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كليُة العلوِم 
الطبيِة التطبيقيِة 

ُتقيم ورشَة
 عمٍل بعنواِن 

التخطيِط الوظيفي 
وتنميتِه

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يكرم المميزين من أعضاء هيئة 

التدريس واالداريين
المعرض الطالبي األول 

للعالج الطبيعي

قام طالب ال�سنة الدرا�سية الثانية 
العلوم  بكلية  الطبيعي  العالج  بق�سم 
املعر�ض  بتنظيم  التطبيقية  الطبية 
الطبيعي   للللللعللالج  الأول  الللطللالبللي 
وذلك يوم يوم الأحد املوافق 23 رجب 
للعام الدرا�سي 1433-  1434هل  برعاية 
معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري 
بن معتوق ع�سا�ض والذى ح�سر نيابة 
عللنلله �للسللعللادة الللدكللتللور ثللامللر احلللربللى 
التعليمية  لل�سئون  اجلللامللعللة  وكلليللل 
وبللحلل�للسللور �لللسلللعلللادة اللللدكلللتلللور اأحللمللد 
العلوم  كلية  عميد  ع�سي  حممد  بللن 
الدكتور  و�سعادة  التطبيقية  الطبية 

الللكللللليللة للتطوير  عللمللار عللطللار وكلليللل 
التدري�ض  هيئة  اأعلل�للسللاء  مللن  ولفيف 

والطالب باجلامعة.
الطالب  م�ساريع  ا�ستعرا�ض  ومت 
وتلل�للسللملليللمللاتللهللم مللللللادة منلللو النلل�للسللان 
تدري�سها  والتى مت  ومللراحللل  تطوره 
املبنية  والتعليم  التدري�ض  بطريقة 
الللقللوة لدى  نللقللاط  على تنمية ودعلللم 
ولثاين  بالق�سم   مللرة  لأول  الللطللالب 
الطالبي  املللعللر�للض  بعد  بالكلية  مللرة 
الللذى  املللخللتللرات  طللب  لق�سم  الأول 
الأول   الدرا�سى  بالف�سل  تنظيمه  مت 
العلمي  الإعللجللاز  بعنوان  كللان  واللللذى 

فلللى اللللقلللراآن واللل�للسللنللة واللللللذى اأقللامللة 
الللللطللللالب حتللللت اإ�لللللسلللللراف رائللللللد هلللذة 
عطار  عمار  الدكتور  �سعادة  التجربة 
وكللليلللل الللكللللليللة للللللتللطللويللر والللللداعللللم 

ال�سا�سي لهذا املعر�ض.
عبد  اإيهاب  الدكتور  �سعادة  واأو�سح 
اأ�ستاذ العالج الطبيعى  بكلية  الكافى 
�ساحب  التطبيقية  الطبية  الللعلللللوم 
التدري�ض  طريقة  اأن  التجربة  هللذه 
علللللى تنمية ودعللم  املللبللنلليللة  والللتللعللللليللم 
نلللقلللاط الللللقللللوة هللللى اإحللللللللدى اللللطلللرق 

احلديثة فى التدري�ض....
.......................... )�ض6(
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العلوم  كلية  عميد  رعاية  حتت   
لللعلللادة  اللللطلللبللليلللة اللللتلللطلللبللليلللقللليلللة, �لللسَ
ع�ّسي,  حممد  بن  اأحمد  الدكتور/ 
الإدارة  قلل�للسللم  رئلليلل�للض  وبلللاإ�لللسلللراف 
طارق  الدكتور/  �َسعادة  ال�سحية, 
بللن هلللالل عللا�للسللور, اأقللامللت الكلية 
الإدارِة  بللقلل�للسللم  الإملللتللليلللاز  لللطللالب 
الللل�لللسلللحللليلللِة واملللللتللللوقللللع تللخللرجللهللم 
لللهللذا اللللعلللام ور�لللسلللَة عللمللٍل بللعللنللوان 
الللتللخللطلليللط الللوظلليللفللي وتللنللملليللتلله 
 Career Planning  And"
قّدمها  والللتللي   "Development
لللللعلللللادة الللللللدكللللللتللللللور/ عللللّمللللاربللللن  �لللللسَ
اأ�للسللتللاذ م�ساعد  علللبلللداهلل علللّطلللار,  
بللطللب املللجللتللمللع, ووكللليلللل الللكللللليللة 
للللللتللطللويللر الأكللللادميللللي وخللدمللة 
املللجللتللمللع, وذلللللك يلللوم الللثللالثللاء 
بقاعة  املللللللوافللللللق2013/04/30م, 

الجلللتلللملللاعلللات اللللكلللرى بللالللكللللليللة. 
اإىل  تلللللطلللللرق حملللللتلللللواهلللللا  حللللليلللللُث 
حملللاوٍرعلللديلللدٍة,  كللمللحللوِر اكت�ساف 
ور�سالتها,  روؤيتها,  وو�سع  الللذات,  

وقّيمها, 
واأهللللللدافللللللهللللللا, وملللعلللرفلللة 

للمللاُتللهللا اللل�للسللخلل�للسلليللِة وملليللولللهللا,   �للسِ
ومللللهللللاراتللللهللللا, وملللعلللرفلللة قلللدراتلللهلللا 
علللن طلللريلللق حتللللليللل نلللقلللاط اللللقلللوِة 

واللللللل�للللللسللللللعللللللف. كلللللللذللللللللك حمللللللللوُر 
اكللتلل�للسللاف الللفللر�للض, وقلللد تللنللاولللت 
الأبللعللاد  كتطبيق  تللطللبلليللقللات,  علللدة 
  "Three Dimensions"الثالثية
التميز"رفق"  مللعللادلللة  وتللطللبلليللق 
وكلللذللللك, تللطللبلليللق قلللانلللون احللللظ. 
ثللللّم حتلللللّدث �لللَسلللعلللادُتللله علللن حملللوِر 
الللتللجللربللِة واملللمللار�للسللة, وبلللّ� مللدى 
العمل ولو دون  اأو  التدريب  اأهمية 
و�سع خطٍط  وكيفية  مللاّدي  مقابٍل 
للعمل وا�ست�سهد على ذلَك بق�س�ٍض 

واقعية واأخرى �سخ�سيٍة. ثّم تطرق 
الللللذات  تللّقلليلليللم  اإعلللللللادة  اإىل حملللللوِر 
اإىل  بعدها  وانتقل  الللدرا�للسللِة,   بعد 
حموِر اأين اأنت الآن؟ وكان اآِخرها, 
الطالب  مللعللرفللِة  اإىل  تللطللرَق  حيث 
خم�سٌة  �لللسلللارَك  وقلللد  حلللا�لللسلللرِه.  يف 
وع�سروَن طالباً من طلبِة الإمتياز 
بق�سِم الإدارِة ال�سحيِة, حيُث نالْت 
ومّتللت  وم�ساركاتهم  ا�ستح�سانهم 
ا�ستف�ساراِتهم  جميِع  على  الإجللابللُة 

املتعلقِة بامل�ستقبِل املهني.

كليُة العلوِم الطبيِة التطبيقيِة ُتقيم ورشَة 
عمٍل بعنواِن التخطيِط الوظيفي وتنميتِه

قسم اإلدارة الصحية يعقد لقاًء تعريفيًا 
بمجهودات االعتماد األكاديمي الدولي

أخبار

 اأقام ق�سم الإدارة ال�سحية ممثاًل يف جلنة 
الللدويل بق�سم  الأكللادميللي  اجلللودة والعتماد 
مبجهودات  تعريفياً  لللقللْاًء  ال�سحية  الإدارة 
الدارة  بق�سم  الللللدويل  الأكلللادميلللي  العللتللمللاد 
الللعلللللوم الطبية  اللل�للسللحلليللة خللا�للسللة, وبللكللللليللة 
كبرياً  عللدداً  اللقاء  ح�سر  عامة,  التطبيقية 
ملللن طللللالب الللقلل�للسللم بللاللل�للسللنللوات الللدرا�للسلليللة 

املختلفة.
قلللام خلللالل اللللللقللاء د. حمللمللد حمللمللد خري 
ال�سحية  الإدارة  بللقلل�للسللم  املللحللا�للسللر  اللللديلللن, 
الأكللادميللي  والعللتللمللاد  اجللللودة  وع�سو جلنة 
بللكللللليللة الللعلللللوم الللطللبلليللة الللتللطللبلليللقلليللة بلل�للسللرح 
متطلبات العتماد الأكادميي الدويل وما مت 
اإجنازه منها خالل الفرتة ال�سابقة وتطلعات 

احل�سول  يف  الللقللادمللة  املرحلة  خللالل  الق�سم 
علللللللى العلللتلللملللاد الللللللللدويل, واأبللللللللدى الللطلللللبللة 
احل�سور تفاعاًل كبرياً خالل اللقاء متثل يف 
طرح العديد من الأ�سئلة وال�ستف�سارات حول 
ومدى  الللدويل  الأكللادميللي  العتماد  م�سروع 
على  الق�سم  ح�سول  مللن  املللرجللوة  ال�ستفادة 

الأعتماد الدويل كطلبة وكخريج� للق�سم.
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النور  م�ست�سفي  ب�  بالتعاون 
و كلية  املكرمة  التخ�س�سي مبكة 
الللعلللللوم الللطللبلليللة الللتللطللبلليللقلليللة – 
جامعة اأم القري- ممثلة يف ق�سم 
التغذية الإكلينيكية وق�سم العالج 
املخترات  طللب  وق�سم  الطبيعي 
عقد يللوم ال�سبت و الأحلللد  17 – 
18 جللمللاد الأخلللر 1434هللللل املللوافللق 
فاعلية  2013م   ابللريللل   28 –  27
الغذاء  ب�  العظام  ه�سا�سة  نللدوة 
اإىل احلد  والللتللي تهدف  والللللدواء 
من انت�سار مر�ض ه�سا�سة العظام 
وامل�ساركة لتفعيل دور اجلامعة يف 
جملللال خللدمللة املللجللتللمللع و يهدف 
اإىل تدريب طلبة وطالبات  اأي�سا 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
والوطني  املهني  دورهلللم  وتفعيل 
خللللللدملللللة امللللجلللتلللملللع والرتللللللقللللللاء 
بامل�ستوى ال�سحي يف امل�ست�سفيات. 
يعتر مر�ض ه�سا�سة العظام هو 
اأحد اأمرا�ض العظام اخلطرية التى 
�سيوعا,  واأكللرهللا  الإن�سان  ت�سيب 
حيث يجعل العظام �سعيفة وقابلة 
اأن ي�ساب  ب�سهولة. وميكن  للك�سر 
اأي �سخ�ض مبر�ض ه�سا�سة العظام 
ولللكللن الأكلللللر عللر�للسللة لللالإ�للسللابللة 
�سن  فللوق  الن�ساء  هللم  املللر�للض  بهذا 
�للسللن 70, حيث  فلللوق  65 واللللرجلللال 
اأنللله مللن اأكلللر الأمللرا�للض ال�سائعة 

املرتبطة بال�سيخوخة.
وغالبا ما ي�سمى مر�ض ه�سا�سة 
حيث  ال�سامت"  "باملر�ض  العظام 
قللد ل يللعللرف الللفللرد بللاأنلله م�ساب 
ت�سبح  عللنللدمللا  اإل  امللللر�لللض  بلللهلللذا 
العظام �سعيفة جدا حيث تتعر�ض 
اأي  حللدوث  نتيجة  للك�سر  العظام 

اإ�سابة بها. 
للللذا كللانللت جللملليللع املللحلل�للسللرات و 
تتمحور  الللتللو�للسلليللحلليللة  الللعللرو�للض 

باملر�ض  تتعلق  هللامللة  نللقللاط  حللول 
ومنها:-

بللالللنلل�للسللبللة  اللللتلللغلللذيلللة  �للللسللللوء   -1
للكال�سيوم و فيتام� )د( وعالقته 

به�سا�سة العظام
2- تركيب العظام

3- الللتلل�للسللخلليلل�للض الللطللبللي ملللر�للض 
ه�سا�سة العظام

ملللر�للض  الللطللبلليللعللي  الللللعللللالج   -4
ه�سا�سة العظام

مللللر�لللض  الللللغللللذائللللي  اللللللعلللللالج   -5
ه�سا�سة العظام

6- ه�سا�سة العظام لدى امل�سن�
لللللدى  الللللعللللظللللام  هللل�لللسلللا�لللسلللة   -7

الأطفال
8- تفاعل الللدواء مع الكال�سيوم 

و فيتام� د
الللوظلليللفلليللة يف  الللتللغللذيللة  دور   -9

عالج ه�سا�سة العظام
10- ه�سا�سة العظام و ال�سرطان

هشاشة العظام بين الغذاء و الدواء

أخبار
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يف يوم يبتهج فيه اجلميع 
وحتللللل� فللليللله حللللظلللة طلللال 
اإنلللتلللظلللارهلللا, بللريللق الللنللجللاح 
التى طال  التتويج  وحلظة 
اإنلللتلللظلللارهلللا, احللللللللم اللللذى 
اأمام  �سورة  اجلميع  ر�سمه 
كثريا,  به  وحلموا  اأعينهم, 
وها نحن اليوم نعي�ض واقع 
الللذى  هللذااحللللللم  وحقيقة 
ونحن  اننا  حقيقة,  اأ�سبح 
نحتفى اليوم بهذه املنا�سبة 
امللل�للسللرقللة نلل�للسللد علللللى اأيلللدى 
هللللوؤلء اخلللريللجللات ونللقللول 
بللاإجنللازكللم  لكم  هنيئا  لهم 
هللللللذا, فللللال تلللكلللاد الللكلللللمللات 

ونحن  وفرحتنا  ابتهاجنا  ت�سف 
قدمتموه  مبللا  فللخللوريللن  نزفكم 
طوال �سنوات درا�ستكم اجلامعية 

وكللتموه بهذا الجناز الرائع.
فها هي م�سرية جناحات كلية 
العلوم الطبية التطبيقية و ق�سم 
الإدارة ال�سحية تتوا�سل ويحقق 
والللريلل�للسللة  الأول  املللركللز  الللقلل�للسللم 
ال�سحية  العلوم  ملحور  الذهبية 
املنتظم(  البكالوريو�ض  )عرو�ض 
يف فعاليات املوؤمتر العلمي الرابع 
لطالب وطالبات التعليم العاملي 
اللللللذي اأقللليلللم مللللوؤخللللرا يف رحلللاب 
اأم القرى للعر�ض املقدم  جامعة 
املالك  عبد  زكية   / الطالبة  من 
علللويلللطلللي الللللهللللذيل وجملللملللوعلللة 
الللبللحللث مللن الللطللالللبللات / خولة 
احلللللارثللللى و افلللنلللان اللل�للسللريللف و 
ا�للسللراق عللبللدون و دانلليللة جللروىل 
و روان احلربى و  رمي احلارثى 
نوح وذلك  اأمللل  د  اإ�سراف  وحتت 
املقدم بعنوان  البحث  من خالل 
نللظللام  حلللللول  الأطلللللبلللللاء  راأى   "
مب�ست�سفى  الأحللللللداث  تلل�للسللجلليللل 

حراء العام مبكة املكرمة".
و انطالقا من حر�سه امل�ستمر 
يف دعم ابنائه وبناته من الطلبة 
,قلللللدم عللملليللد كلية  واللللطلللاللللبلللات 
د/  التطبيقية  الللطللبلليللة  الللعلللللوم 
با�سمه  ع�سى  حمللمللد  بللن  اأحللمللد 
ونيابة عن كافة من�سوبي الكلية 
اللل�للسللكللر واللللتلللهلللنلللئلللة  للللللطللالللبللات 
اأن هللذا الإجنللاز  الفائزات. واأكللد 
الإجنللللازات  �سل�سلة  اإىل  يلل�للسللاف 
من  بف�سل  الكلية  حققتها  التي 
ومللوؤازرة  بدعم  ثم  وتوفيقه  اهلل 
الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل 
متيز  جللانللب  اإىل  ع�سا�ض  بللكللري 
واإبللللداع طللالب وطللالللبللات الكلية 
ملل�للسللريا اأن هلللذا الجنلللللاز اللللذي 
حللقللقللتلله كللللليللة اللللعلللللللوم الللطللبلليللة 
لأحللد  حتقيقا  يللاأتللي  التطبيقية 
اأهلللللللللداف اللللكللللللليلللة وهلللللو الللبللحللث 
طللالب  جلللملليللع  متمنيا  الللعلللللمللي 
وطللللالللللبللللات اللللكللللللليلللة املللللزيللللد مللن 

التوفيق والتقدم.
بلللن هللالل  هلللنلللاأ د / طلللللارق  و 
الإدارة  قلل�للسللم  رئللليللل�لللض  علللا�لللسلللور 
اللل�للسللحلليللة بللنللاتلله مللن الللطللالللبللات 

علللللى هلللذا الإجنللللاز و�للسللرح 
بللللللاأن هلللللذا اللللنلللجلللاح يلللاأتلللى 
واإجتاه  �سيا�سة  متا�سيا مع 
الإدارة ال�سحية منذ  ق�سم 
حلللظللة اإنلل�للسللائلله علللللى دعللم 
يعود  مبللا  العلمى  الللبللحللث 
بلللاللللنلللفلللع والللللفللللائللللدة علللللى 

اجلامعة واملجتمع ككل.
اأبللللو  د / حملللملللد  وعلللللر 
الكلية  وكيل  با�سالمه  بكر 
والبحث  العليا  للدرا�سات 
الللللعلللللللللمللللى عللللللن �لللسلللعلللادتللله 
الجنلللاز  بللهللذا  ال�سخ�سية 
الللللذى يلللاأتلللى كللثللمللرة جهد 
وعللمللل مللتللوا�للسللل ملللن قبل 
الكلية يف حت�س� ورفع م�ستوى 
والللذى  بالكلية  العلمى  البحث 
تللاأ�للسلل�للض يف املللللقللللررات الللبللحللثلليللة 
و�لللسلللقلللل بللللاإقللللامللللة اللللعلللديلللد مللن 
الللدورات وور�للض العمل لتح�س� 
م�ستوى البحث العلمى بالكلية.

لللقللاء ملللع جملللللة الكلية  وفلللى 
عللللللرت الللللطللللالللللبللللات الللللفللللائللللزات 
فرحتهم  عن  الذهبية  بالري�سة 
بللهللذا الجنلللاز اللللذى حتقق بعد 
جلللهلللد وعلللملللل �لللسلللاق علللللللى مللللدار 
عللللاملللل� كلللامللللللل� لللليلللخلللرج هلللذا 
الرائعة.  اللل�للسللورة  بهذه  البحث 
وتلللقلللدملللت اللللطلللاللللبلللات بللاللل�للسللكللر 
والللللتللللقللللديللللر لأعللللل�لللللسلللللاء هلليللئللة 
التدري�ض بق�سم الإدارة ال�سحية 
علللللى دعللمللهللم املللتللوا�للسللل وعلللللى 
امل�سرفة  نلللوح  اأمللللال   / د  راأ�للسللهللم 
مزيد  اىل  البحث.  م�سروع  على 
لكليتنا  والللللريللللادة  الللنللجللاح  ملللن 
وعلى  املللجللالت  كافة  يف  الغالية 
كافة الأ�سعدة العلمية والبحثية 
وليكن هذا الفوز حافز ملزيد من 

النجاح والعمل الدوؤوب.

الريشة الذهبية لقسم 
اإلدارة الصحية  

أخبار

الطبيةالطبية
جملة دورية ت�سدر عن اللجنة العالمية

 لكلية العلوم الطبية التطبيقية

امل�سرف على املجلة
د. �أحمد بن حممد ع�شي

مدير التحرير
د. عمار بن عبد �هلل عطار

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

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

الفريق الطالبي
ل�ؤي عبد �لغني مياين

غالب علي �ملقعدي
�إيالف و�ئل حمامد

املدير الفني
�أ. خالد حممد �أب�مني

هيئة التحرير
د. حممد حممد خري �لدين

د. با�شم عمرو رفعت
د. فر��س �شلطان �لعزة
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فعاليات اليوم العالمي للدرن  
�للللسللللارك �لللسلللعلللادة اللللدكلللتلللور عللمللرو 
امل�سارك  ال�ستاذ  الفتاح  عبد  حممد 
العلوم  بكلية  املللخللتللرات  طللب  بق�سم 
اأم  الللطللبلليللة الللتللطللبلليللقلليللة بللجللامللعللة 
القرى يف فعاليات يوم الدرن العاملي 
الللنللور  مب�ست�سفي  حمللا�للسللرة  بللالللقللاء 
الللتللخلل�للسلل�للسللي بللالللعللا�للسللمللة املللقللد�للسللة 
الوىل  جمادي  من  اخلام�ض  بتاريخ 
�للسللعللادتلله  حملللا�لللسلللرة  كلللانلللت   .  1434
التحديات  ب�  ال�سل  مر�ض  بعنوان 
واللللللطلللللرق احلللللديللللثللللة للللللتلل�للسللخلليلل�للض 

والوقاية. 
وقد بداأ �سعادته املحا�سرة بعر�ض 
نلللبلللذه تلللاريلللخللليلللة عللللن ا�لللسلللل امللللر�لللض 
كيفية  عن  تتحدث  التي  والنظريات 
انلللتلللقلللالللله يف امللللا�لللسلللي الللللقللللدمي مللن 
احليوان اىل الن�سان اىل ان توطن يف 
الن�سان وا�سبح من اخطر المرا�ض 
الن�سان واحليوان  التي ت�سيب  التي 
علللللللى حللللد اللللل�للللسللللواء. كلللملللا تللطللرقللت 
املللليلللكلللروب  تلللعلللريلللف  امللللحلللا�لللسلللرة اىل 
يحتوي  انلله  وكلليللف  للمر�ض  امل�سبب 
على انواع خمتلفة ل تت�سبب فقط يف 
مر�ض ال�سل املعرووف ولكنها تت�سبب 
ايللل�لللسلللا يف اللللعلللديلللد مللللن المللللرا�للللض 
�سديدة  تكون  احيانا  والتي  الخللري 

خ�سو�سا  للحياة  ومهددة  اخلطورة 
يف املر�سي اللذين يعانون من �سعف 

املناعة او فقدها. 
ثللللللم افلللللللللللردت املللللحللللا�للللسللللرة لأهللللللم 
يف  العامل�  تللواجلله  التي  التحديات 
املر�ض  هذا  ملواجهة  ال�سحي  احلقل 
طرق  عر�ض  ثم  ومللن  منه  والوقاية 
�سواء  للمر�ض  املختلفة  الت�سخي�ض 
الللطللرق  اأو  منها  التقليدية  الللطللرق 
امللل�للسللتللحللدثللة وكلليللفلليللة تللعللاملللللهللا مع  
اللللتلللحلللديلللات امللل�للسللتللحللدثللة للللللمللر�للض 
كما   . مواجهته  وطلللرق  الت�سخي�ض 
وقام �سعادة الدكتور با�ستعرا�ض اهم 
املللملليللزات والللعلليللوب للللللطللرق املللتللاحللة 
الللقللدميللة منها  �لللسلللواء  للللللتلل�للسللخلليلل�للض 
او امللل�للسللتللحللدثللة ومللللدى مللنللا�للسللبللة كل 

واملكانيات  الللظللرووف  ح�سب  طريقة 
املللتللاحللة . واخللخللتللم �للسللعللادة الللدكللتللور 
عللمللرو عللبللد الللفللتللاح املللحللا�للسللرة بعمل 
التي  الللنللقللاط  جلللمللال ملخ�ض لهللم 
وا�ستمع  املحا�سرة  يف  مناق�ستها  تك 
من  والت�سائالت  ال�ستف�سارات  اىل 
احللل�للسللور ملللن الللعللامللللل� يف احلللقللل 
اللللطلللبلللي مللللن اطللللبللللاء وا�للسللتلل�للسللاريلل� 
واخلللل�للللسللللائلللل� املللللخللللتللللرات الللطللبلليللة 
مبلل�للسللتلل�للسللفللى الللللنللللور وقللللللام �للسللعللادتلله 
بللال�للسللتللجللابللة وتللو�للسلليللح كللافللة نقاط 
املختلفة  وال�ستف�سارات  ال�ستفهام 
ملللللن احللللل�للللسللللور والللللللذيللللللن �لللسلللعلللدوا 
بلللامللللحلللا�لللسلللرة واثللللنللللوا عللللليللهللا كللثللريا 

وطلللاللللبلللوا بلللا�لللسلللتلللملللرار اللللتلللعلللاون مللع 
ما  احللدث  لأطللالعللهللم على  اجلامعة 
تللو�للسلللللت اللليلله البلللحلللاث الللعلللللملليللة يف 
التطورات  مواكبة  من  يتمكنوا  حتى 

احلديثة واملتالحقة يف هذا املجال. 
امل�سرف�  قام  املحا�سرة  نهاية  ويف 
على تنظيم هذه الفعالية مب�ست�سفي 
النور التخ�س�سي بتقدمي درع و�سهادة 
�سكر وتقدير ل�سعادتة الدكتور عمرو 
حملللملللد علللبلللد اللللفلللتلللاح علللللللى جلللهلللوده 
املتميزة وعطائه العلمي يف هذا اليوم 
الللللذي كلللان لللله بللالللغ الثللللر يف اجنلللاح 

فعاليات اليوم العاملي للدرن.

أخبار

قسم اإلدارة الصحية يعقد لقاًء تعريفيًا بمجهودات االعتماد األكاديمي الدولي
اأقام ق�سم الإدارة ال�سحية ممثاًل يف جلنة 
الللدويل بق�سم  الأكللادميللي  اجلللودة والعتماد 
مبجهودات  تعريفياً  لللقللْاًء  ال�سحية  الإدارة 
الدارة  بق�سم  اللللدويل  الأكلللادميلللي  العللتللمللاد 
الللعلللللوم الطبية  اللل�للسللحلليللة خللا�للسللة, وبللكللللليللة 
كبرياً  عللدداً  اللقاء  ح�سر  عامة,  التطبيقية 
ملللن طللللالب الللقلل�للسللم بللاللل�للسللنللوات الللدرا�للسلليللة 

املختلفة.
قلللام خلللالل اللللللقللاء د. حمللمللد حمللمللد خري 
ال�سحية  الإدارة  بللقلل�للسللم  املللحللا�للسللر  اللللديلللن, 
الأكللادميللي  والعللتللمللاد  وع�سو جلنة اجللللودة 
بللكللللليللة الللعلللللوم الللطللبلليللة الللتللطللبلليللقلليللة بلل�للسللرح 
متطلبات العتماد الأكادميي الدويل وما مت 
اإجنازه منها خالل الفرتة ال�سابقة وتطلعات 

احل�سول  يف  القادمة  املرحلة  خللالل  الق�سم 
علللللللى العلللتلللملللاد الللللللللدويل, واأبللللللللدى الللطلللللبللة 
احل�سور تفاعاًل كبرياً خالل اللقاء متثل يف 
طرح العديد من الأ�سئلة وال�ستف�سارات حول 
ومدى  الللدويل  الأكللادميللي  العتماد  م�سروع 
على  الق�سم  ح�سول  مللن  املللرجللوة  ال�ستفادة 
الأعتماد الدويل كطلبة وكخريج� للق�سم.
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قللللللللللام طللللللللللالب الللل�لللسلللنلللة 
بق�سم  الللثللانلليللة  الللدرا�للسلليللة 
بكلية  الللطللبلليللعللي  اللللعلللالج 
التطبيقية  الطبية  العلوم 
الطالبي  املعر�ض  بتنظيم 
الللطللبلليللعللي   للللللعللالج  الأول 
وذلللللللللك يللللللوم يللللللوم الأحللللللد 
للللللعللام  رجلللللب   23 امللللللوافلللللق 
الللدرا�للسللي 1433-  1434هلللل  
بلللللرعلللللايلللللة ملللللعلللللايل ملللديلللر 
اجلللامللعللة اللللدكلللتلللور بللكللري 
والللذى  ع�سا�ض  معتوق  بللن 
حلل�للسللر نلليللابللة عللنلله �للسللعللادة 
الللللدكللللتللللور ثلللاملللر احللللربلللى 
وكللليلللل اجللللاملللعلللة لللللل�للسللئللون 
�سعادة  التعليمية وبح�سور 
الللدكللتللور اأحللمللد بللن حممد 
علل�للسللي عللملليللد كللللليللة الللعلللللوم 
الطبية التطبيقية و�سعادة 
وكيل  عطار  عمار  الدكتور 
ولفيف  للللللتللطللويللر  الللكللللليللة 
من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

والطالب باجلامعة.
م�ساريع  ا�ستعرا�ض  ومت 
الللللطللللالب وتلل�للسللملليللمللاتللهللم 
الن�سان ومراحل   ملادة منو 
تدري�سها  مت  والتى  تطوره 
بلللللطلللللريلللللقلللللة اللللللتلللللدريللللل�لللللض 
والتعليم املبنية على تنمية 
ودعلللللم نلللقلللاط اللللقلللوة لللدى 
الطالب لأول مرة بالق�سم  
بعد  بالكلية  ملللرة  ولللثللاين 
الأول  الللطللالبللي  املللعللر�للض 
للللقللل�لللسلللم طلللللب امللللخلللتلللرات 
بالف�سل  تنظيمه  الذى مت 
الدرا�سى الأول  والذى كان 
العلمي  الإعلللجلللاز  بللعللنللوان 
والذى  وال�سنة  القراآن  فى 

اأقلللللللاملللللللة الللللللطللللللالب حتللت 
التجربة  رائد هذة  اإ�سراف 
�سعادة الدكتور عمار عطار 
وكللليلللل اللللكللللللليلللة للللللتللطللويللر 
والللللداعللللم ال�للسللا�للسللي لللهللذا 

املعر�ض.
الدكتور  �سعادة  واأو�للسللح 
اأ�ستاذ  الللكللافللى  عبد  اإيللهللاب 
بكلية  الللطللبلليللعللى   اللللعلللالج 
التطبيقية  الطبية  العلوم 
�لللسلللاحلللب هللللللذه اللللتلللجلللربلللة 
اللللتلللدريللل�لللض  طللللريللللقللللة  اأن 
واللللتلللعللللللليلللم امللللبلللنللليلللة علللللى 
تللللنللللملللليللللة ودعلللللللللللللم نللللقللللاط 
الللقللوة هللى اإحللللدى الللطللرق 
احللللديلللثلللة فللللى الللتللدريلل�للض 
تطبيقهاعلى  يللتللم  واللللتلللى 
لأول  بللالللقلل�للسللم  الللللطللللالب 
على  املبنى  والتعليم  مللرة. 
نلللقلللاط اللللقلللوة هلللو طللريللقللة 
تعليم تنطوي على العديد 
مللللن اللللعلللمللللللليلللات  كللعللمللللليللة 

اللللتلللقللليللليلللم, والللللتللللدريلللل�للللض, 
التعلم  اأنلل�للسللطللة  وتلل�للسللملليللم 
الللللتللللجللللريللللبللللي مللللل�للللسللللاعللللدة 
الللللللطللللللالب علللللللللى حتلللديلللد 
مواهبهم, ومن ثم تطوير 
التى  القوة  نقاط  وتطبيق 
للللديلللهلللم )واملللللرتللللكللللزة علللللى  
عملية  يف  املللللواهللللب(  تلللللك 
الفكرية,  والتنمية  التعلم, 
واللللتلللحللل�لللسللليلللل الللللدرا�للللسللللي 
للو�سول اىل م�ستويات من 
التميز ال�سخ�سي. و تكمن 
القائم على  التعليم  عملية 
نللللقللللاط  الللللقللللوة فللللى وجللللود 
مللعلللللملل� لللديللهللم الللرغللبللة 
منهجي   وب�سكل  واللللقلللدرة  
علللللى اكللتلل�للسللاف مللواهللبللهللم 
اخلا�سة, وتطوير وتطبيق 
نللللللقللللللاط اللللللللقلللللللوة للللديلللهلللم 
لتح�س� اأ�ساليب تدري�سهم 
ولللللتلللل�للللسللللملللليللللم وتللللنللللفلللليللللذ 
ملللنلللاهلللجلللهلللم الللللدرا�للللسلللليللللة 

لالأن�سطة  برامج  وت�سميم 
الطالبية مل�ساعدة الطالب 
علللللى اكللتلل�للسللاف مللواهللبللهللم 
وتطويرها و تطبيق نقاط 
القوة  لديهم اثناء  تعلمهم 
واملقررة  املو�سوعة  املعرفة 
لكللللتلللل�للللسللللابللللهللللم املللللللهللللللارات 
الأكلللللللادميللللللليلللللللة امللللخلللتلللللللفلللة 
وتطويرمهارات   وتطبيقها 
اللللتلللفلللكلللري ومللللللهللللللارات حللل 

امل�سكالت لديهم 
واأخلللللللللرياً اأثللللنللللاء عللمللللليللة  
تللعلللللملله  مت  مللللللا  تلللطلللبللليلللق 
اللللبللليلللئلللة  يف  واإكللللتلللل�للللسللللابلللله 
املللعللرتكللات  فللى  التعليمية 
احلياتية املختلفة لتحقيق 
ملللل�للللسللللتللللويللللات عللللاللللليللللة مللن 

التميز.
بتجواب  �سعادته  اأ�للسللار  و 
اللللطلللالب وتللعللبللريهللم عن 
مللواهللبللهللم ونلللقلللاط الللقللوة 
قيامهم  خللالل  من  لديهم 

بلللللاأعلللللملللللال وتللل�لللسلللمللليلللملللات 
اإبلللداعللليلللة ملللن وحللللي املللللادة 
تدري�سها  مت  التى  العلمية 
لهم فى مادة منو الن�سان 

ومراحل تطورة
اأن  �لللسلللعلللادتللله  بلللل�  كلللملللا 
معدلت النجاح والدرجات 
امللللادة لهذا العام  فللى هللذه 
مثيالتها  علللن  ارتلللفلللع  قلللد 
فلللللى الأعللللللللللللوام اللل�للسللابللقللة 
والللذى رمبللا قد يعود اإىل 
تللطللبلليللق هلللللذه الللطللريللقللة 

التعليمية احلديثة. 
واأ�ساف �سعادته اأنه لول 
والت�سجيع  امل�ستمر  الدعم 
الللدائللم واملللتللابللعللة الللدوريللة  
وتلللذلللليلللل جللملليللع الللعللقللبللات 
لقللامللة هلللذا املللعللر�للض من 
�سعادة  الكلية  عميد  �سعادة 
الللدكللتللور اأحللمللد مب حممد 
واإقامة  اإجنللاز  ع�سى ما مت 

هذا املعر�ض.

المعرض الطالبي األول للعالج الطبيعي
برعاية معالي مدير الجامعة
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 �للسللارك طلللالب وطللالللبللات من 
يللومللي  اللل�للسللحلليللة  الإدارة  قلل�للسللم 
الثلللنللل� واللللثلللالثلللاء امللللوافلللق5-
1434/6/6هلللللللللل,  يف تللنللظلليللم يللوم 
تعريفي بالتخ�س�ض حتت عنوان 
بقاعة   " ميل  الألللف  م�سوار   "
امللللللك عللبللد الللعللزيللز الللتللاريللخلليللة 
, حلليللث هللللدف اللللرنلللاملللج  اإىل 
الإدارة  بللتللخلل�للسلل�للض  اللللتلللعلللريلللف 
التخ�س�سات  كلللاأحلللد  اللل�للسللحلليللة 
اجلللللديللللد بلللاجللللاملللعلللة, و�للسللاعللد 
على  واللللرد  التوا�سل  يف  اللللللقللاء 
كللافللة ا�للسللتللفلل�للسللارات وتللل�لللسلللاوؤلت 
طلللللالب اللل�للسللنللة الللتللحلل�للسللرييللة, 
اخللللتلللليللللار  يف  وملللل�للللسللللاعللللدتللللهللللم 
�سعادة  التقى  كما   , تخ�س�سهم 
عميد الكلية د. اأحمد بن حممد 

ع�سي طالب ال�سنة التح�سريية 
ومبختلف  بللالللكللللليللة  لللتللعللريللفللهللم 

تخ�س�ساتها .
وا�ستمل الركن اخلا�ض بق�سم 
الللعللديللد  علللللى  ال�سحية  الإدارة 
ملللللن الللللو�للللسللللائللللل الللتللو�للسلليللحلليللة 
والتعريفية بالق�سم والتخ�س�ض 
مللللثللللل املللللللطللللللويللللللات والللللعللللر�للللض 

الإر�سادية  واللوحات  التقدميي 
القيادة  لأمناط  ا�ستبيان  واأي�سا 
ال�سنة  طلللالب  علللللى  تللوزيللعلله  مت 
اللللتلللحللل�لللسلللرييلللة. و�للللسللللهللللد ركللللن 
لفللتللا  اإقلللبلللال  اللل�للسللحلليللة  الإدارة 
من الطلبة مما يعك�ض الهتمام 
بللالللتللخلل�للسلل�للض وحللر�للسللهللم على 
الللتللعللرف عليه واأتلليللح اأيلل�للسللا من 

خلللللالل اللللللللقلللاء تلللعلللريلللف طلللالب 
ب�سفحة  الللتللحلل�للسللرييللة  اللل�للسللنللة 
بالق�سم  اخلللا�للسللة  بلللوك  الفي�ض 
ملزيد  خ�سي�سا  اأنلل�للسللئللت  والللتللي 
مللللن الللللتللللوا�للللسللللل, وللللتلللللللقلللي كللل 

ا�ستف�ساراتهم عن التخ�س�ض.
د.  الطلبة  ركلللن  علللللى  اأ�للسللرف 
حممد حممد خري الدين وعدد 
من طلبة ق�سم الإدارة ال�سحية 
قلل�للسللقللري  داوود  الللطللالللب  وهللللم 
اأ�للسللاملله خللالللد �سلمان  والللطللالللب 

والطالب اأحمد من�سور.
ومت تنفيذ ركن الطالبات من 
الطالبية  الأن�سطة  نادي  خالل 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
د.  و  احلللديللدي  مها  د.  باإ�سراف 

هاجر علي.

أخبار

وقللللللد قللللللللام  �للللسللللعللللادة اللللدكلللتلللور 
امل�سروعات  بتفقد  احلللربللى  ثللامللر 
الطالبية وا�ستمع حلديث الطالب 
عن منتجاتهم وم�ساريعهم  و�سرح 

الكافى  اإيهاب عبد  الدكتور  �سعادة 
التعليمية  الللطللريللقللة  هلللذه  ملللفللهللوم 

وكيفية تطبيقها 
املبذول  اجلهد  �سعادته   وثمن 

بتطبيق  وطلللاللللب  اللللطلللالب  ملللن 
باقي  على  التجربة  هللذه  وتعميم 
املقررات كما ثمن �سعادته املجهود 
الكبري والللوا�للسللح اللللذى يللقللوم به 

�سعادة الدكتور اأحمد ع�سى عميد 
الللكللللليللة فلللى تللطللويللر ومتلليللز كلية 
فى  التطبيقية  الللطللبلليللة  الللعلللللوم 

جميع املجالت.

مشوار األلف ميل
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قسم اإلدارة الصحية ينافس في المؤتمر العلمي الرابع

حتللللت رعللللايللللة خللللللادم احللللرمللل� 
امللك عبد اهلل بن عبد  ال�سريف� 
�للسللعللود -حللفللظلله اهلل-  اآل  الللعللزيللز 
تعقد وزارة التعليم العايل املوؤمتر 
وطالبات  لطالب  الللرابللع  العلمي 
اململكة العربية ال�سعودية يف رحاب 
مللكللة املللكللرمللة خلللالل اللللفلللرتة من 

19-22/جمادى الآخرة/1434هل.
التعليم  وزارة  وكيل  وقداأو�سح 
اللللعلللايل للللللتللخللطلليللط واملللعلللللومللات 
رئي�ض اللجنة التنظيمية للموؤمتر 
الأ�للللسللللتللللاذ الللللدكللللتللللور علللبلللداللللقلللادر 
بلللن علللبلللداهلل الللفللنللتللوخ يف مللوؤمتللر 
�سحفي عقده �سباح اليوم ال�سبت 
التعليم  وزارة  اأن  1434/6/17ه, 
املوؤمتر  اإقللامللة  على  عملت  العايل 
وطالبات  لطالب  الللرابللع  العلمي 
لي�ساهم  باململكة  الللعللايل  التعليم 
واملبدع�  املتميزين  اكت�ساف  يف 
ودعمهم  والطالبات  الطالب  من 
تت�سمنها  التي  املللجللالت  �ستى  يف 

حماور املوؤمتر.
للتخطيط  اللللوزارة  وكيل  وقللال 
وامللللللعلللللللللللوملللللات رئلللليلللل�للللض اللللللللجلللنلللة 

يللهللدف  املللللوؤمتللللر  اأن  الللتللنللظلليللملليللة 
لأ�للسللحللاب  الللفللر�للسللة  اإتللللاحللللة  اإىل 
امللللللواهلللللب مللللن طلللللالب وطلللاللللبلللات 
العربية  باململكة  الللعللايل  التعليم 
اللل�للسللعللوديللة لإبللللرازهللللا ملللن خللالل 
املللللحللللاور واللللفلللعلللالللليلللات املللخللتلللللفللة, 
والللثللقللايف  العلمي  امللل�للسللتللوى  ورفلللع 
لدى الطالب والطالبات, وكذلك 
والإبداعية  البحثية  القيم  تعزيز 
للطالب والطالبات , وتنمية ثقافة 
البحث العلمي والإبللداع والبتكار 
الفنية  الأعمال  وت�سجيع  لديهم, 
واملتميزة,  الأ�للسلليلللللة  والإعللالملليللة 
الأعللمللال  ت�سجيع  اإىل  يللهللدف  كما 
الللطللالبلليللة الللتللطللوعلليللة , والللعللمللل 
الريادي , وبناء امل�ساريع ال�سغرية 
واإثللراء  والطالبات,  الطالب  لدى 
اللل�للسللاحللة الأكلللادميللليلللة الللطللالبلليللة 
بلللعلللر�لللض ونللل�لللسلللر اللللنلللتلللاج الللعلللللمللي 
والطالبات,  للطالب  والإبلللداعلللي 
تنمية املهارات القيادية واحلوارية 
لدى الطالب والطالبات, ويهدف 
التناف�ض  قيم  وتعزيز  غر�ض  اإىل 
العلمي ال�سريف والعمل اجلماعي 

العلمي  الللتللوا�للسللل  ج�سور  وبللنللاء   ,
واأو�سح  والطالبات.  الطالب  ب� 
امل�سارك�  والطالبات  الطالب  اأن 
�للسلليللحلل�للسلللللون علللللللى اللللعلللديلللد مللن 
اجللللوائلللز الللقلليللمللة مبللا يللزيللد على 
)مللللليللوين( ريلللال , بللالإ�للسللافللة اإىل 
على  للحا�سل�  الذهبية  الري�سة 
البحثية  املجالت  يف  الأول  املركز 
والبتكارية , واأ�ساف : اإن الوزارة 
البحثية  امل�ساركات  وتدعم  تتبنى 
املتميزة  واخلللدملليللة  والبللتللكللاريللة 
للللللطللالب واللللطلللاللللبلللات مبلللا يللعللود 
بالنفع  والطالبات  الللطللالب  على 

والفائدة.
امللللقلللدم  اللللبلللحلللث  تلللر�لللسللليلللح   مت 
ملللللن اإحلللللللللدى املللللجللللمللللوعللللات حتللت 
ليتم عر�سه  نلللوح  اأملللل  د  اإ�لللسلللراف 
وعللنللوان  الللرابللع  العلمي  بللاملللوؤمتللر 
 Physicians' view" الللبللحللث 
 on incident reporting in

 Herra General Hospital in

البحث  اأهمية  وتاأتى   "Makkah

نتيجة لالهتمام ب�سالمة املري�ض 
مثل  ال�سعودية  العربية  باململكة 

�لللسلللائلللر اللللللللدول و تللعللتللر عللمللللليللة 
التي  الللطللبلليللة  الأخلللطلللاء  ت�سجيل 
حتلللللدث اأثللللنللللاء تلللقلللدمي اللللرعلللايلللة 
اأهللم الأمللور املتعلقة  ال�سحية من 
ب�سالمة املر�سى اإل اأنه لالأ�سف ل 
لذلك  منها.  العديد  ت�سجيل  يتم 
هلللدفلللت هلللللذه الللللدرا�للللسللللة لللتللقلليلليللم 
مدى معرفة واجتاه الأطباء نحو 
ت�سجيل هذه الخطاء كما هدفت 
ملللعللرفللة اللللعلللواملللل اللللتلللي تللعللوقللهللم 
اأهم  الهامة.  العملية  هذه  لإمتللام 
التي تعوق الأطللبللاء من  الأ�للسللبللاب 
اإتباع  عدم  كانت:  الت�سجيل  اإمتللام 
امل�سائلة  نظام �سري, واخلوف من 
الللقللانللونلليللة, وعللللدم وجللللود تغذية 
راجللللعللللة, وانلللتللل�لللسلللار ثللقللافللة اللللللوم 
للللللمللخللطللئ, وتللو�للسلللللت اللللدرا�لللسلللة 
بتدريب  الهللتللمللام  يجب  اأنللله  اإىل 
الأطلللللبلللللاء علللللللى اأهلللمللليلللة وكلليللفلليللة 
تلل�للسللجلليللل الأخلللللطلللللاء, وتلللزويلللدهلللم 
وما  البيانات  حتليل  بنتائج  دائما 
مت من اإجللراءات نتيجة لالخطاء 
التى �سجلت والعمل على ن�سر هذه 

املعلومات على اجلميع. 

أخبار
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قللدمللت جلللنللة الأنلل�للسللطللة واللللتلللدريلللب بق�سم 
اأبو �سيف  اأ.د.عللادل  الدارة ال�سحية ممثلة فى 
الكلية  ملن�سوبي  ور�سة عمٍل  بللدور  د. عدنان   و 
بللعللنللوان " املللفللاهلليللم الإحلل�للسللائلليللة و اإر�لللسلللادات 
والربعاء  الثالثاء  يومي  يف   "SPSS برنامج 
الللكللرى  الجللتللمللاعللات  بللقللاعللة   1434/29/28
نظريا  �سرحا  الور�سة  ت�سمنت  وقللد  بالكلية. 
املتغريات  تعريف  و  الرنامج  ا�ستخدام  ملبادئ 
للطرائق  عملية  وتطبيقات  البيانات  واإدخلللال 
الإحلل�للسللائلليللة الللو�للسللفلليللة وال�للسللتللدلللليللة الللذي 

يتيحها  هذا الرنامج.
الإح�سائية  الللرزمللة      SPSS كلمة  وتعني 
 Statistical Package( الجتماعية   للعلوم 
 SPSS برنامج  يعد  و   )For Social Sciences

عمليات  يف  امل�ستخدمة  الللرامللج  اأفلل�للسللل  مللن 
التحليل الإح�سائي و ي�ستخدم لإدارة البيانات 
وحتليلها.  وا�ستعادتها  وحفظها   ادخللالللهللا    :
البيانات  وقللراءة  ا�ستخدام  الور�سة  غطت  وقد 
البيانات  قللواعللد  املختلفة   اأنظمة  ملفات  مللن 
)Database( وبرنامج  Excel  واأنظمة جداول 
ا�ستعر�ست  كما   )Spread Sheet( الللبلليللانللات 
اوجه ال�ستفادة من البيانات يف احل�سول على 
 )Descriptive Statistics( اإح�سائيات و�سفية
جللللداول  و    )Chart( تللو�للسلليللحلليللة  ور�لللسلللوملللا 
ذلك  وغللري   )Cross tabulations( تقاطعية 
واملعقدة  الب�سيطة  الإح�سائية  التحاليل  من 

التي ت�ستخدم يف ا�ستخال�ض ال�ستنتاجات.

ورشة عمل للمفاهيم 
اإلحصائية

حلللل�للللسللللل قللل�لللسلللم 
ال�سحيه  الإداره 
الأول  املللركللز  علللللي 
للللللللللبللللو�للللسللللرتات يف 
ملللللللتلللقلللي اللللبلللحلللث 
الللعلللللمللي للللللطللالب 
نللادي  الللذي نظمه 
اللللبلللحلللث الللعلللللمللي 
بلللاجللللاملللعللله وكللللان 
اللللللللبلللللللحلللللللث حتللللت 
علللللللنلللللللوان تللل�لللسلللور 
الأطلللللللللبلللللللللاء جتلللللاه 
حلللللقلللللوق امللللر�لللسلللى 
مللل�لللسلللتللل�لللسلللفلللى  يف 
التخ�س�سي   النور 

مدينه  يف  العزيز  عبد  امللك  وم�ست�سفى 
الللطللالللبللات:  بالبحث  املللكللرمللة وقلللام  مللكللة 
اأ�سرار اأحمد الغامدي - اأزهار عبدالروؤوف 
ح�سن  كللرميلله  زنلللان-  األ  -فللاطللملله  كنكار 
رزان  الثمايل-  حممد  مللرمي  احللللرازي- 
اأحمد كلننت- �سماح ح�سن مو�سى م�سرف 
البحث: د.هاجر على جاد ويتناول البحث 
اإىل  كبري  ب�سكل  تنح�سر  املر�سى  حقوق 
تللنللظلليللم اللللعلللالقلللة بللل� امللللريللل�لللض ومللقللدم 
التطبيق  و  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سحية  الرعاية 
يللوؤدي  اأن  ميكن  املر�سى  حلقوق  الناجح 
اإىل حت�سن ب� مقدمي الرعاية ال�سحية 
الرعايه  حت�سن  ي�سمن  ممللا  ومر�ساهم 
البحث  ويللقللدم   لللهللم.  املللقللدملله  ال�سحيه 
يف  تطبيقها  مت  قطاعية  حتليلية  درا�للسللة 
وم�ست�سفى  العزيز  عبد  امللك  م�ست�سفى 
احلايل  الو�سع  ملقارنة  املتخ�س�سة  النور 

وحتللللللليلللل مللعللرفللة 
واجتللللاه وممللار�للسللة  
الأطلللللللبلللللللاء اجتلللللاه 
حللقللوق املللر�للسللى يف 
املمار�سة ال�سريرية 
وا�ستخدمت  الفعلية. 
ال�للللسللللتللللبلللليللللانللللات ذاتلللليللللا 
جللللملللع اللللبللليلللانلللات 
الأطلللبلللاء   246 ملللن 
يف كل امل�ست�سفيات. 
البحث  نتائج  ومن 
الأطللللللللبللللللللاء قللللللد ل 
يلللوفلللرون الللرعللايللة 
حقوق  اأ�سا�ض  على 
امللللللللر�لللللللسلللللللى علللللللى 
الللرغللم مللن علللللمللهللم  بللهللا واتللفللاقللهللم على 
اأهميتها للمر�سى. يف م�ست�سفى امللك عبد 
الللعللزيللز اعللتللر حللق احللللرتام املللريلل�للض من 
للمري�ض  احلقوق  اأهللم  من  الأطللبللاء  قبل 
يف ح� اأنها احتلت اأدنى ن�سبه مئوية من 
احلقوق التي مت تطبيقها. بينما م�ست�سفى 
اأهلللم حللق يف  اعللتللرت  الللنللور اخل�سو�سية 
نظر الأطباء واأي�سا كان اأقل ن�سبه مئوية 
ويو�سى  تطبيقها.  مت  التي  احلللقللوق  مللن 
للم�ست�سفيات  يللنللبللغللي  انلللله  علللللى  الللبللحللث 
العامل�  جلميع  املنتظم  التدريب  توفري 
ال�سحية حول مو�سوع  الرعاية  يف جمال 
اأو  ال�سنة ملللرة واحللللدة  املللر�للسللى يف  حللقللوق 
ملللرتللل� وكلللذللللك يللجللب تللوعلليلله املللر�للسللي 
بحقوقهم حتي يقومو باملطالبه بها حيال 
مللدي  متابعه  يللجللب  وكللذلللك  تق�سري  اي 
تطبيق الطباء حلقوق املر�سي التدريب.

قسم اإلداة الصحية يحصل علي 
المركز األول للبوسترات 

في ملتقي البحث العلمي للطالب الذي نظمه
 نادي البحث العلمي بالجامعة 

أخبار
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 من منطلق تفعيل دور اجلامعه 
فى  جمال خدمة املجتمع و البيئة 
الطبية  الللعلللللوم  كللللليللة  ملللن خللللالل 
ممثله فى ق�سم العالج الطبيعي - 
فاعلية  نظمت   - القرى  اأم  جامعة 
اأهللل  فللى خللدمللة  الطبيعي  الللعللالج 
مكة و احلجاج و املعتمرين والذي 
انت�سار بع�ض  اإىل احلد من  تهدف 
منها,  ال�سائعة  وخا�سة  الأمللرا�للض 
و منها اآلم اأ�سفل الظهر و خ�سونة 
املفا�سل و ه�سا�سة العظام والتهابات 
وذلللك  الللهللوائلليللة وغللريهللا,  ال�سعب 
حلللر�لللسلللا علللللللى الللل�لللسلللحلللة اللللعلللاملللة, 
للوقاية  ال�سليمة  املفاهيم  وانت�سار 
من العديد من الأمرا�ض التي قد 
تكلف الفرد و الدولة اأموال طائلة 
يف العالج وقد ل يللراأ الفرد منها 
اآثار �سلبية  ب�سكل كامل مما يرتك 
علللللى الللفللرد واملللجللتللمللع مللن �سعف 

الإنتاج و تدهور ال�سحة العامة .
 و قلللد اأو�لللسلللح �للسللعللادة الللدكللتللور 
اأحلللملللد بلللن حمللمللد علل�للسللي عميد   /

الللكللللليللة  اأن هلللذه الللفللاعللللليللة  تللاأتللى 
التي  والأن�سطة  الللرامللج  اإطلللار  يف 
املختلفة  الللكللللليللة  اأقللل�لللسلللام  تللنللفللذهللا 
للللللعللام الللدرا�للسللي احللللايل مللن اأجللل 
اأدوارهللم  تفعيل  و  الطالب  تثقيف 

مع املجتمع الداخلي و اخلارجي .
كما اأكد �سعادة عميد الكلية على 
اأن الوقاية خريا من 

على �سحة  للحفاظ  وذلك  العالج 
الفرد واملجتمع ولزيادة قدرة الفرد 
فعال  ع�سوا  ي�سبح  واأن  الإنتاجية 
م�ساركا يف بناء جمتمعه و�ساٍع اإىل 
تقدمه, وذلك يتطلب من اجلميع 
اللل�للسللعللي اجلللللاد امللل�للسللتللمللر ملللن اأجلللل 
احلفاظ على ال�سحة العامة ون�سر 
ثللقللافللة الللوقللايللة خلللري ملللن الللعللالج 
بللل� اأفلللللللراد املللجللتللمللع 
و اإكلل�للسللابللهللم مللهللارات 
احلفاظ على ال�سحة 

العامة و البيئة .
 كما قامت اللجنة 
املللنللظللمللة وامللل�للسللاركلل� 
التجهيز  و  بلللالإعلللداد 
ممثلة  الفاعلية  لهذه 
اللللدكلللتلللور  �للللسللللعللللادة  يف 
حمللللمللللد اإبللللللراهلللللليللللللم , 
والللللدكللللتللللور علللللللى عللبللد 
واللللدكلللتلللور   , املللنلل�للسللف 

حممد  والللدكللتللور   , �سو�سة  تللامللر 
�للسللالح , والللدكللتللور اأملللري الفقي , 
والدكتور اأ�سرف حممد , والدكتور 
�للسللامللخ حمللمللد , واللللدكلللتلللور اأنللللور 
عبيد , والدكتور اإيهاب عبدالكايف 
, والدكتور  فللارق  , والدكتور عمر 
اأحللمللد عبد الللرحللمللن , والللدكللتللور 
والللدكللتللور حممد   , مللهللران  ه�سام 
�سرف وعدد كبري من طالب ق�سم 
اللللعلللالج الللطللبلليللعللي اللللذيلللن بللذلللوا 
جهدا كبريا لإظهار هذه الفاعلية 

بهذا املظهر الراقي.
هللللذا وقللللد مت تلللوزيلللع كللتلليللبللات 
عللللن خلل�للسللونللة امللللفلللا�لللسلللل وطللللرق 
اأ�للسللفللل  اآلم   - املللخللتلللللفللة  اللللعلللالج 
املختلفة  الللعللالج  الللظللهللر وطلللرق 
وغلللريهلللا  اللللعلللظلللام  – هلل�للسللا�للسللة 
ملللن الأملللللرا�لللللض كللمللا مت عللر�للض 
املختلفة  الأمرا�ض  مل�سقات عن 

وطرق الوقاية والعالج .

بمكة مول

قسم العالج الطبيعي  يمثل كلية العلوم الطبية 
التطبيقية في تنظم فاعلية العالج الطبيعي في خدمة 

أهل مكة و الحجاج و المعتمرين 

أخبار
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 بلللرعلللايلللة كللللرميللللة مللن 
�سعادة الدكتور/ اأحمد بن 
كلية  عميد  ع�سي  حممد 
العلوم الطبية التطبيقية 
ورئلللليلللل�للللض قللل�لللسلللم اللللعلللالج 
الطبيعي ومب�ساركة طيبة 
البلد  تعظيم  م�سروع  من 
العالج  ق�سم  قللام  احللللرام 
اللللطلللبللليلللعلللى بللا�للسللتلل�للسللافللة 
طالل   / الدكتور  �سعادة  
امل�سرف  الللنللور  اأبللو  حممد 
العام على م�سروع تعظيم 
اللللبلللللللد احللللللللللرام لإلللللقللللاء 

حمللللا�للللسللللرة علللللن تللعللظلليللم 
البلد احلرام.

الأوىل  اللحظة  ومللنللذ   
قلللام الللدكللتللور/ اأحللمللد بن 
حملللملللد عللل�لللسلللي بللحللمللا�للض 
�لللسلللديلللد بلللامللللوافلللقلللة علللللى 
اأع�ساء  وبتوجيه  امل�ساركة 
امل�ساركة  ب�سرورة  الق�سم 
وحث  امل�سرفة,  و  الفعالة 
اللللطلللالب علللللى امللل�للسللاركللة 
تعظيم  معنى  يحتويه  ملللا 
اأهمية  مللن  احللللرام  البلد 

كبرية. 

اأن  �سعادته  اأو�سح  قد  و 
هللذه املللحللا�للسللرة تللاأتللى فى 
والأن�سطة  الرامج  اإطللار 
التي تنفذها اأق�سام الكلية 
الللدرا�للسللي  للعام  املختلفة 
احللللايل مللن اأجلللل تثقيف 
الطالب و تفعيل اأدوارهم 
مللللع امللللجلللتلللملللع اللللداخلللللللي 
ذلللللك من  و  اخلللللارجللللي  و 
خللللللللالل تلللعلللظللليلللم اللللبلللللللد 

احلرام. 
بلللرتتللليلللب  قللللللللام  قللللللد  و 
هللللذه امللللحلللا�لللسلللرة كلللل من 

�سعادة الدكتور/ عمار بن 
عبداهلل عطار وكيل الكلية 
للللللللتلللطلللويلللر الأكللللللادميللللللي 
وخللللدمللللة املللجللتللمللع الللللذي 
اأكللللللد علللللللى �لللسلللرف امللللكلللان 
وملللللللا يللللجللللب عللللللليلللنلللا مللن 
تللعللظلليللم واإجلللللللللالل لللهللذا 
�سارك  كما  الكرمي,  البلد 
حممد  حممد   / الدكتور 
امل�سارك  الأ�ستاذ  ابراهيم 
الطبيعي  اللللعلللالج  بللقلل�للسللم 
و رئلليلل�للض جلللنللة الر�لللسلللاد 
الللدكللتللور/  الأكللللادميللللي و 

علي ثابت الأ�ستاذ امل�سارك 
بللالللقلل�للسللم ورئللليللل�لللض جلللنللة 
خدمة املجتمع والدكتور/ 
جلنة  رئي�ض  �سو�سة  تامر 
الأنلللل�للللسللللطللللة اللللطلللالبللليلللة 
الطبيعي  اللللعلللالج  بللقلل�للسللم 
من�سوبي  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
الللقلل�للسللم وعلللللدد كللبللري من 
الطالب  بجانب  ال�ستاذ 
الللقللر�للسللي من  / عللبللد اهلل 
مللل�لللسلللروع تللعللظلليللم الللبلللللد 
احلللللللرام فلللى هللللذا اللللللقللاء 

الكرمي.

كلية العلوم الطبية التطبيقية ممثلة فى قسم العالج 
الطبيعي  تستضيف مشروع تعظيم البلد الحرام

أخبار
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عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية يكرم 
المميزين من أعضاء هيئة التدريس واالداريين

الميدالية الفضية 
للعالج الطبيعي

العلوم  كلية  عميد  كللرم 
الللللطللللبلللليللللة اللللتلللطلللبللليلللقللليلللة 
اأحمد بن حممد  الدكتور 
علل�للسللي عللللددا ملللن اأعلل�للسللاء 
هيئة التدري�ض والإداري� 
الكلية  اأقلل�للسللام  مبللخللتلللللف 
بفعالية  ا�للسللهللمللوا  الللذيللن 
بللالللعللمللللليللة  الرتللللللقللللللاء  يف 
الللتللعللللليللملليللة خللللالل الللعللام 
اللللللللدرا�لللللللسلللللللي اجلللللامللللعللللي 

احلايل 1433-1434 هل.

واأبلللللللللان عللملليللد الللكللللليللة 
الللللدكللللتللللور اأحللللمللللد علل�للسللي 
اللللكللللللليلللة  اأن  اجللللللللديلللللللر  
�للسللاركللت  يف الللعللديللد من 
الللفللعللاللليللات واملللللوؤمتللللرات 
منها  والعاملية  القليمية 
املللللوؤمتللللر الللللرابللللع للللللوزارة 
الللتللعللللليللم الللللعللللايل الللللذي 
اأم  جامعة  رحلللاب  يف  عقد 
الللللقللللرى وحللل�لللسلللدت فلليللهللا 
املللجللاملليللع املللل�لللسلللاركلللة من 

خمتلف اأق�سام الكلية على 
كان  اجلللوائللز  من  العديد 
مللن اأبلللرزهلللا املللركللز الول 
واملركز  الذهبية  الري�سة 
الثالث وال�ساد�ض وال�سابع 
على م�ستوى اململكة فيما 
فلللاز بللامللليللداللليللة الللذهللبلليللة 
املللللعلللليللللد فلللللللللوزي بللللخللللاري 
واللللللللذي اكلللتللل�لللسلللف اجلللل� 
الرحم  ب�سرطان  اخلا�ض 
القثامي  فادبة  والطالبة 

جللللنلللليللللف  ملللللللعلللللللر�لللللللض  يف 
لالبداع.

وعللللللللللللر علللللللللن �للللسللللكللللره 
للللللجللملليللع على  وتلللقلللديلللره 
جلللللهلللللدهلللللم وعللللطللللائللللهللللم 
املللللللبللللللذول خلللللللالل الللللعللللام 
لإكللللللللللمللللللللللال مللللتللللطلللللللللبللللات 
الللتللقللدمي علللللى العللتللمللاد 
الكلللادميلللي واللللذيلللن كللان 
املتميزة فر�سة  لأبحاثهم 
احلللللل�لللللسلللللول علللللللللللى دعلللللم 

العزيز  عبد  امللك  مدينة 
للللللعلللللوم والللتللقللنلليللة والللتللي 
جتللللللاوز دعلللملللهلللا لأبلللحلللاث  
الكلية )6 ابحاث( حوايل 
12ملللاليللل� ريللللللال. وحللث 
اجلللملليللع علللللى ملل�للسللاعللفللة 
اجللللهلللد للللالرتلللقلللاء بللكللافللة 
واأق�سامها  الكلية  بللرامللج 
يف ظلللللل دعللللللم ومللللللللللوؤازرة 
ملللعلللايل ملللديلللر اجلللامللعللة 

الدكتور بكري ع�سا�ض .

حواجز  بلللدون  مللرت   300 الللعللدو  �سباق  يف 
متللكللن الللطللالللب اأحللمللد عللامللر علل�للسللريي من 
�سباق  يف  الف�سية  امليدالية  على  احل�سول 
اإفللالت )عللدو بدون  األعالب قللوى  300 مرت 
موانع(. ويذكر اأن هذه اجلائزة لي�ست الأوىل 
للللللطللالللب حلليللث اإنلللله يللعللتللر مللن الللعللدائلليلل� 
من  بالعديد  والق�سم  الكلية  �سرفوا  الذين 

اجلوائز يف م�سابقات األعاب القوي.

أخبار
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في حفل المعايدة الذي أقامته إدارة الكلية

إستقبل سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
كافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

اجتماع  سعادة مدير إدارة كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بالموظفين اإلداريين

�لللسلللعلللادة عللملليللد كلية  اأ�للسللتللقللبللل 
كافة  التطبيقية  الطبية  العلوم 
بالكلية  الللتللدريلل�للض  هيئة  اأعلل�للسللاء 
وذلللللللك يف حلللفلللل امللللعلللايلللدة الللللذي 
يللوم  �للسللبللاح  الكلية  اإدارة  اأقللامللتلله 
وذلك  1434/10/22هللللل,  اخلمي�ض 
بقاعة الجتماعات الكرى بكلية 
العلوم الطبية التطبيقية باملدينة 

اجلامعية بالعابدية .
حلللليللللث األلللللقلللللى �للللسللللعللللادة عللملليللد 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
اأحللمللد بللن حممد ع�ّسي  الللدكللتللور 
بحلول  اجلللملليللع  فيها  هللنللاأ  كلللللمللًة 
علليللد الللفللطللر امللللبلللارك �للسللائللال اهلل 
الللعلللللي الللقللديللر اأن يللجللعللللله علليللدا 
اجلميع  على  يعيده  واأن  �سعيدا 
يتقبل من  واأن  والركات  باليمن 
و�سالح  والقيام  ال�سيام  اجلميع 
وهم  عليهم  يعيده  واأن  الأعللمللال 

باأمت �سحة وعافية.
وتقديره  �سكره  �سعادته  وقللدم 
ملللعللايل مللديللر اجلللامللعللة الللدكللتللور 

بلللكلللري بلللن مللعللتللوق علل�للسللا�للض على 
دعمه املتوا�سل للكلية مما مكنها 
بعد توفيق اهلل من اأن تتبواأ مكانة 
ملللن بللل� �للسللائللر كللللليللات اجلللامللعللة 
حللتللى اأ�للسللبللحللنللا نللللرى خمللرجللات 
اللللكللللللليلللة تللللبللللدع وحتللل�لللسلللد اأعلللللللى 
اجلوائز العاملية يف املجال العلمي.

وبلللللل� �لللسلللعلللادة علللمللليلللد الللكللللليللة 
الدكتور اأحمد بن حممد ع�سي اأن 
الكلية وما ت�سمه من اأق�سام هامه 
ت�ساعد يف دفع عجلة التقدم التي 
ت�سهدها اململكة العربية ال�سعودية 

ول �سيما يف جمال العلوم الطبية 
ولزالللللت  كللانللت  فللقللد  التطبيقية 
تللتللملليللز مبلل�للسللتللوى علللللمللي مللتللقللدم 
مما جعل الكلية واجلامعة تفخر 
مبللخللرجللات اأقللل�لللسلللام الللكللللليللة وهلل 

احلمد.
ودعلللللللا �لللسلللعلللادة علللمللليلللد الللكللللليللة 
اللللتلللدريللل�لللض اإىل  اأعلللل�للللسللللاء هلليللئللة 
من  الكلية  مللرافللق  كللافللة  جتهيز 
ومعامل  وقللاعللات  درا�سية  ف�سول 
وخمللللتللللرات وو�لللسلللائلللل تللعللللليللملليللة 
خمتلفة اأمام الطالب والطالبات 

يف العام الدرا�سي اجلديد 1434 / 
1435 هل .

علللللى م�ساعفة  وحلللظ اجلللملليللع 
اجللللهلللد والإخلللللال�لللللض يف الللعللمللل 
منا�سبة  تعليمية  اأجلللللواء  وخلللللق 
للو�سول اإىل ما ت�سبوا اإليه كلية 
من  التطبيقية  الللطللبلليللة  الللعلللللوم 
وتطلعات  اآملللال  وحتقيق  اأهلللداف 
مللعللايل مللديللر اجلللامللعللة الللللذي ل 
ال�سعاب  تذليل  يف  جللهللداً  يللدخللر 
اأمللللام الللكللللليللات والأقللل�لللسلللام خللدمللًة 

لأبنائه الطالب والطالبات.

اإدارة  مللديللر  �للسللعللادة  اأ�للسللتللقللبللل 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
الأ�للللللسللللللتللللللاذ طللللللللالل بللللللن حمللمللد 
احللل�للسلليللنللي املللوظللفلل� الإداريللللل� 
املعايدة  حفل  يف  وذللللك  بالكلية 
الللللللذي دعلللللا اإللللليلللله �لللسلللعلللادتللله يلللوم 
بقاعة  الأربللللعللللاء1434/10/21هللللل 

الجتماعات بالكلية.
بعيد  اجلميع  هناأ  البداية  ويف 
العلي  داعلليللا مللن  املللبللارك  الفطر 

اجلميع  على  يعيده  اأن  الللقللديللر 
باليمن والركات.

ودعللللللا �لللسلللعلللادتللله اجللللمللليلللع اإىل 

وال�ستمرارية  اجلهد  م�ساعفة 
يف الللتللملليللز اللللللذي واكلللللب تللوجلله 
العتماد  على  للح�سول  الكلية 

الأكلللادميلللي الللللدويل حللتللى اأ�للسللب 
كفاءات  ذو  الكلية  حت خمرجات 
بها اجلامعة, مبينا  عالية تفخر 
اإىل  الكلية  عميد  �سعادة  حر�ض 
تلل�للسللافللر اجلللهللود بلل� الإداريللللل� 
فهم عماد الكلية وذلك للو�سول 
باإذن  اإليه  ت�سبوا  ما  اإىل  بالكلية 

اهلل.
داعلللليللللا للللللجللملليللع مللللزيللللدا مللن 

التوفيق والنجاح...

أخبار
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الغنى  عبد  الدكتور  قللام 
ح�سن  بالقاء حما�سرة  فى 
التدريب  حما�سرات  قاعة 
و الللتللعلللللم  يللللوم الأربللللعللللاء 
 1434 الأوىل  جللمللادى   29
  2013 اأبللللريللللل   10 املللللوافللللق 
و كللللان علللنلللوان املللحللا�للسللرة 
اللللدورة الللدمللويللة  للجن� 
حلليللث ا�للسللتللعللر�للض الللدكللتللور 
علللبلللد اللللغلللنلللى  الللللفللللرق بلل� 
للجن�  الللدمللويللة  الللللدورة 

بعد  اللللدملللويلللة  اللللللللدورة  و 
الولدة و القنوات الدموية 
املوجودة فى اجلن�  دورها 
فى التغيريات املوجودة فى  
باجلن�.  الللدم  دورة  م�سار 
اأبللللللرز اللللدكلللتلللور عبد  كللمللا 
الللللغللللنللللى ملللللايلللللحلللللدث فللللور 
اللللللللولدة ملللن اغلللللالق هللذه 
الللقللنللوات و حتلللول الللللدورة 
اللللدملللويلللة لللتللتللنللا�للسللب مللع 
طبيعة الو�سع بعد الولدة. 

كللمللا حتلللدث الللدكللتللور عبد 
الغنى عن العيوب اخللقية 
الللنللاجتللة  عللن علللدم اغللالق 
باجلن�  الدموية  القنوات 
و تلللاأثلللريهلللا علللللللى الللللللدورة 

الدموية بعد الولدة. 
قلللل�للللسللللم طللب  �للللللسللللللارك    
اللللللنلللللدوات  يف  املللللخللللتللللرات 
الللللعلللللللللملللليللللة علللللللن مللللر�للللض 
هلل�للسللا�للسللة اللللعلللظلللام و الللتللي 
الللنللور  مب�ست�سفى  اأقلليللمللت 

يلللوملللى 17 و  الللتللخلل�للسلل�للسللي 
الأخللللرة 1434  18 جللمللادى 
املوافق 27 و 28 اأبريل 2013 
التغذية  اأقلل�للسللام  مبلل�للسللاركللة 
اللللعلللالج  و  الكللللللليلللنللليلللكللليلللة 
�للسللارك من  قللد  الطبيعي و 
قلل�للسللم طلللب املللخللتللرات كل 
الغنى  عللبللد  الللدكللتللور  ملللن 
حلل�للسللن و اللللدكلللتلللور نللا�للسللر 
اللل�للسللاوي و الللدكللتللور عللادل 

ال�سيمى.

األقى الدكتور عبد  و قد 
الغنى ح�سن حما�سرة عن 
اأنللللللواع  و  تللركلليللب الللعللظللام 
تعنيه  ما  و  العظام  ونخاع 
كللثللافللة الللعللظللام كللمللا األللقللى 
املر�ض  ال�سوء على عالقة 
الللعللظللام  فى  اأنللللواع  ببع�ض 
اجل�سم دون غريها و ماهى 
هلللللذه اللللعلللظلللام حللليلللث اأنلللهلللا 
مل�ساعفات  الأكللرتللعللر�للسللا 
الك�سورالتى  ومنها  املر�ض 

الدورة 
الدموية  

للجنين

الدورة 
الدموية  

للجنين

أخبار
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اأعللللرا�للللض  اأول  تلللكلللون  قللللد 
التي  الطريقة  و  املللر�للض  
يللتللم بللهللا جتلللدد الأنلل�للسللجللة 
اخلللللاليللللا  و  الللللعللللظللللملللليللللة  
امل�سئولة عن ذلك و عالقة 
هلللللللذه اخللللللاليلللللا مبلللر�لللض 

ه�سا�سة العظام .
 كلللملللا األللللقللللى اللللدكلللتلللور 
حما�سرة   ال�ساوى  نا�سر 
الت�سخي�ض  كلليللفلليللة   علللن 
الللللدقلللليللللق لللللهللللذا املللللر�للللض 
الأكلللر �سدقا  والخللتللبللار 
والأكللللللللللر �لللسللليلللوعلللا للللهلللذا 
مقيا�ض  يلل�للسللمللى  الللغللر�للض 
 bone اللللعلللظلللام  كلللثلللافلللة 

 .densitometry
وهللو عبارة عن نللوع خا�ض 
ملللللن الأ�للللسللللعللللة اللل�للسلليللنلليللة 
لللقلليللا�للض كللثللافللة الللعللظللام . 
وهللللي عللمللللليللة خللاللليللة من 
اخللتللبللار  وهلللو  الأمل متللامللا 
ماأمون لأنه ي�ستخدم كمية 
الأ�للسللعللة  مللن  جلللدا  �سئيلة 

اىل  يللحللتللاج  ل  و  ال�سينية 
حت�سري. 

احتفل طالب و طالبات  
طب  بق�سم  الرابعة  ال�سنة 
املللخللتللرات  بللانللتللهللاء الللعللام 
الدرا�سي و قرب تخرجهم 
و قللللد اأقلللليللللم حلللفلللل بللهللذه 
املنا�سبة يوم ال�سبت 6-24-

1434 املوافق 4 مايو 2113 و 
ح�سره �سعادة عميد الكلية 
الللللدكللللتللللور اأحللللمللللد حمللمللد 
ال�سعادة  اأ�للسللحللاب  و  ع�سى 
اأعللل�لللسلللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للض 
كما  املخترات  طب  بق�سم 
ح�سر احلفل اأهل الطالب 
و الطالبات و قد قام �سعادة 

كلمة  باإلقاء  الكلية  عميد 
الللطللالب  اأبلللنلللاءه  هللنللاأ فيها 
اللللتلللخلللرج و متللنللى  بللللقللللرب 
حياتهم  يف  الللتللوفلليللق  لللهللم 
الطالب  قللام  و  امل�ستقبلية 
بلللللللللاأداء اللللقللل�لللسلللم  وبلللعلللدهلللا  
الكلية   عميد  �للسللعللادة  قلللام  
ابائهم  و  الللطللالب  بتكرمي 

تذكارية  دروع  ت�سليمهم  و 
بلللهلللذه املللنللا�للسللبللة و الللتللقللط 
التذكارية  ال�سور  الطالب 
اأع�ساء  و  الكلية  عميد  مع 
ا�ستمل  و  الللتللدريلل�للض  هيئة 
احلللفللل علللللى فللقللرات فنية 
فولكلورية و ا�ستمر احلفل 

و �سط جو بهيج. 

الطبية  العلوم  كلية  عميد  هناأ 
الللتللطللبلليللقلليللة الللدكللتللور اأحلللملللد بن 
حممد ع�سي اأبنائه وبناته طالب 
على  احلا�سل�  الكلية  وطالبات 
مراكز متقدمة يف فعاليات املوؤمتر 
وطالبات  لطالب  الللرابللع  العلمي 
مبكة  عقد  الللذي  الللعللايل  التعليم 
املكرمة خالل الفرتة من 22-19 
جمادى الخرة 1434 هل مب�ساركة 
ومر�سحة  مر�سح   500 مللن  اأكلللر 
على م�ستوى اململكة. موؤكدا اأن ما 
حققه طالب وطالبات الكلية من 
والهتمام  ثمار اجلهد  اإجنللاز هو 

الذي تقدمه الكلية بدعم واهتمام 
مبا�سر وم�ستمر من معايل مدير 
اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق 
علل�للسللا�للض لللكللافللة طلللللبللتللهللا ملل�للسللريا 
اأحللد  هللو  العلمي  الللبللحللث  اأن  اإىل 
برامج  لكافة  الدرا�سية  املتطلبات 
الكليه حيث يقوم الطالب بق�ساء 
عام درا�سي كامل يف مقرر البحث 
باإبراز  الطالب  فية  يقوم  العلمي 
كافة مواهبهم النظرية والعمليه 
البحاث مما  يف خمتلف م�ساريع 
ميللنللح طللللالب وطلللاللللبلللات الللكللللليللة 
النظر  لفتا  املللجللال  بهذا  التميز 

بهذا  للم�ساركة  الإعللللداد  اأن  اإىل 
بللداأ مبكرا حيث مت عقد  املللوؤمتللر 
طالبية  بحثيه  اجللتللمللاعللات  علللدة 
لللتللو�للسلليللح الأ�لللسللل�لللض اللل�للسللحلليللحللة 
للبحث العلمي وت�سجيع الطالب 
مت  كما  باأبحاثهم  امللل�للسللاركللة  على 
داخللل  متخ�س�سة  جللللان  ت�سكيل 
املقدمة  الأبللحللاث  لدرا�سة  الكلية 
من  والللتللاأكللد  بللاملللوؤمتللر  للم�ساركة 
ا�للسللتلليللفللائللهللا لللكللافللة ا�لللسلللرتاطلللات 

التقدمي للموؤمتر.
زكلليللة بنت  الللطللالللبللة  اأن  واأبلللللان 
علللبلللدامللللاللللك الللللهللللذيل مللللن قلل�للسللم 

على  حلل�للسلللللت  اللل�للسللحلليللة  الإدارة 
والللريلل�للسللة  الول  امللللركلللز  جلللائلللزة 
الذهبية وح�سلت الطالبة علويه 
اإبللراهلليللم رملل�للسللان مللن ق�سم  بنت 
املركز  على  الكلينيكية  التغذية 
اللللثلللاللللث فلليللمللا حلل�للسللل الللطللالللب 
علللللبلللللداهلل بلللللن �لللسلللهللليلللل الللللدعللللدي 
املركز  على  املخترات  طب  بق�سم 
ال�ساد�ض باملحور ال�سحي بعرو�ض 
عبداهلل  الطالب  وح�سل  الإلللقللاء 
بن حممد ناظر منري بق�سم طب 
يف  ال�سابع  املللركللز  على  املخترات 

املل�سقات.

كلية العلوم الطبية التطبيقية تحصد جائزة المركز االول والريشة الذهبية والمركز 
الثالث والسادس والسابع بالمحور الصحي بمؤتمر التعليم العالي الرابع

أخبار
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