
كلية العلوم
 الطبية التطبيقية 

تفوز بتوقيع عقدين 
بحثيين في التقنيات 

االستراتيجية 

قسم العالج الطبيعي يقوم 
بزيارة ميدانية الي مستشفى 
عبداللطيف جميل للتأهيل 

الطبي بجده

ال��ق��رى  اأم  وك���ي���ل ج��ام��ع��ة  اف��ت��ت��ح 
ل���أع��م��ال والإب�����داع امل��ع��ريف ال��دك��ت��ور 
املعر�ض  كو�شك  عبدالقادر  ب��ن  نبيل 
العلوم  كلية  وطالبات  لط�ب  الأول 
" الإع��ج��از  ح��ول  التطبيقية  الطبية 
ال��ع��ل��م��ي ل���ل���ق���راآن ال����ك����رمي وال�����ش��ن��ة 
الطبية  العلوم  يف  ال�شريفة  النبوية 
" بح�شور وكيل اجلامعة  التطبيقية 
بن  ثامر  الدكتور  التعليمية  لل�شئون 
العلوم  كلية  وعميد  احلربي  حمدان 
الطبية التطبيقية الدكتور اأحمد بن 

الإب����داع  معهد  وع��م��ي��د  ع�شي  حم��م��د 
وريادة الأعمال الدكتور خالد املطريف 
ووك�����ء وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام واأع�����ش��اء 
العلوم  كلية  وط���ب  التدري�ض  هيئة 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وذل�����ك ب��ق��اع��ة 
باملدينة  التاريخية  عبدالعزيز  امللك 

اجلامعية بالعابدية.
اإيذانا  ال�شريط  اأن قام بق�ض  وبعد 
ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض جت����ول واحل�����ش��ور 
���ش��رح  اأج��ن��ح��ت��ه وا���ش��ت��م��ع اإىل  داخ�����ل 
م��ف�����ش��ل م���ن ال���ط����ب ع���ن الأع���م���ال 

للقراآن  العلمي  ل�إعجاز  التطبيقية 
التطبيقية  الطبية  العلوم  وال�شنة يف 
ال���ع����ج���ي���ة  ودوره����������ا يف اجل�����وان�����ب 

والغذائية ال�شليمة .
ب��ع��د ذل����ك ب�����داأ احل���ف���ل اخل��ط��اب��ي 
من  ب��اآي��ات  املنا�شبة  بهذه  اأقيم  ال��ذي 

القراآن الكرمي .
العلوم الطبية  األقى عميد كلية  ثم 
حممد  بن  اأحمد  الدكتور  التطبيقية 
ع�شي كلمة رحب فيها بوكيل اجلامعة 
ل�أعمال والإبداع املعريف... )�ض3-2(
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اف��ت��ت��ح وك��ي��ل ج��ام��ع��ة اأم ال��ق��رى 
الدكتور  املعريف  والإب��داع  ل�أعمال 
نبيل بن عبدالقادر كو�شك املعر�ض 
ك��ل��ي��ة  وط����ال����ب����ات  ل����ط�����ب  الأول 
 " ح��ول  التطبيقية  الطبية  العلوم 
الإع���ج���از ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي 
وال�شنة النبوية ال�شريفة يف العلوم 
الطبية التطبيقية " بح�شور وكيل 
اجلامعة لل�شئون التعليمية الدكتور 
ث��ام��ر ب��ن ح��م��دان احل��رب��ي وعميد 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن حم��م��د ع�شي 
وع���م���ي���د م���ع���ه���د الإب����������داع وري�������ادة 
الأع���م���ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل��ط��ريف 
واأع�شاء  الأق�شام  وروؤ���ش��اء  ووك���ء 
هيئة التدري�ض وط�ب كلية العلوم 
بقاعة  وذل���ك  التطبيقية  الطبية 
امللك عبدالعزيز التاريخية باملدينة 

اجلامعية بالعابدية.
وبعد اأن قام بق�ض ال�شريط اإيذانا 

واحل�شور  جت��ول  املعر�ض  بافتتاح 
�شرح  اإىل  وا�شتمع  اأجنحته  داخ���ل 
مف�شل م��ن ال��ط���ب ع��ن الأع��م��ال 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل�����إع����ج����از ال��ع��ل��م��ي 
الطبية  العلوم  يف  وال�شنة  للقراآن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ودوره������ا يف اجل��وان��ب 

الع�جية والغذائية ال�شليمة .
ب��ع��د ذل���ك ب���داأ احل��ف��ل اخلطابي 
الذي اأقيم بهذه املنا�شبة باآيات من 

القراآن الكرمي .
ث����م األ����ق����ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
اأحمد  الدكتور  التطبيقية  الطبية 
فيها  رح��ب  كلمة  ع�شي  حممد  ب��ن 
والإب��داع  ل�أعمال  اجلامعة  بوكيل 
املعريف الدكتور نبيل بن عبدالقادر 
ك���و����ش���ك واحل�������ش���ور م��و���ش��ح��ا اأن 
املعر�ض �شي�شتمر ملدة يومني حيث 
ل��ل��ط���ب  الأول  ال����ي����وم  خ�����ش�����ض 
و���ش��ي��خ�����ش�����ض ي�����وم غ����د الأرب����ع����اء 

للطالبات فقط .

موؤكدا اأن القراآن الكرمي وال�شنة 
لكل  واملنهاج  النربا�ض  النبوية هما 
م�شلم وفيهما من الإعجاز الرباين 
م����ا ي��ث��ب��ت ل���ك���ل ف�����رد ع���ل���ى ع��ظ��م��ة 
مبينا  وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  اخل���ال���ق 
ما  العلمي  الإع��ج��از  ف���روع  م��ن  اأن 
يجعل  مم��ا  الطبية  بالعلوم  يتعلق 
الطبية  العلوم  لكلية  وا�شعا  املجال 
ال��ق��رى  اأم  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
لإبراز �شور من هذا الإعجاز تربط 
التخ�ش�ض العلمي بالوحي الرباين 
عليها  املطلع  اإمي��ان  وتزيد  وتر�شخ 
ب�شدق هذا الكتاب و�شدق الر�شالة 

املحمدية .
واأفاد اأن احلقائق العلمية املذهلة 
لها  جت��د  الآن  ح��ت��ى  تك�شفت  ال��ت��ي 
م�شريا  وال�شنة  ال��ق��راآن  م��ن  منبعا 
اأ���ش��ب��ح على  ب��اأ���ش��ره  ال��ع��امل  اأن  اإىل 
يقني اأن وراء هذا الكون مبا فيه من 
متناق�شات  من  يحتويه  وما  اإب��داع 

أخبار

وكيل الجامعة:
 إن القرآن الكريم 
والسنة النبوية هما 
النبراس والمنهاج 
لكل مسلم وفيهما 
من اإلعجاز الرباني
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خ�����ال�����ق ع���ظ���ي���م ت���ت���ن���اه���ى ج��م��ي��ع 
املخلوقات اأمام عظمته وقدرته واأن 
ال�شنة النبوية ال�شريفة قد تناولت 
بالأحاديث ال�شحيحة كل ما يتعلق 
ت�شيري  يف  واأ�شهمت  الإن�شان  بحياة 
النفع  لهم  يحقق  مبا  العباد  اأم��ور 

والفائدة يف دنياهم واآخرتهم .
يربز  فيلما  احل�����ش��ور  �شاهد  ث��م 
دور الكلية واأع�شاء هيئة التدري�ض 
ب��ه��ا يف اك��ت�����ش��اف م���واه���ب وق����درات 
و�شقلها  ال��ك��ل��ي��ة  وط��ال��ب��ات  ط����ب 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ب���ع���ي���دا ع����ن اجل���وان���ب 

التقليدية .
بعدها األقى اأحد الط�ب ق�شيدة 
���ش��ع��ري��ة ع���ن الإع����ج����از ال��ع��ل��م��ي يف 

الأحاديث النبوية ال�شريفة .
اجلامعة  وكيل  األ��ق��ى  ذل��ك  عقب 
الدكتور  املعريف  والإب��داع  ل�أعمال 
كلمة  كو�شك  ع��ب��دال��ق��ادر  ب��ن  نبيل 
اأث��ن��ى ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية 

ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال���ط����ب وال��ط��ال��ب��ات 
هيئة  اأع�شاء  وادور  الكلية  ه��ذه  يف 
اإب����راز من���اذج متميزة  ال��ت��دري�����ض يف 
ال���ق���رى  اأم  ج���ام���ع���ة  اأن  م�����وؤك�����دا 
ومب��ت��اب��ع��ة ���ش��خ�����ش��ي��ة م���ن م��ع��ايل 
معتوق  بن  بكري  الدكتور  مديرها 
ك��ل احل��ر���ض على  ع�شا�ض حت��ر���ض 
املواهب والأفكار  ت�شجيع ودعم كل 
خدمة  �شاأنها  م��ن  التي  الإب��داع��ي��ة 
يف  م�شت�شهدا  وجم��ت��م��ع��ه��ا  وط��ن��ه��ا 
ذل����ك ب�����ش��دور امل���واف���ق���ة ال�����ش��ام��ي��ة 
ال��ك��رمي��ة ب��اإن�����ش��اء م��ع��ه��د الإب�����داع 
القرى  اأم  بجامعة  الأعمال  وري��ادة 
���ش��رك��ة وادي م��ك��ة وال��ت��ي  واإن�������ش���اء 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا خ��دم��ة م��ن�����ش��وب��ي ه��ذا 
املجال  اأن  مو�شحا  العلمي  ال�شرح 
التي  مفتوح لكل الأفكار الإبداعية 
هذا  خدمة  يف  الإ���ش��ه��ام  �شاأنها  م��ن 

الوطن ومواطنية .
وبني الدكتور كو�شك اأن مثل هذه 

الإجن��ازات وهذه الأفكار الإبداعية 
مل تكن لتظهر لول ف�شل اهلل اأول 
ث���م ل���ه��ت��م��ام وال���رع���اي���ة وال��دع��م 
ل�شيما  التعليم  ب��ه  يحظى  ال���ذي 
العايل منه من ولة الأم��ر يف هذه 
الب�د اخل��رية - وفقهم اهلل - وما 
ح���ظ���ي���ت وحت����ظ����ى ب����ه ج���ام���ع���ة اأم 
ه���ذا اجل��ان��ب وبحر�ض  ال��ق��رى يف 
م��ن م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
العنقري  الدكتور خالد بن حممد 
ومبتابعة واهتمام من معايل مدير 
اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق 
اأم القرى  ع�شا�ض مما جعل جامعة 
تخطو هذه اخلطوات املت�شارعه يف 
والتعليمية  العلمية  براجمها  كافة 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت�����ش��ب��ح خم��رج��ات��ه��ا 
التفكري  من  املتقدم  امل�شتوى  بهذا 
والإبداع متمنيا التوفيق للجميع .

ويف نهاية احلفل تبودلت الهدايا 
التذكارية بهذه املنا�شبة .

وكيل الجامعة:
جامعة أم القرى 

تحرص كل الحرص 
على تشجيع ودعم 

كل المواهب 
واألفكار اإلبداعية

وكيل الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي يفتتح المعـــــــــــرض األول لإلعجاز العلمي في العلوم الطبية التطبيقية 
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ت�������ق�������دم ع�����م�����ي�����د ك���ل���ي���ة 
التطبيقية  الطبية  العلوم 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
ع�����ش��ي ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ع�����ش��وي 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ال���دك���ت���ور ع������ادل ال�����ش��ي��م��ي 
على  رفعت  با�شم  والدكتور 

ع��ق��دي��ن �شمن  ت��وق��ي��ع��ه��م��ا 
يف  البحثية  امل�شاريع  عقود 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
وامل���ت���ق���دم���ة م����ع ع�����دد م��ن 
ال���ب���اح���ث���ني م����ن اجل���ام���ع���ة 
البحثية  لتنفيذ م�شاريعهم 
�شبتمرب  ���ش��ه��ر  يف  امل��ق��دم��ة 

2011 م وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 11 
م�������ش���روع���ا وم����دع����م����ة  م��ن 
الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��ط��ة 
للعلوم  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
مبدينة  والبتكار  والتقنية 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم 
اإجمالية  بقيمة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

ل��ل��ب��ح��ث��ني ث����ث���ة م���ي��ني 
و�����ش����ت����م����ائ����ة األ�����������ف ري�������ال 
ويخت�ض البحث الأول على 
ل�شرطانات  اجليني  الع�ج 
عن  ال��ث��اين  والبحث  الكبد 
اأ�شباب احلمل خارج الرحم. 
م���ت���م���ن���ي���ا ل���ه���م���ا ال���ت���وف���ي���ق 

وال�������ش���داد وال��ت��ق��دم مل���ا فيه 
هذا  يف  البحثي  امل�شار  رق��ي 
باأم  ال�شامخ  العلمي  ال�شرح 
القرى والذي يحظى بدعم 
م��ن معايل  كاملة  وم����وؤازرة 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال��دك��ت��ور 

بكري بن معتوق ع�شا�ض . 

كلية العلوم الطبية التطبيقية تفوز بتوقيع عقدين 
بحثيين في التقنيات االستراتيجية 

بتمويل من الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار

أخبار

جملة دورية ت�شدر عن اللجنة الع�مية
 لكلية العلوم الطبية التطبيقية

م�شوؤول التحرير
د. حممد �صالح الدين حممد

الفريق الط�بي
ل�ؤي عبد الغني مياين

غالب علي املقعدي
اإيالف وائل حمامد

مدير التحرير
د. عمار بن عبد اهلل عطار

�شكرتري التحرير
اأ. ماجد غرم اهلل الزهراين

املدير الفني
اأ. خالد حممد اأب�مني

امل�شرف على املجلة
د. اأحمد بن حممد ع�صي

هيئة التحرير
د. حممد حممد خري الدين

د. با�صم عمرو رفعت
د. فرا�س �صلطان العزة

الطبيةالطبية
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معالي مدير الجامعة يوجه بطباعة النشرة الدورية لكلية 
العلوم الطبية التطبيقية بمطابع الجامعة

 وج����ه م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ب��ك��ري بن  ال���دك���ت���ور  ال���ق���رى  اأم 
الن�شرة  معتوق ع�شا�ض  بطباعة 
ال����دوري����ة ال��ت��ي ت�����ش��دره��ا كلية 
ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اط���ع  عقب  اجل��ام��ع��ة  مبطابع 
م���ع���ال���ي���ه ع����ل����ى ال����ن���������ش����رة وم����ا 
اح��ت��وت��ه م��ن م��و���ش��وع��ات وم��واد 
ط�ب  حققها  علمية  واإجن���ازات 
معاليه  ،واأث��ن��ى  الكلية  وطالبات 
ع��ل��ى اجل���ه���ود امل��ت��م��ي��زة ل��ط���ب 
وط����ال����ب����ات ال���ك���ل���ي���ة م�������ش���ي���دا يف 
ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ب����ال����دور امل��ت��م��ي��ز 
ل��ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة وم��ع��اون��ي��ه من 
اأق�����ش��ام واأع�شاء  وك���ء وروؤ���ش��اء 

هيئة التدري�ض .
ج�����اء ذل�����ك خ������ل ا���ش��ت��ق��ب��ال 
م���ع���ال���ي���ه مب���ك���ت���ب���ه ب���ال���ع���اب���دي���ة 
ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة  التطبيقية 
وامل�شرف  ع�شي  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
بالكلية  ال��ط���ب��ي  ال��ن�����ش��اط  ع��ل��ى 

الدكتور عمار عطار
حيث قدما ملعاليه عر�شا مرئيا 
الأول لط�ب وطالبات  للمعر�ض 
ال��ك��ل��ي��ة ع���ن » الإع����ج����از ال��ع��ل��م��ي 
النبوية  وال�شنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
ال��ط��ب��ي��ة  ال����ع����ل����وم  ال�������ش���ري���ف���ة يف 
الكلية  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  التطبيقية 
ت�شمنه  وم����ا  امل��ن�����ش��رم  الأ����ش���ب���وع 
امل��ع��ر���ض م���ن اأع���م���ال واإب����داع����ات 
للط�ب والطالبات والتي ارتكزت 
على ما اكت�شبوه من جوانب علمية 
وربطها  بالكلية  درا�شتهم  خ���ل 
العلمي يف  الإع���ج���از  م��ن  ورد  مب��ا 
كتاب اهلل العزيز ) القراآن الكرمي 

( وال�شنة النبوية املطهرة ،
كما �شاهد معاليه فيلما وثائقيا 

ط�ب  وق���درات  مواهب  لكت�شاف 
وطالبات الكلية و�شقلها  وتنميتها 
ب��ع��ي��دا ع���ن اجل���وان���ب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
م���ن عميد  ال�����ش��رح  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  
اأح��م��د ع�شي عن  ال��دك��ت��ور  الكلية  
الإع��ج��از ال��رب��اين يف اإث��ب��ات عظمة 
اخل��ال��ق ت��ب��ارك وت��ع��اىل ل��ك��ل ف��رد 
مبينا اأن من فروع الإعجاز العلمي 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة مما 
العلوم  لكلية  وا�شعا  املجال  يجعل 
�شور  لإب����راز  التطبيقية  الطبية 
من هذا الإعجاز تربط التخ�ش�ض 
وتر�شخ  ال��رب��اين  بالوحي  العلمي 
وتزيد اإميان املطلع  عليها ب�شدق 
كتاب اهلل العزيز ) القراآن الكرمي 
بن  حممد  النبي  ر�شالة  و�شدق   )
ع���ب���داهلل ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م  
موؤكدا اأن احلقائق العلمية  املذهلة 
لها  جتد  الآن  حتى  تك�شفت   التي 
واأ�شبح  وال�شنة  القراآن  من  منبعا 

العامل باأ�شره يدرك يقينا اأن وراء 
هذا الكون مبا فيه من اإبداع وما 
خالق  متناق�شات  م��ن  يحتويه 
عظيم تتناهى جميع املخلوقات 
اأمام عظمته وقدرته واأن ال�شنة 
تناولت  قد  ال�شريفة  النبوية 
كل  ال�شحيحة  ب���الأح���ادي���ث 
الإن�����ش��ان  ب��ح��ي��اة  يتعلق  م��ا 
اأم���ور  ت�شيري  يف  واأ���ش��ه��م��ت 
العباد مبا يحقق لهم النفع 

والفائدة يف دنياهم واآخرتهم .
بعد ذلك اطلع معايل الدكتور 
ب��ك��ري ب���ن م��ع��ت��وق ع�����ش��ا���ض على 
ت�شدرها  ال��ت��ي  ال��دوري��ة  الن�شرة 
الكلية وما احتوته من مو�شوعات 
وم�����واد ع��ل��م��ي��ة ون�����ش��اط��ات ت��ربز 
ج���ه���ود ال��ك��ل��ي��ة وط����ب���ه���ا . وق��د 
التي  اجلهود  بتلك  معاليه  اأ���ش��اد 
ب���ذل���ت وت����ب����ذل �����ش����واء م����ن ق��ب��ل 
اجلهود  اأو  الكلية  على  القائمني 

امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي اأظ��ه��رت��ه��ا ق���درات 
املنت�شبني  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط���ب 
التطبيقية  الطبية  العلوم  لكلية 
ب�شكل خا�ض اأو قريناتها الكليات 
العلمي  ال�شرح  ه��ذا  يف  الأخ���رى 
اهلل  �شائ�   ) ال��ق��رى  اأم  )جامعة 
�شبحانه وتعاىل التوفيق للجميع 
خل���دم���ة  ج����ه����وده����م  ت���ك���ل���ل  واأن 

وطنهم واأمتهم.

أخبار

6

 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 

.............�س )2(
و�لر�مج. ......

الطبيةالطبية
جملة دورية ت�سدر عن �للجنة �لعامية

 لكلية �لعلوم �لطبية �لتطبيقية

 �لعدد )1( �سفر 1434ه� – دي�سمر 2012م

معالي مدير جامعة أم القرى يفتتح ورشة 

العمل التطويرية ألعضاء هيئة التدريس

 الدكتور عمار

 عطار وكيال

 للتطوير

 األكاديمي

 وخدمة

المجتمع

4
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الكلية تقيم 

ندوة بعنوان 

))الجودة خلق 

وسلوك وثقافة 

وأسلوب حياة((
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كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة في قسم العالج الطبيعي 
تقوم بزيارة مصنع كسوة الكعبه المشرفه بمكة المكرمة

الع�ج  ق�شم  حر�ض  منطلق  م��ن 
امل�����ش��ارك��ة يف خدمة  ع��ل��ى   الطبيعي 
املجتمع، واإميانا من من�شوبي الق�شم  
الطبيعي  ل��ل��ع���ج  ال��ف��ع��ال  ب���ال���دور 
كلية  ل�شيا�شة  وت��ف��ع��ي���  واأه��م��ي��ت��ه، 
بجامعة  التطبيقية  الطبية  العلوم 
اأم القرى  اخلا�شة بخدمة املجتمع 
الفاعل  اجلامعة  دور  من  واملنطلقة 

يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، ف��ق��د مت 
ال��ت��وا���ش��ل ب���ني  ق�شم ال��ع���ج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وم�������ش���ن���ع ك�����ش��وة 
املكرمة  امل�شرفة مبكة  الكعبة 
وذل���ك ب��ه��دف دع��م اخل��دم��ات 
والق�شم  الكلية  م��ن  امل��ق��دم��ة 
م�شنع  فى  متمثل  للمجتمع 

الك�شوة امل�شرفة.
واأو�������ش������ح ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
هذه  اأن  ع�شي  اأحمد  الدكتور 
الزيارة تاأتي يف اإطار الربامج 
والأن�شطة التي تنفذها اأق�شام 

ال��ك��ل��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي 
اجل��ام��ع��ي احل���ايل م��ن اأج���ل ال��رق��ي 
مب�����ش��ت��وى ط�����ب ال��ك��ل��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل 
اأدواره��م مع اأفراد املجتمع الداخلي 

واخلارجي.
و قد قام عدد من من�شوبي ق�شم 
خمتارة  و�شفوة  الطبيعي   ال��ع���ج 
م��ن ال��ط���ب حت��ت ا����ش���راف ���ش��ع��ادة 

و�شعادة  ابراهيم  حممد   / الدكتور 
م�شنع  ب����زي����ارة  ���ش��و���ش��ه  ت���ام���ر   / د 
بتاريخ 1434/1/26 وقد مت  الك�شوة 
ترتيب الزيارة من قبل عمادة الكلية 
باإ�شراف �شعادة الدكتور / اأحمد بن 
وقد  الكلية،  عميد   - ع�شي  حممد 
قوبل الوفد برحاب و�شعادة �شديدة 
بامل�شنع  وال��ع��ام��ل��ني  الإداري�����ني  م��ن 

املوقرين م�شكورين.  
 وا����ش���ت���ك���م���ال ل���ر����ش���ال���ة ال��ق�����ش��م 
جت����اه امل��ج��ت��م��ع ف��ق��د ق�����ام  اأع�����ش��اء 
مطويات  بتوزيع  وال��ط���ب  الق�شم 
العديد  للوقايه من  وذلك  وكتيبات 
م��ن الأم���را����ض والإ���ش��اب��ات ك��م��ا مت 
حول  الن�شائح  م��ن  العديد  تقدمي 
ك��ي��ف��ي��ة اجل��ل��و���ض ال�����ش��ح��ي��ح وح��م��ل 
اأك���د من�شوبي  ك��م��ا  الأ���ش��ي��اء. 
التام  ا�شتعدادهم  الق�شم على 
للم�شاركة فى اأي فعاليات من 
���ش��اأن��ه��ا ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون  بني 
ممثلة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية 
الطبيعي  ال���ع����ج  ق�����ش��م  ف���ى 
الكعبة  ك�����ش��وة  م�����ش��ن��ع  وب���ني 
وفى  امل��ك��رم��ة.  مبكة  امل�شرفة 
نهاية ال��زي��ارة اأع���رب ك��ل من 
ال�شادة اأع�شاء هيئة التدري�ض 
وال��ط���ب ع��ن ج��زي��ل ال�شكر 

لإدارة امل�شنع والعاملني به. 

العالج الطبيعي
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قسم العالج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية
 يعقد المسابقة الثقافية األولى للقسم

ب�����رع�����اي�����ة ك�����رمي�����ة م��ن 
�شعادة الدكتور اأحمد ع�شي 
الطبية  العلوم  كلية  عميد 
واإمي�����ان�����ا   ، ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
ب��اأه��م��ي��ة اإح���ي���اء الن�����ش��ط��ة 
ال�����ط������ب�����ي�����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة،  
ت�����ش��رف��ت جل��ن��ة الأن�����ش��ط��ة 
برئا�شة   بالق�شم  الط�بية 
���ش��و���ش��ة   ت���ام���ر حم���م���د  د/ 

وع���������ش����وي����ة ك������ل م������ن د/ 
ع��ل��ي ع��ب��د امل��ن�����ش��ف ث��اب��ت 
امل��ج��ي��د  ع���ب���د  اأن���������ور   ود/ 
ع��ب��ي��د  ود/ حم��م��د  ر���ش��ا 
������ش�����رف  ب���ع���ق���د امل�����ش��اب��ق��ة 
لط�ب  الويل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ق�����ش��م ال����ع�����ج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
املوافق   ي��وم الثنني  وذل��ك 
�شرفنا  وق��د  1434/2/9ه������ 

ب��ح�����ش��ور امل�����ش��اب��ق��ة ���ش��ع��ادة 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن اأب���و 
ب�����ك�����ر  ب����ا�����ش�����م����ة وك���ي���ل 
العليا  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ك��ل��ي��ة 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي و���ش��ع��ادة 
املن�شف  عبد  علي  الدكتور 
الع�ج  ق�شم  رئي�ض  ث��اب��ت 
وط�ب   واأع�شاء  الطبيعي 

ق�شم الع�ج الطبيعىي .

التحكيم  وتكونت جلنة 
للم�شابقة من كل من : د/ 
رئي�شاً  الكايف   عبد  اإيهاب 
للجنة  وبع�شوية ك� من 
د/ حممد حممد ابراهيم 
اجل��ي��د  ع���ب���د  اأن��������ور  ود/ 
ع��ب��د  اأم��������ري  ود/  ع���ب���ي���د 
ه�شام  ود/  الفقي  ال���روؤف 
�شامخ  ود/  مهران  ج���ل 

حم���م���د ال�������ش���ام���ي. وق���د 
ان��ت��ه��ت امل�����ش��اب��ق��ة ب��ت��وزي��ع 
�شهاداة التكرمي واجلوائز 
ال��������رم��������زي��������ة ل����ل����ط�����ب 
ال���ف���ائ���زي���ن وامل�������ش���ارك���ني 
�شكر  وب��ك��ل��م��ة   بامل�شابقة 
لكل  �شو�شة  ت��ام��ر  د/  م��ن 
م��ن ���ش��ارك يف اإخ���راج هذا 

العمل املتميز. 

العالج الطبيعي
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ت���������ش����رف ق�������ش���م ال����ع�����ج 
الطبيعي يوم الثنني املوافق 
اخل���ام�������ض ع�����ش��ر م���ن �شفر 
1433ه����������  ب����دع����وة الأ����ش���ت���اذ 
م�شئول   ال��ق��ر���ش��ي  اهلل  ع��ب��د 
ال����ع�����ق����ات ال���ع���ام���ة ب��ه��ي��ئ��ة 
مبكة  احل���رام  البلد  تعظيم 
املكرمة وذلك برعاية كرمية 
م���ن ����ش���ع���ادة ال���ك���ت���ور اأح��م��د 
ع�����ش��ى ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
وال��ذى  التطبيقية  الطبية 
اأو���ش��ح اأن ه��ذة ال��ن��دوة تاأتي 
فى اإطار الربامج والأن�شطة 
الكلية  اأق�����ش��ام  تنفذها  ال��ت��ى 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��ام ال���درا����ش���ى 
احل������اىل م����ن اأج������ل ت��ث��ق��ي��ف 
الط�ب وتفعيل اأدوارهم مع 
املجتمع الداخلي واخلارجي 
وذل������ك م����ن خ������ل ت��ع��ظ��ي��م 

البلد احلرام.

وق�����د ق�����ام ب���رت���ي���ب ه���ذه 
ال������ن������دوه ك�����ل م�����ن ����ش���ع���ادة 
ال��دك��ت��ور ع��م��ار ع��ط��ار وكيل 
ال��ك��ل��ي��ة ل�����ش��ئ��ون ال��ت��ط��وي��ر 
واجل����ودة، وال��دك��ت��ور حممد 
حم���م���د اب���راه���ي���م ال����ش���ت���اذ 
امل�����������ش�����ارك ب���ق�������ش���م ال����ع�����ج 
ال���ط���ب���ي���ع���ي ورئ����ي���������ض جل��ن��ة 
الإر�شاد الكادميي والدكتور 

ت��ام��ر ���ش��و���ش��ة رئ��ي�����ض جلنة 
بق�شم  ال��ط���ب��ي��ة  الن�����ش��ط��ة 
ال����ع�����ج ال��ط��ب��ي��ع��ي واأم�����ني 
جل��ن��ة الإر������ش�����اد الك���ادمي���ى 
ب��ال��ق�����ش��م. وق���د ح�����ش��ر تلك 
ال�����ن�����دوة �����ش����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
حممد بن اأبو بكر  با�ش�مة 
وك������ي������ل ال����ك����ل����ي����ة ل�������ش���ئ���ون  
والبحوث  العليا  ال��درا���ش��ات 

وح�شور اأع�شاء ق�شم الع�ج 
ال���ط���ب���ي���ع���ي وع����ل����ى راأ����ش���ه���م 
ال���دك���ت���ورع���ل���ي عبد  ����ش���ع���ادة 
امل��ن�����ش��ف ث��اب��ت رئ��ي�����ض ق�شم 
األقى  وقد  الطبيعى.  الع�ج 
القر�شي  اهلل  ع��ب��د  ال���ش��ت��اذ 
حم��ا���ش��رة ���ش��ام��ل��ة لإي�����ش��اح 
البلد احلرام  مفهوم تعظيم 
تفعيل  وكيفية  الهيئة  ودور 

بهذا  ل���رت��ق��اء  ال�شباب  دور 
امل���ف���ه���وم مم����ا ك�����ان ل����ه ب��ال��غ 
الأث�����ر ف���ى ن��ف�����ض احل�����ش��ور. 
وفى اخلتام مت توزيع بع�ض 
للط�ب  ال��رم��زي��ة  ال��ه��داي��ا 
مم��ث��ل��ة ف���ى ب��ع�����ض امل��ج���ت 
وال����������ش���������دارات م�����ن ه��ي��ئ��ة 
مبكة  احل���رام  البلد  تعظيم 

املكرمة.

قسم العالج الطبيعي بكلية العلوم الطبية
 التطبيقية يستضيف هيئة تعظيم البلد الحرام

العالج الطبيعي

قسم العالج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية يقوم بزيارة 
ميدانيه الي مستشفى عبداللطيف جميل للتأهيل الطبي بجده

الطبيعي  الع�ج  ق��ام ط���ب ق�شم   
)ال���دف���ع���ة اخل��ام�����ش��ة( ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الطبية التطبيقية بزيارة ميدانية ايل 
م�شت�شفى عبداللطيف جميل للتاأهيل 
الطبي بجدة يوم الثنني املوافق 22/ 
1 / 1434ه�  برفقة الدكتور عمر فاروق 
والدكتور   ) بالق�شم  م�شاعد  )ال�شتاذ 
م�شاعد  )ال�شتاذ  عبدالعال  اأ�شرف   /
الغامدي   حممد  والدكتور   ) بالق�شم 
)املعيد بالق�شم (  وقد كان يف ا�شتقبال 
الذي  امل�شت�شفى  م�شئويل  اأح��د  الوفد 

امل�شت�شفى  ت��اري��خ  نبذةعن  ب�شرح  ق��ام 
اأجنحته  واإن�شائه وت�شميمه مبختلف 
ح���ي���ث  ي���ح���ت���وي امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع���ل���ى 8 

�شريرا.   120 ب�شعة  خمتلفة  اأج��ن��ح��ه 
ويحتوي كل جناح على وحدة للع�ج 
الوظيفي ويحتوي  والع�ج  الطبيعي 

للع�ج  وح���دة  على  اي�����ش��اً  امل�شت�شفى 
املائي و�شالة ريا�شية خا�شة باملر�شى 
ويعترب م�شت�شفى عبداللطيف جميل 
اململكة  يف  ن��وع��ه  م��ن  م�شت�شفى  اأول 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ي��ت��خ�����ش�����ض يف 
التاأهيل الطبي حيث يقدم امل�شت�شفى 
للمر�شى  مميزة  تاأهيل  اإع��ادة  برامج 
النهارية  الطبية  والرعاية  املنومني، 
وم����ر�����ش����ى ال�����ع�����ي�����ادات اخل����ارج����ي����ة، 
بالإ�شافة للرعاية الطبية امل�شتدمية، 

الرعاية املنزلية.
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امل����واف����ق  الرب�������ع�������اء  ي�������وم  مت 
1434/2/6 ه� عقد اجتماع جلنة 
اجل�����ودة والع���ت���م���اد الك���ادمي���ي 
ل��ق�����ش��م ال��ت��غ��ذي��ة الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة. 
وح���������ش����ر الج�����ت�����م�����اع اأع���������ش����اء 
اللجنة  ورئي�ض  بالق�شم  اللجنة 
د. ح�����ش��ان ب���ن م��ظ��ه��ر ب���خ���اري. 
اىل و�شع خطة  الجتماع  ه��دف 
زم��ن��ي��ة جم���دول���ة ل���ب���دء ال��ع��م��ل 
ب��الع��ت��م��اد الأمل������اين م���ع ت��وزي��ع 
العمل يف جميع بنوده على جلان 

م�شغرة يدار من جميع اأع�شاء هيئة 
التدري�ض والفنيني واملعيدات يف ق�شم 
التغذية الكلينيكية. وبني الجتماع 

ع����ن اأه���م���ي���ة ن�����ش��ر ث���ق���اف���ة اجل�����ودة 
ال��ق�����ش��م من  ل���دى طلبة  وخ�����ش��و���ش��ا 
لأهيمة  وذل���ك  الخ��ريت��ني  ال�شنتني 
العتماد  ب��ن��ود  بع�ض  يف  م�شاركتهم 

م���ن ت��ع��ب��ئ��ة ال����ش���ت���م���ارات اخل��ا���ش��ة 
ل��ت��ق��ي��ي��م اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وتقييمه  المتياز  طالبات  وت��دري��ب 
وك���ي���ف���ي���ة ع���م���ل م�������ش���اري���ع ال���ت���خ���رج 

وت��ق��ي��ي��م��ه��ا. وب��ي��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة اأن 
الأمل��اين  العتماد  بنود  يف  العمل 
املعيار  الركيز على  بداأ ومت  قد 
ال����راب����ع م���ن م��ع��اي��ري الع��ت��م��اد 
امل��ح��ل��ي وه����و ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م 
به  اخلا�شة  ال�شتمارات  وتعبئة 
امل�شاحبة  وامل��وؤ���ش��رات  وال��دلئ��ل 
معه وذل���ك مل��ا ل��ه م��ن اأه��م��ي��ة يف 

عمل العتماد الدويل.
ال���ع���ل���ي  اهلل  م�������ن  ون��������اأم��������ل 
التغذية  لق�شم  التوفيق  القدير 
الكلية  اأق�����ش��ام  وب��اق��ي  الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
العتماد  على  واحل�����ش��ول  العمل  يف 

الدويل يف اأقرب وقت.

اجتماع لجنة الجودة لقسم التغذية االكلينيكية

التغذية اإلكلينيكية

حملة الغذاء علم وفن
يف اإط�����ار اه��ت��م��ام وك���ال���ة ع��م��ادة 
�شوؤون الط�ب ل�أن�شطة والتدريب 
الط�بي  بتثقيف الطالبات �شحياً 
وتزويدهن  الغذائي  ال��وع��ي  ون�شر 
من  لتمكينهن  ال���زم��ة  ب��امل��ه��ارات 
ال�شحية  امل�شك�ت  حل  يف  امل�شاركة 
وت���غ���ي���ري  الأف�����ك�����ار وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
ال�شليمة   غ��ري  ال�شحية  وال���ع���ادات 
ق���ررت  ف��ق��د  ���ش��ل��ي��م��ة،  اأخ������رى  اإىل 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ق�����ش��م ال��ت��غ��ذي��ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة دفعة 

الثالثه  ال��ف��رق��ه   -1 جم��م��وع��ة   31
،د.ره��ام عبد  رزق  د.عمرو  باإ�شراف 

اخلالق ،د.اأمل حممود . 
ب���رع���اي���ة وك���ال���ة ع���م���ادة ����ش���وؤون 
ال����ط�����ب ل���أن�����ش��ط��ة وال���ت���دري���ب 
اإمي��ان  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  الط�بي  
مظلة  وحت���ت  املنت�شر  ح�شن  ب��ن��ت 
ال���ن���ادي ال�����ش��ح��ي ال����ش���ت���اذة عبري 
ال���ق���ر����ش���ي ن��ظ��م��ت ح��م��ل��ة ال���غ���ذاء 
ع��ل��م وف���ن يف ي���وم ال�����ش��ب��ت امل��واف��ق 
1434/2/9 ه� اأمام بوابة اجلوهرة . 

ت��وع��ي��ة  اىل  احل���م���ل���ة  وه����دف����ت 
م��ن�����ش��وب��ات اجل���ام���ع���ة وت��ع��ري��ف��ه��ن 
اإخفاء  يف  الأك�����ش��دة  م�شادات  ب��دور 
اأي�شاً  وتعريفهن  ال�شيخوخة  اآث��ار 
ب����اأح����دث اأن��������واع ال����ه����رم ال���غ���ذائ���ي 
الفوائد  عن  موجزة  ملحة  واإع��ط��اء 
والإعجاز  الأع�شاب  لبع�ض  الطبية 
الأغ������ذي������ة  ب����ع���������ض  يف  ال����ع����ل����م����ي 
واإح����اط����ت����ه����ٌن ب���ال���ط���ري���ق���ة امل��ث��ل��ى 
للتغلب على بع�ض الآلم الدورية .

بالتطبيق  احلملة  مت��ي��زت  وق��د 

ال��ع��م��ل��ي ح��ي��ث ق���ام���ت ال��ط��ال��ب��ات 
اأب���رار  الطالبة  برئا�شة  امل��ت��درب��ات 
القيا�شات  بع�ض  بتطبيق  �شربيني 
للطالبات  الغذائية  احلالة  لتقييم 
ك���ق���ي���ا����ض ك���ت���ل���ة اجل�������ش���م وال�������وزن 
الن�شائح  تقدمي  ثم  ومن  والطول 
ال����غ����ذائ����ي����ة ب����ت����وزي����ع امل����ط����وي����ات 
وامل����ن���������ش����ورات ال���ت���وع���وي���ة،ك���م���ا مت 
ب�����ع����ض  اإل���ى  والإ���ش��ارة  ت����ق���دي�����م 
التخل�ض  ت�شاعد يف  التي  الأطعمة 

من الكتئاب والقلق.
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ورشة عمل بعنوان: تداخل الغذاء والدواء: 
المضاعفات اإلكلينيكية واالستراتيجيات الغذائية

م�شت�شفى  بني  بالتعاون 
ال���ن���ور ال��ت��خ�����ش�����ش��ي مبكة 
امل��ك��رم��ة وق�����ش��م ال��ت��غ��ذي��ة 
الك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة ب���ج���ام���ع���ة 
ان���ع���ق���اد  مت  ال������ق������رى،  اأم 
ور������ش�����ة ال����ع����م����ل ب���ع���ن���وان 
ت��داخ��ل ال���غ���ذاء وال�����دواء: 
امل�����ش��اع��ف��ات الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
وال�شراتيجيات الغذائية 
يومي 24-25 �شوال 1433ه�. 
هيئة  اأع�شاء  ت�شارك  وق��د 
ال����ت����دري���������ض م�����ن ق�����ش��م��ي 
ال����ت����غ����ذي����ة الك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
وط�����ب امل���خ���ت���ربات اإل���ق���اء 
حم�����ا������ش�����رات ه����ام����ة ع��ن 
ال�������ت�������داخ�������ل ال������غ������ذائ������ي 
ب���ع�������ض  يف  وال�����������دوائ�����������ي 
وكذلك  املر�شية  احل���الت 
عن اأهمية بع�ض العنا�شر 
ال����غ����ذائ����ي����ة م������ن م����ع����ادن 
���ش��ح��ة  يف  وف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
الن���������ش����ان وال����ت����داخ�����ت 
الدوائية والغذائية عليها. 

وقد اأعرب د. اأ�شامة بن 
ع���دن���ان ك��ن�����ش��ارة )رئ��ي�����ض 
الكلينيكية  التغذية  ق�شم 
وق�شم  ال��ق��رى  اأم  بجامعة 
خدمات التغذية واحلميات 
النور  مب�شت�شفى  اخلا�شه 
اأهمية  ع��ن  التخ�ش�شي( 

ت���ل���ك ال���������دورات م��و���ش��ح��ا 
اأن����ه����ا ت����زي����د م����ن ال���وع���ي 
موظفني  ل���دى  ال��ت��غ��ذوي 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى وحت�����ش��ن من 
يف  واملهني  الطبي  اأداوؤه���م 
املماثلة.  الطبية  احل��الت 
عبدال�ش�م  د.  اأث��ن��ى  وق��د 

م�شت�شفى  )مدير  ن��ورويل 
ال���ن���ور ال��ت��خ�����ش�����ش��ي( عن 
جن�����اح ه�����ذه ال���������دورة م��ن 
ح����ي����ث ال����رت����ي����ب ال����ع����ام 
وامل��ح��ا���ش��رات واحل�����ش��ور. 
وت���ل���خ�������ش���ت حم���ا����ش���رات 
امل�������وؤمت�������ر خ���������ل ي���وم���ي 

ور����ش���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإل��ق��اء 
اأك����������رب ق��������در مم����ك����ن م��ن 
املعلومات الهامة وم�شاركة 
الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون يف ه��ذا 
امل����ج����ال. وك���ان���ت ع��ن��اوي��ن 
املحا�شرات امللقاة يف ور�شة 

العمل :

ا�شم الدكتورعنوان املحا�شرة

د. حممد املدبويل )ق�شم التغذية الكلينيكية(تداخل العنا�شر الغذائية

د. عادل ال�شيمي )ق�شم طب املختربات(تداخل الغذاء والدواء وع�قتها الإكلينيكية

اأ.د. م�شطفى ع�شفر )ق�شم التغذية الكلينيكية(دور الغذاء يف الوقاية من خماطر ال�شعاع

فيتامني د: العوامل املوؤثرة على امت�شا�شه ودرا�شة عن ن�شب النق�ض 
د. فرا�ض العزة )ق�شم التغذية الكلينيكية(يف فيتامني د يف املجتمع املكي

د. عبدالله جزر )ق�شم التغذية الكلينيكية(الزنك والعوامل الغذائية والدوائية املوؤثرة على امت�شا�شه

التغذية اإلكلينيكية
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تدشين ورشة العمل الدولية األولى للتغذية 
األنبوبية في صحة الحرس الوطني بالقطاع الغربي

التنفيذي  امل��دي��ر  اف��ت��ت��ح 
للت�شغيل بال�شوؤون ال�شحية 
بالقطاع  الوطني  باحلر�ض 
ال��غ��رب��ي ال��ع��م��ي��د امل��ه��ن��د���ض 
اأم�����ض  باكلكا  خ��ال��د حم��م��د 
ف���ع���ال���ي���ات ور������ش�����ة ال��ع��م��ل 
للتغذية  الأوىل  ال��دول��ي��ة 
نظمتها  وال��ت��ي  الأن��ب��وب��ي��ة 
م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال����ط����ب����ي����ة ب�����ج�����دة مم��ث��ل��ة 
الع�جية  ال��ت��غ��ذي��ة  ب�����اإدارة 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة 
الأم������ري������ك������ي������ة ل���ل���ت���غ���ذي���ة 
الأن����ب����وب����ي����ة وال�����وري�����دي�����ة 
ب��ق��اع��ة ال�����ش��ل��ط��ان ب��ف��ن��دق 

الإنركونتيننتال.
رئي�ض  األ��ق��ى  ال��ب��داي��ة  يف 
ق�����ش��م ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع���ج��ي��ة 
الزقلي  حممد  الأخ�شائي 
اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا  اأ�����ش����ار  ك��ل��م��ة 
ور�شة العمل هذه ا�شتهدفت 
اأخ�شائيي الرعاية ال�شحية 
مب���ا يف ذل����ك اخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
ال�����ت�����غ�����ذي�����ة، امل����م����ر�����ش����ات، 
الذين  والأط��ب��اء  ال�شيادلة 
مي���ار����ش���ون ع���ل���وم ال��ت��غ��ذي��ة 
ور�شة  اأن  وب��ني  ال�شريرية، 
ع��م��ل ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع���ج��ي��ة 
الأن�����ب�����وب�����ي�����ة ه������ي جت���رب���ة 
ع��ل��م��ي��ة ج���دي���رة ب��الع��ت��م��اد 
اأنها  بالإ�شافة  التغذية  يف 
وتثقيفية  تعليمية  و�شيلة 
وال���ت���ي  ع�������اٍل  ت�����اأث�����ري  ذات 
ت���ه���ي���ئ ل���ل���ع���م���ل وال��ت�����ش��ل��ح 
ب���ك���ل امل�������ش���ت���ج���دات امل��ت��اح��ة 

ع���ن ال��ت��غ��ذي��ة ال�����ش��ري��ري��ة، 
ه���دف  اإن  ال���زق���ل���ي  وق������ال 
ملناق�شة  ه��ذه  العمل  ور���ش��ة 
جمال  يف  امل�شتجدات  اآخ���ر 
لتنمية  الأنبوبية  التغذية 
امل�����ه�����ارات ال�����زم����ة ورف����ع 
ك���ف���اءة امل��خ��ت�����ش��ني يف ه��ذا 
امل����ج����ال م����ن اأج������ل اإع���ط���اء 
امل��ري�����ض ح��ق��ه يف ال��رع��اي��ة 
ال�����ش��ح��ي��ة خ���ا����ش���ة جم���ال 

التغذية.
من�شور  الدكتور  بني  ثم 
امل�����ش��ارك  العميد  ال��ق��ر���ش��ي 
وال�شوؤون  العليا  للدرا�شات 
امللك  بجامعة  الأك��ادمي��ي��ة 
�شعود بن عبدالعزيز للعلوم 
م�����ش��ارك��ت��ن��ا  اأن  ال�����ش��ح��ي��ة 
جميعا اليوم يف هذه الندوة 
باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  نابعة 
الدائمة  التوعية  و���ش��رورة 

وامل�������ش���ت���م���رة خل���دم���ة ه���ذه 
ال�شامية،  الإن�شانية  املهنة 
وال�����������������ش��������وؤون ال�������ش���ح���ي���ة 
ال��وط��ن��ي ممثلة  ب��احل��ر���ض 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف 
الطبية ت�شارك يف مثل هذه 
ل��دوره��ا  ام��ت��دادا  املنا�شبات 
يف ال��ت��واج��د وامل�����ش��ارك��ة يف 
وتاأكيدا  واإمي��ان��ا  املنا�شبات 
ع����ل����ى اأه�����م�����ي�����ة ال���ت���وع���ي���ة 
وال��ت��ث��ق��ي��ف جل��م��ي��ع ف��ئ��ات 

املجتمع.
العميد  األ��ق��ى  ذل���ك  ب��ع��د 
امل����ه����ن����د�����ض خ����ال����د حم��م��د 
ب��اك��ل��ك��ا امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الغربي  بالقطاع  للت�شغيل 
اأن  ف����ي����ه����ا  و������ش�����ح  ك����ل����م����ة 
ال��ع���ج��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  اإدارة 
ال�شاملة،  ب��ال��ن��ظ��رة  تتميز 
ت�������ش���ع يف الع���ت���ب���ار  ف���ه���ي 

ك����ل ال���ع���وام���ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال������زم�����ة 
الع�جية  اخل��ط��ط  تكامل 
تعامل  كيفية  يف  للمر�شى 
اإىل  امل���ح���ت���اج���ني  امل���ر����ش���ى 
واختيار  الأنبوبية  التغذية 
ن���وع���ي���ة امل���������واد ال���غ���ذائ���ي���ة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ه���وؤلء امل��ر���ش��ى، 
ال��ت��غ��ذي��ة  اأن  اأو�����ش����ح  ك���م���ا 
تعترب  للمري�ض  ال�شليمة 
م����ن اأه������م ع����وام����ل ال���ع����ج 
التغذية  اإدارة  ت�شعى  لذلك 
ل��ت��ك��وي��ن حلقة  ال��ع���ج��ي��ة 
الطبي  الفريق  مع  مت�شلة 
وال���ت���م���ري�������ش���ي ل��ل��و���ش��ول 
للمر�شى  مثلى  رع��اي��ة  اإىل 
ال����ذي����ن ي���ت���ط���ل���ب���ون دع���م���اً 
غ���ذائ���ي���اً خ���ا����ش���اً، ك���م���ا اأن 
ال����ه����دف م����ن اإق����ام����ة ه���ذه 
ال������ور�������ش������ة ه������ي ال���ع���ن���اي���ة 

ب����امل����ري���������ض وم�������ش���اع���دت���ه 
ل������ش��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة من 
والعودة  الع�جية  اخلطة 
يف  دوره  لأداء  ال�����ش��ري��ع��ة 
امل��ج��ت��م��ع، وت���وف���ري ال��دع��م 
واأ�شرته،  للمري�ض  املعنوي 
م��ب��دئ��ن��ا  اأن حت��ق��ي��ق  واأك������د 
وال���ت���ع���زي���ز،  ال���ت���و����ش���ع،  يف 
واخلدمة الرفيعة امل�شتوى، 
وحت������ق������ي������ق م����ط����ل����ب����ن����ا يف 
امل�����ش��ارك��ة والرت����ق����اء ب��ه��ذه 
جديد،  ك��ل  ب��اإ���ش��اف��ة  املهنة 
التي  ال�شعوبات  ومواجهة 
ت����ع����وق ق���ي���ام���ن���ا ب����������الأدوار 
امل����ط����ل����وب����ة، وامل�������ش���اه���م���ة 
مبداأ  من  انط�قا  الفعالة 
احرام وتقدير هذه املهنة.
التنفيذي  املدير  كّرم  ثم 
الغربي  للقطاع  للت�شغيل 

كافة امل�شاركني يف الور�شة.

التغذية اإلكلينيكية
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