

معايري  لتحقيق  �لكلية  �سعى 
�جلودة يف كافة مناحى �لعلمية 

�لتعليمية.

اجتماع عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
بطالب برنامج طب المختبرات

طب المختبرات



تقيم كلية العلوم الطبية التطبيقية
المعرض الطالبي االول لإلعجاز العلمي في العلوم الطبية

برعاية مدير جامعة ام القرى
االستاذ الدكتور/ بكري بن معتوق عساس

بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية: يوم الثالثاء صفر هـ (طالب)
                                       يوم االربعاء صفر هـ (طالبات)
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الدعوة مفتوحة للجميع


