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اللقاء التعريفي للطلبة 

الجدد بقسم العالج 
الطبيعي

معالي مدير الجامعة يطلع على 
تقرير برنـامج موهبة الصيفي 

ويكرم المشاركين فيه
انعقاد مجلس كلية العلوم

 الطبية التطبيقية األول

ك������رم م����ع����ايل ال���رئ���ي�������س ال���ع���ام 
وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�سئون 
ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة  ال��ن��ب��وي 
ال�����س��دي�����س عميد  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال���دك���ت���ور 
اأحمد حممد ع�سي نظري م�ساركة 
ال���ك���ل���ي���ة ���س��م��ن ف���ع���ال���ي���ات ح��م��ل��ة 
)خ���دم���ة احل����اج و����س���اٌم ف��خ��ٌر ل��ن��ا( 
التي نفذتها الرئا�سة خالل مو�سم 

املتنقلة  ال�سحية  بالعيادات  احلج  
والتي قام بها طالب واأع�ساء هيئة 
التدري�س بق�سم العالج الطبيعي .

وع����ر ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور 
�سكره  عن  ع�سي  حممد  بن  اأحمد 
وت���ق���دي���ره مل��ع��ايل ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام 
وامل�سجد  احل���رام  امل�سجد  ل�سئون 
موؤكدا  التكرمي  ه��ذا  على  النبوي 
الكلية يف هذه احلملة  اأن م�ساركة 

ت���اأت���ي ب���دع���م م��ب��ا���س��ر م���ن م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ال��دك��ت��ور ب��ك��ري 
على   وحر�سه  ع�سا�س  معتوق  ب��ن 
اإمكانات اجلامعة وكلياتها  تطويع 
اخل��دم��ات  يف  للم�ساركة  املختلفة 
ال���ت���ط���وع���ي���ة يف امل�����س��ج��د احل�����رام 
وخ���ا����س���ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اخل���دم���ات 

ال�سحية.
.......................... )�س6(
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حفل 
تكريمي 
للدكتور 

طارق
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معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي يكرم عميد كلية العلوم الطبية للمشاركة 

لمشاركة الكلية ضمن حملة خدمة الحاج وساٌم فخٌر لنا

الثانية
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����س���ارك���ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الطبية التطبيقية ممثلة 
ب��اأق�����س��ام  ط��ب امل��خ��ت��رات 
وال���ت���غ���ذي���ة االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
والعالج الطبيعي واالإدارة 
ال�������س���ح���ي���ة  يف ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��ك��ري 
ال���ذي اأق��ي��م حت��ت �سعار ) 
خطوات مل�ستقبل اأحلى ( .

الكلية  ع��م��ي��د  واأو����س���ح 
ال����دك����ت����ور اأح�����م�����د ع�����س��ي 
يف  ال��ك��ل��ي��ة  م�������س���ارك���ة  اأن 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ي��اأت��ي من 
امل�سرتك  التعاون  منطلق 
ب���ن اإم������ارة م��ن��ط��ق��ة مكة 
اأم  وج�����ام�����ع�����ة  امل�����ك�����رم�����ة 
ال��ق��رى وم��ن اأج���ل خدمة 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ج��ت��م��ع 
تقدمي  ت�سمنت  امل�ساركة 
ال���رام���ج ال��ت��وع��وي��ة عن 
م����ر�����س ال�������س���ك���ر وط�����رق 
ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه وك��ي��ف��ي��ة 
اإدارته الفتا النظر اإىل اأنه 

امل�����س��ارك  ال��ف��ري��ق  تق�سيم 
ث���الث  اإىل  ال���ك���ل���ي���ة  م����ن 
جم����م����وع����ات امل���ج���م���وع���ة 
امل��خ��ت��رات  )ط���ب  االأوىل 
قيا�س  مهمتها  وك��ان��ت   )
ال�����������س�����ك�����ر مل���������ن ي�����رغ�����ب 

لقيا�س  ج��ه��از  با�ستخدام 
ال�سكر يف الدم واملجموعة 
ال��ث��ان��ي��ة )ق�����س��م ال��ت��غ��ذي��ة 
االإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة( وك���ان���ت 
مطويات   توزيع  مهمتها  
وم�����ن�����������س�����ورات  ت���وع���وي���ة 

ع����ن االأغ�����ذي�����ة ال�����س��ح��ي��ة 
ال�سكري  مل��ري�����س  امل��ف��ي��دة 
واالأن������ظ������م������ة ال����غ����ذائ����ي����ة 
امل���ث���ل���ى امل��ن��ا���س��ب��ة مل��ر���س��ي 
ال�����س��ك��ري اأم�����ا امل��ج��م��وع��ة 
ال��ث��ال��ث��ة ) ق�����س��م ال��ع��الج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي( ف���ك���ان دوره����ا 
ع��ر���س ب�����س��رتات وت��وزي��ع 
م����ط����وي����ات وم����ن���������س����ورات 
ت��وع��وي��ة ع��ن دور و���س��ائ��ل 
املختلفة   الطبيعي  العالج 
اأع���را����س مر�س  يف ع���الج 
ممار�سه  واأهمية  ال�سكري 
يف  الريا�سية   التمرينات 
حت�����س��ن م�����س��ت��وي ال�����س��ك��ر 
يف ال�����دم وزي�������ادة ف��ع��ال��ي��ة 

جرعات االأن�سولن.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى 
تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية 

تنفذ بالتعاون 
مع اإلدارة العامة 

للتغذية بوزارة 
الصحة دورة 

)تغذية مرضي 
الحاالت الحرجة 

بالعناية المركزة(

ن������ف������ذ ق�����������س�����م ال�����ت�����غ�����ذي�����ة 
االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بالتعاون  التطبيقية  الطبية 
للتغذية  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ع 
ب��وزارة ال�سحة  دورة تدريبية 
ب����ع����ن����وان )ت����غ����ذي����ة م���ر����س���ي 
احل������االت احل���رج���ة ب��ال��ع��ن��اي��ة 
امل������رك������زة( مل������دة ث����الث����ة اأي������ام 

واخت�سا�سيات  الخت�سا�سي 
جمال  يف  والعاملن  التغذية 
ت����غ����ذي����ة م����ر�����س����ي احل��������االت 
احل����رج����ة ال���ت���اب���ع���ن ل�������وزارة 
وذل��ك  ج��دة  مبنطقة  ال�سحة 
والرامج  الفاعليات  اإط��ار  يف 
واالأن�سطة التي ينفذها الق�سم 
خالل العام الدرا�سي اجلامعي 

احلايل مبتابعة �سخ�سية من 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد 
ب�����ن حم���م���د ع�������س���ي وال���ع���م���ل 
هيئة  اأع�ساء  دور  تفعيل  على 
املجتمع  خ��دم��ة  ال��ت��دري�����س يف 
ال�سحي  بامل�ستوي  واالرت��ق��اء 
مل���ر����س���ي احل���������االت احل���رج���ة 

بالعناية املركزة.
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على  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  اأق��ام��ت 
�سرف �سعادة عميد الكلية الدكتور اأحمد بن حممد 
�سعادة  م��ن  كرمية  برعاية  تكرميياً  حفاًل  ع�سي 
العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل 
با�سرتاحة  وذلك  بن عثمان غازي  الدكتور هاين 

خا�سة م�ساء يوم االأربعاء 1434/11/5ه�.
ويف البدء األقى �سعادة الدكتور اأحمد بن حممد 
ع�����س��ي ك��ل��ة ح��م��د اهلل ف��ي��ه��ا و���س��ل��ي��ا ع��ل��ى ر���س��ول��ه 
و�سلم، ثم رحب باجلميع  الكرمي �سلى اهلل عليه 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ه���اين ب��ن عثمان 
ال��ع��ل��وم  لكلية  االأول  امل��وؤ���س�����س  ي��ع��د  ال����ذي  غ����ازي 

الطبية التطبيقية.
بعد ذلك تقدم الدكتور اأحمد بن حممد ع�سي 
بال�سكر والعرفان ل�سعادة الدكتور طارق بن هالل 
عا�سور على ما قام به من جهود ملمو�سة ودور بارز 
اأ�س�س قواعد واأنظمة املكتب االأكادميي  والتي بها 
اأنه  االإدارة ال�سحية حيث  الكلية وكذلك ق�سم  يف 

اأول رئي�س ق�سم له وقال فيه قول ال�ساعر:
ول������و اأنني اأوتيت كل بالغة 

 واأفنيت بحر النطق يف النظم والنرث
ملا كنت بعد القول اإال مق�سرا  

ومعرتفا بالعجز عن واجب ال�سكر
ثم هناأ �سعادته على تعيينه وكياًل لكلية العلوم 
الطبية التطبيقية �سائاًل املوىل عز وجل له مزيداً 

من التوفيق وال�سداد.
ك��م��ا ت��ق��دم ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن حممد 
اأ�سامة  الدكتور  ل�سعادة  والعرفان  بال�سكر  ع�سي 
بن عدنان كن�ساره على جهوده عندما كان وكياًل 
�سائاًل  االإكلينيكية  التغذية  لق�سم  ورئي�ساً  للكلية 

املوىل عز وجل له التوفيق وال�سداد.

الدكتور  ل�سعادة  بالتهنئة  �سعادته  ت��ق��دم  كما 
ع���م���ار ب���ن ع���ب���داهلل ع���ط���ار ع��ل��ى ت��ع��ي��ي��ن��ه وك��ي��اًل 
ورئ��ي�����س��اً  امل��ج��ت��م��ع  وخ��دم��ة  االأك���ادمي���ي  للتطوير 
يف  ال��ب��ارز  ب���دوره  م�سيداً  ال�سحية  االإدارة  لق�سم 
ال��ت��ط��وي��ر االأك���ادمي���ي بالكلية م��ن��ذ ت��ول��ي��ه وك��ال��ة 
الكلية للتطوير االأكادميي وخدمة املجتمع مطلع 
العام املا�سي1434/34ه� �سائاًل املوىل عز وجل له 

التوفيق وال�سداد.
حممد  بن  اأحمد  الدكتور  �سعادة  ق��ّدم  واأخ���رياً 
�سعيد  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  ل�سعادة  التهنئة  ع�سي 
االأكادميية  لل�سئون  وكياًل  تعيينه  على  الغامدي 
بالكلية �سائاًل املوىل عز وجل له التوفيق وال�سداد.
ثم دعا �سعادة عميد الكلية �سعادة الدكتور هاين 
الدروع  ت�سليم  اإىل  راعي احلفل  بن عثمان غازي 

التذكارية للمحتفى بهم.
األقى وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا  بعد ذلك 
غازي  عثمان  بن  ه��اين  الدكتور  العلمي  والبحث 

اأن  امل��ك��رم��ن فيها داع��ي��ا اهلل ع��ز وج��ل  كلمًة ه��ن��اأ 
يعينهم على ما كلفوا به.

كما اأ�ساد �سعادة الدكتور هاين بن عثمان غازي 
بدور �سعادة عميد الكلية الدكتور اأحمد بن حممد 
�سعادته عند  مل�سه  وال��ذي  بالكلية  الرقي  ع�سي يف 

زيارته للكلية.
كما هناأ �سع��ادته ج����ميع اأع�ساء هيئة التدري�س 
يلم�سها  التي  االأل��ف��ة  على  االإداري���ن  واملوظ����فن 
دائما بينهم وكاأنهم اأ�سرة واحدة واأن هذا ما دفع 
اأب��رز الكليات التي تفخر  اأن تكون من  اإىل  الكلية 
اأم القرى، وحتقيقها لتطلعات معايل  بها جامعة 
مدير جامعة اأم القرى الدكتور بكري بن معتوق 

ع�سا�س.
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  �سكر  اخل��ت��ام  ويف 
التطبيقية اجلميع على احل�سور والت�سريف داعيا 
�سرف  املعّد على  الع�ساء  تناول طعام  اإىل  اجلميع 

�سعادته.

أخبار

حفل تكريمي للدكتور طارق عاشور
في حضور معالي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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بعون اهلل وتوفيقه عقد يف متام ال�ساعة الواحدة 
من ظهر يوم االثنن املوافق 1434/11/3ه�  جمل�س 
كلية العلوم الطبية التطبيقية ) االأول ( لهذا العام 
بالكلية وبح�سور  34 / 1435ه� بقاعة االجتماعات 

كاًل من:
عميد  ع�ّسي  حممد  بن  اأحمد  الدكتور  �سعادة   -

الكلية
وكيل  عا�سور  ه��الل  بن  ط��ارق  الدكتور  �سعادة   -

الكلية
با�سالمة  بكر  اأب��و  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة   -

وكيل الكلية للدرا�سات العليا
وكيل  - �سعادة الدكتور هاين بن �سالح فيده 

الكلية ل�سئون امل�ست�سفيات
- �سعادة الدكتور عمار بن عبداهلل عّطار 

وكيل الكلية للتطوير االأكادميي
- �سعادة الدكتور �سعد بن �سعيد الغامدي 

وكيل الكلية لل�سئون االأكادميية
- �سعادة االأ�ستاذ الدكتور اإ�سالم بن حممد حيدر 

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم التغذية االإكلينيكية

- �سعادة الدكتور علي عبداملن�سف ثابت 
ع�سو هيئة التدري�س بق�سم العالج الطبيعي

وق����د ا���س��ت��ه��ل االج���ت���م���اع ب��ح��م��د اهلل وال�����س��الة 
وال�����س��الم ع��ل��ى ر���س��ول اهلل، ث��م ن��اق�����س امل��ج��ل�����س يف 

جل�سته االأوىل عّدة موا�سيع منها:
اأق�سام  الأح��د  الوطنية  الكوادر  اأح��د  ا�ستقطاب   -

الكلية.
- درا�سة طلب املوافقة على تغيري جامعة ملبتعثة.

هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عمادة  من  املقدم  الطلب   -
واملوظفن ال�ستقطاب )حما�سر( �سمن  التدري�س 

برنامج اال�ستقطاب.
- طلب تاأجيل بعثة درا�سية.

- طلب متديد فرتة بعثة درا�سية.
العلوم  اإىل كلية  - طلب حتويل من كلية الطب 

الطبية التطبيقية.
ه��ذا وق��د انتهى االج��ت��م��اع مبثل م��ا ب���داً ب��ه من 
حمد اهلل عز وجل والثناء عليه وال�سالة وال�سالم 
على ر�سوله االأمن واآله و�سحبه اأجمعن يف حوايل 

ال�ساعة الثالثة ظهراً .

انعقاد مجلس كلية العلوم
 الطبية التطبيقية األول

أخبار

الطبية
جملة دورية ت�سدر عن اللجنة االعالمية

 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 التحريرواملدقق اللغوي
�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

الطبية
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م����ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س 
الطبيعي  ال���ع���الج  ق�����س��م 
ع������ل������ى  امل�������������س������ارك������ة يف 
اإميانا  و  املجتمع  خدمة 
م����ن م��ن�����س��وب��ي ال��ق�����س��م  
للعالج  ال��ف��ع��ال  ب���ال���دور 
اأه���م���ي���ت���ه  و  ال���ط���ب���ي���ع���ي 
ل�������س���ي���ا����س���ة  ت���ف���ع���ي���ال  و 
ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
اأم  ب��ج��ام��ع��ة  التطبيقية 
القرى  اخلا�سة بخدمة 
من  املنطلقة  و  املجتمع 
ال��ف��اع��ل  اجل���ام���ع���ة  دور 
فقد  املجتمع   خ��دم��ة  يف 
مت ال��ت��وا���س��ل ب��ن  ق�سم 
ال������ع������الج ال���ط���ب���ي���ع���ي و 
م�������س���ن���ع زم����������زم مب��ك��ة 

املكرمة و ذلك بهدف دعم 
اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة م��ن 
الق�سم للمجتمع  و  الكلية 

متمثل فى م�سنع زمزم .
الكلية  ع��م��ي��د  واأو����س���ح 
����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور اأح���م���د 
ال����زي����ارة  ه�����ذه  اأن  ع�����س��ي 
ت���اأت���ي يف اإط������ار ال���رام���ج 
تنفذها  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة 
املختلفة  ال��ك��ل��ي��ة  اأق�������س���ام 
اجلامعي  ال��درا���س��ي  للعام 
احل����ايل م���ن اأج����ل ال��رق��ي 
الكلية  ط����الب  مب�����س��ت��وى 
وت���ف���ع���ي���ل اأدواره�������������م م��ع 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ال��داخ��ل��ي 

واخلارجي.
ق�������ام ع�������دد م��ن  ق������د  و 
م��ن�����س��وب��ي ق�����س��م ال���ع���الج 

����س���ف���وة  و  ال����ط����ب����ي����ع����ى  
خمتارة من الطالب حتت 
 / الدكتور  �سعادة  ا�سراف 
حم��م��د حم��م��د اب��راه��ي��م 
ت��ام��ر �سو�سه  د /  و���س��ع��ادة 
ب������زي������ارة م�������س���ن���ع زم�����زم 
قد  و   1435/1/21 بتاريخ 

مت ت���رت���ي���ب ال�����زي�����ارة م��ن 
قبل عمادة الكلية باإ�سراف 
ال��دك��ت��ور / احمد  ���س��ع��ادة 
عميد   - ع�سي  ب��ن  حممد 
الكلية ،   و قد قوبل الوفد 
�سديدة  �سعادة  و  برتحاب 
من االداري��ن و العاملن 

ب����امل���������س����ن����ع امل�����وق�����ري�����ن 
م�سكورين .  

ل��ر���س��ال��ة  ا����س���ت���ك���م���اال  و 
ال���ق�������س���م جت������اه امل��ج��ت��م��ع 
ف��ق��د ق���ام  اع�����س��اء الق�سم 
والطالب بتوزيع مطويات 
وك��ت��ي��ب��ات وذل����ك ل��ل��وق��اي��ة 

من العديد من االمرا�س 
و اال�سابات كما مت تقدمي 
ال����ع����دي����د م����ن ال��ن�����س��ائ��ح 
ح������ول ك���ي���ف���ي���ة اجل���ل���و����س 
اال�سياء.  وحمل  ال�سحيح 
الق�سم  من�سوبى  اك��د  كما 
ع��ل��ى ا����س���ت���ع���داده���م ال��ت��ام  
للم�ساركة فى اى فعاليات 
التعاون   توثيق  �ساأنها  من 
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  ب��ن 
مم��ث��ل��ه ف���ى ق�����س��م ال��ع��الج 
ال��ط��ب��ي��ع��ى وب�����ن م�����س��ن��ع 

زمزم مبكة املكرمة.
وف������ى ن���ه���اي���ه ال�����زي�����اره 
اأع��������رب ك����ل م����ن ال�������س���اده 
اع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وال�������ط�������الب ع������ن ج���زي���ل 
و  امل�����س��ن��ع  الدارة  ال�����س��ك��ر 

العاملن به. 

قسم العالج الطبيعى يقوم بزيارة مصنع 
زمزم بمكة المكرمة
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كلية العلوم الطبية التطبيقية تختتم مشاركتها في 
فعاليات حملة )خدمة الحاج وساٌم فخٌر لنا(

����س���ارك���ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
احلاج  )خدمة  حملة  يف  التطبيقية 
و�ساٌم فخٌر لنا( بالتعاون مع الرئا�سة 
ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون امل�����س��ج��د احل����رام و 
النبوي، حيث د�سن �ساحب  امل�سجد 
الفي�سل  امللكي االمري خالد  ال�سمو 
ومعايل  املكرمة  مكة  منطقة  ام��ري 
ال��رئ��ي�����س ال���ع���ام ل�������س���وؤون امل�����س��ج��د 
ال�سيخ  ال��ن��ب��وي  امل�����س��ج��د  و  احل�����رام 
ال�سدي�س  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 

العيادة ال�سحية املتنقلة.
الكلية  عميد  ���س��ع��ادة  ���س��رح  وق���د 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن حم��م��د ع�سي 
ان م�����س��ارك��ة ط���الب واأع�����س��اء هيئة 
ال��ت��دري�����س ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة 
م�سوؤوليتها  من  تنطلق  التطبيقية 
ت���ط���وي���ر وت���ق���دمي  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف 
اخلدمات الطبية ل�سيوف الرحمن.
امل�������س���ارك���ة  اأن  ����س���ع���ادت���ه  وب������ن 

ال���ت���ط���وع���ي���ة م����ن خ�����الل ت�����س��م��ي��م 
املتنقلة  ال�سحية  العيادة  وت�سغيل 
ال�سريف،  امل��ك��ي  احل���رم  ���س��اح��ات  يف 
ل��ل��ت��ن��ق��ل ب���ن احل���ج���اج و ال���ذه���اب 
اال�سخا�س  ل��روؤي��ة  ب��ع��ي��دة  الم��اك��ن 
وم�ساعدتهم،  املتعبن  و  امل�سابن 
وال��ع��ن��اي��ة ب��احل��ج��اج خ��ا���س��ًة ل��ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة و م��ر���س��ى 
ال�سكر و ال�سغط و القدم ال�سكري.

وق�������د ����س���ك���ر م����ع����ايل ال���رئ���ي�������س 
ال���ع���ام ل�������س���وؤون امل�����س��ج��د احل�����رام و 
امل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور 
جلمامعة  ال�سدي�س  الرحمن  عبد 
العلوم  كلية  يف  متمثلة  ال��ق��رى  ام 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ق��ي��ة م��ب��ادرت��ه��ا يف 
امل�����س��ارك��ة يف اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة 

التطوعية يف امل�سجد احلرام.
الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���س��ة  م���ع  التطبيقية 
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كلية العلوم الطبية التطبيقية تختتم مشاركتها في 
فعاليات حملة )خدمة الحاج وساٌم فخٌر لنا(

امل�سجد  و  احل���رام  امل�سجد  ل�سئون 
ال���ن���ب���وي ف��اع��ل��ي��ة ح��م��ل��ة )خ���دم���ة 
احلاج و�ساٌم فخٌر لنا(  التي اأطلقها 
امللكي االأم��ري خالد  ال�سمو  �ساحب 
الفي�سل اأمري منطقة مكة املكرمة 
ب��ح�����س��ور م���ع���ايل ال��رئ��ي�����س ال��ع��ام 
وامل�سجد  احل����رام  امل�����س��ج��د  ل�����س��ئ��ون 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سريف  ال��ن��ب��وي 
خالل   من  ال�سدي�س  الرحمن  عبد 

العيادة ال�سحية املتنقلة.
الطبية  العلوم  كلية  عميد  عر 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ال�����دك�����ت�����ور اأح����م����د 
ب����ن حم���م���د ع�����س��ي ع����ن اع����ت����زازه  
مب�����س��ارك��ة ط���الب واأع�����س��اء هيئة 
ال���ت���دري�������س ب��ال��ك��ل��ي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات 
حملة )خ��دم��ة احل���اج و���س��اٌم فخٌر 
لنا( التي نظمتها الرئا�سة العامة 
امل�سجد  و  احل��رام  امل�سجد  ل�سئون 
ال��ن��ب��وي خ���الل م��و���س��م احل���ج من 

اأن  م��وؤك��دا  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  خ��الل 
تنطلق  التطوعية  امل�����س��ارك��ة  ه��ذه 
املجتمعية  الكلية  م�سئولية  م��ن 
ت���ط���وي���ر وت����ق����دمي اخل����دم����ات  يف 
وتاأتى  الرحمن  ل�سيوف  الطبية 
التي  االأن�سطة  و  الرامج  اطار  يف 
املختلفة  ال��ك��ل��ي��ة  اأق�����س��ام  ي��ن��ف��ذه��ا 
احل��ايل  اجلامعي  ال��درا���س��ي  للعام 
ط����الب  دور  ت���ف���ع���ي���ل  اأج��������ل  م�����ن 
م�سريا  املجتمع  خ��دم��ة  يف  الكلية 
ت�سميم  ت�سمنت  امل�ساركة  اأن  اإىل 
املتنقلة  ال�سحية  العيادة  وت�سغيل 
ال�سريف  امل��ك��ي  ���س��اح��ات احل���رم  يف 
ل��ل��ت��ن��ق��ل ب���ن احل���ج���اج وال���ذه���اب 
االأ�سخا�س  ل��روؤي��ة  بعيدة  الأم��اك��ن 
وم�ساعدتهم  واملتعبن  امل�سابن 
والعناية باحلجاج خا�سًة من ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة وم��ر���س��ى 
ال�سكر وال�سغط والقدم ال�سكري .
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معالي مدير الجامعة يطلع على تقرير برنــــــــامج موهبة الصيفي ويكرم المشاركين فيه

أخبار

جامعة  مدير  معايل  اأط��ل��ع 
اأم ال��ق��رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري بن 
م��ع��ت��وق ع�����س��ا���س ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 
برنامج موهبة ال�سيفي الذي 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه اجل��ام��ع��ة خ��الل 
ه   1434 ع�����ام  ���س��ي��ف  اإج��������ازة 
وطالبة  طالب   100 مب�ساركة 
املرحلتن  م��ن  املوهوبن  م��ن 
باإ�سراف  والثانوية   املتو�سطة 
معهد االإب��داع وريادة االأعمال 
ب���اجل���ام���ع���ة ب���ح�������س���ور ع��م��ي��د 
واالإبداع  االأعمال  ريادة  معهد 
املطريف  خالد  الدكتور  املعريف 
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  وع��م��ي��د 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
ع�����س��ي وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
حممد  ال��دك��ت��ور  االجتماعية 
معاليه  مبكتب  وذل��ك  با�سقر 
باملدينة اجلامعية بالعابدية .

ري���ادة  معهد  عميد  واأرج����ع 
االأع�����م�����ال واالإب�����������داع امل���ع���ريف 

الدكتور خالد املطريف النجاح 
بالباهر الذي حتقق للرنامج 
موؤ�س�سة  �سنويا  تنظمه  ال��ذي 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ورج���ال���ه 
)موهبة(  واالإب����داع  للموهبة 
اإىل  وت�����س��ت�����س��ي��ف��ه اجل���ام���ع���ة 
ث��م  وج�������ل  ع������ز  اهلل  ت����وف����ي����ق 
ل��دع��م وم����وؤازرة م��ع��ايل مدير 
اجل��ام��ع��ة وم��ت��اب��ع��ة واه��ت��م��ام 
وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل���الأع���م���ال 
واالإبداع املعريف الدكتور نبيل 
كو�سك وحر�سهما على توفري 
ال���دع���م ال��ك��ام��ل ل��ل��م�����س��ارك��ن 
وت���ه���ي���ئ���ة م�����راف�����ق اجل���ام���ع���ة 
وو�سائلها التعليمية ومعاملها 
قدراتهم  لتنمية  وخمتراتها 
االإبداعية يف م�سار الرنامج .

برنامج  رئي�س  وا�ستعر�س 
ال���ط���الب ال���دك���ت���ور ع���م���ار بن 
عبداهلل عطار م�سار الرنامج 
العلوم  كلية  احت�سنته  ال���ذي 
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أخبار

ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مل����دة 3 
اأن�����ه مت  اأ���س��اب��ي��ع م�����س��ريا اإىل 
و���س��ع ب��رن��ام��ج اإث���رائ���ي علمي 
ال���ط���ب���ي  امل���������س����ار  م���ك���ث���ف يف 
ب��رن��ام��ج  م�سحوبا  احل��ي��وي 
ت��ن��م��وي واج��ت��م��اع��ي وت��وع��وي 
وترفيهي م�سيدا بتفاعل كافة 
 50 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  امل�ساركن 
الرنامج  فعاليات  مع  طالبا 

واأن�سطته املختلفة .
وتعرف معاليه عر الدائرة 
ال��ت��ل��ف��ازي��ة امل��غ��ل��ق��ة م���ن قبل 
رئ��ي�����س��ة ب���رن���ام���ج ال��ط��ال��ب��ات 
ب��ن��ت ح�سن  االأ�����س����ت����اذة م�����رام 
العلمية  امل�����س��ارات  ع��ن  بارفعه 
ا�ست�سافته  ال����ذي  ل��ل��رن��ام��ج 
ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���ت�������س���ام���ي���م  يف  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
ال����ه����ن����د�����س����ي����ة وال����ه����ن����د�����س����ة 
الطبية  وال��ع��ل��وم  الكهربائية 
املختلفة  اأن�سطته  ج��ان��ب  اإىل 

امل��ت��ع��ل��ق��ة يف ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 
القرار وري��ادة  االإب��داع واتخاذ 
االأعمال والتفكري الناقد وحل 
واإدارة  والتخطيط  امل�سكالت 
ال�سخ�سية  وامل���ه���ارات  ال��وق��ت 
ال��دورات  والقيادة عالوة على 
البحث  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم���ال 
ال��ع��ل��م��ي و����س���ن���اع���ة االأف������الم 
ال�����زي�����ارات  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

امليدانية .
وت���������س����ل����م م������ع������ايل م����دي����ر 
اجل���ام���ع���ة ح��ق��ي��ب��ة ال��رن��ام��ج 
امل������ع������دة م������ن ق����ب����ل رئ���ي�������س���ي 
ال����رن����ام����ج امل�������س���ت���م���ل���ة ع��ل��ى 
والو�سائل  اخلتامي  التقرير 
كرم  كما  باجلامعة  التعريفية 
م��ع��ال��ي��ه ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
وعميد  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم االج��ت��م��اع��ي��ة 
الكليتن  اح��ت�����س��ان  مبنا�سبة 

للرنامج .
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اأقام ق�سم العالج التنف�سي بكلية 
لقاء  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 
�سمن  التنف�سي  بالعالج  تعريفيا 
اأ�سبوع العالج  م�ساركته يف فعالية 
ال���ع���امل بح�سور  ح���ول  ال��ت��ن��ف�����س��ي 
ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
ع�سي  وق��د ق��دم ك��ل م��ن االأ���س��ت��اذ 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���زه���راين واالأ���س��ت��اذ 
تعريفا  ع��ر���س��ا  ال��غ��ام��دي  ���س��ع��ي��د 
واأهميته  التنف�سي  العالج  مبهنة 
اإىل  تطرقا  كما  الطبي  امل��ج��ال  يف 
جت��رب��ة اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة يف 
جامعة  اأن  م��وؤك��دي��ن  التخ�س�س 
اجلامعات  م��ن  �ستكون  ال��ق��رى  اأم 
ال�����رائ�����دة يف جم�����ال ال��ت��خ�����س�����س 

خ���ت���ام  ويف  ت�����ع�����اىل  اهلل  ب������������اإذن 
ال��ل��ق��اء ع��ق��دت حلقة ن��ق��ا���س ح��ول 

لتخ�س�س  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ف���ر����س 
اململكة  وح��اج��ة  التنف�سي  ال��ع��الج 

يف  التنف�سي  ال��ع��الج  الخت�سا�سي 
االأعوام القادمة .

قسم العالج التنفسي يشارك 
في فعاليا اسبوع العالج التنفسي

ال�سحية  االإدارة  ق�����س��م  اأق�����ام 
التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية 
ور����س���ة ع��م��ل ت��دري��ب��ي��ة ط��الب��ي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���رك���ز االب���ت���ك���ار 
عبداهلل  امل��ل��ك  مبدينة  وامل��وه��ب��ة 
ت�����س��م��ي��م   ( ب����ع����ن����وان  ال���ط���ب���ي���ة 

اخلدمات واملنتجات ال�سحية(.
الدكتور  الكلية  عميد  واأو�سح 
ب�����ن حم����م����د ع�������س���ي اأن  اأح�����م�����د 
م�����س��ارك��ة ال��ط��الب يف ال��رن��ام��ج 
تعليمهم  اإىل  ي��ه��دف  ال��ت��دري��ب��ي 
م���ن���ه���ج���ي���ة ت����ط����وي����ر وت����ق����دمي 
اخلدمات ال�سحية وفق منهجية 
 )Design  Thinking(
موؤكدا اأن هذه الور�سة التدريبية 
ت��ق��دم  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل  ت��ع��د 

ال�سحية  التخ�س�سات  ل��ط��الب 
ع�����ل�����ى م���������س����ت����وى اجل�����ام�����ع�����ات 
الكلية  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سعودية 
ت�����س��ع��ى يف حت��وي��ل ال��ط��ال��ب من 
م��ب��ت��ك��ر  اإىل  ل���ل���خ���دم���ة  م����ق����دم 
وم���������س����م����م ل����ه����ا م������ن م��ن��ط��ل��ق 

الطالب  تبني  يف  ا�سرتاتيجيتها 
االبت���كار  جم���ال  يف  وال��ط��ال��ب��ات 

وري�����ادة االأع������مال .
واأفاد اأنه �سبق للكلية احل�سول 
على العديد من اجلوائز الدولية 
وامل��ح��ل��ي��ة يف جم����ال االب���ت���ك���ارات 

الكلية على  اأبرزها ح�سول  ومن 
جنيف  م��ع��ر���س  يف  م��ي��دال��ي��ت��ن 
2013م،ك��م��ا  لالبتكارات  ال���دويل 
كان لها دور بارز يف اقامة برنامج 
موهبة ال�سيفي 2013 بجامعة اأم 

القرى.

قسم اإلدارة الصحية يقيم ورشة عمل تدريبية 
طالبية في تصميم الخدمات الصحية

أخبار
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اطلق عميد كلية العلوم 
ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الدكتور اأحمد بن حممد 
ع�������س���ي اأم���������س ب��ح�����س��ور 
وكالء الكلية ور�سة عمل 
االإب��������ر ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي 
اق���ام���ت���ه���ا ال���ك���ل���ي���ة حت��ت 
" االأ����س���ا����س���ي���ات    ع����ن����وان 
وال���ت���ط���ب���ي���ق ال���ع���م���ل���ي " 
امل�سارك  االأ���س��ت��اذ  قدمها 
الطبيعي  ال��ع��الج  بق�سم 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور اأن����ور 
عبد اجليد عبيد لطالب 
الطبيعي  ال���ع���الج  ق�����س��م 
واالم���ت���ي���از واخل��ري��ج��ن 
وذل����������ك مب����ق����ر ال���ك���ل���ي���ة 
ب�����امل�����دي�����ن�����ة اجل����ام����ع����ي����ة 

بالعابدية .
وبداأت فعاليات الور�سة 
تقدميى  عر�س  بتقدمي 
ع�����ن االإب����������ر ال�����س��ي��ن��ي��ة 
بع�س  يف  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
االأمرا�س التي ي�ساحبها 
االم مزمنة عقبه تقدمي 
تدريب عملي للم�ساركن 

احلديثة  االأ�ساليب  على 
باالإبر  ال��ع��الج  يف  املتبعة 
ال�������س���ي���ن���ي���ة وال������وق������وف 
ع��ل��ى االأب����ح����اث ال��ط��ب��ي��ة 
باالإبر  اخلا�سة  احلديثة 
على  ل��ل��ت��ع��رف  ال�سينية 
اأه��م��ي��ت��ه��ا يف ع���الج كثري 

من االأمرا�س
واأك��������د ع���م���ي���د ال��ك��ل��ي��ة 
ال���دك���ت���ور اأح����م����د ع�����س��ي 
ت��اأت��ي  ال���ور����س���ة  ه����ذه  اأن 
الكلية  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  يف 
ب����اأب����ن����ائ����ه����ا اخل���ري���ج���ن 
بهم  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل 
من  كثري  اأن  اإىل  م�سريا 
اإىل  يتطلعون  الباحثن 
اأمانا  اأكرث  و�سائل  اإيجاد 
يف ع��الج االأم��را���س التي 
والبعد  االإن�����س��ان  ت�سيب 
الكيميائية  االأدوي����ة  ع��ن 
ال������ت������ي ت���������س����ر ب�������س���ح���ة 
االإن�����������س�����ان ع����ل����ى امل�����دى 
اإىل  النظر  الفتا  البعيد 
اأن الوفز باالإبر ال�سينية  
ت��ع��د م��ن ال��و���س��ائ��ل التى 

من  ك��ث��ري  عليها  اع��ت��م��د 
ال���ع���ام���ل���ن ف����ى ال��ق��ط��اع 
ال�������ط�������ب�������ى ف����������ى ع�������الج 

االأمرا�س
ال�����س��ي��ن��ي��ن  اأن  وب�����ن 
ا���س��ت��ع��م��ل  م����ن  اأول  ه����م 
اأك��رث  منذ  للعالج  االإب���ر 
م�����ن األ�������ف ع������ام وت��ع��م��ل 
االإب��ر على اإع��ادة التوازن 
اأن  م��و���س��ح��ا  يف اجل�����س��م 
الطاقة  ت�سري يف م�سارات 
متعددة خمتلفة يف ج�سم 
االن�����س��ان والأ���س��ب��اب غري 
م����ع����روف����ة ف���������اإن ب��ع�����س 
ما  ت�ساب بخلل  امل�سارات 
الطاقة  ���س��ري��ان  ف��ي��ت��اأث��ر 
ومي���ك���ن اإع�������ادة ال���ت���وازن 
ب���غ���رز االإب�����ر يف م��وا���س��ع 
امل�سارات  هذه  من  معينة 
ا����س���ت���خ���دام  اأن  م���ب���ي���ن���ا 
االإب������ر ال�����س��ي��ن��ي��ة ت��ط��ور 
الع�سر  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
احلديث حيث اأثبت العلم 
احل����دي����ث ف����ائ����دة االإب�����ر 
كثري  عالج  فى  ال�سينية 

من االأمرا�س  مثل عالج 
امل��زم��ن��ة  وخ��ا���س��ة  االآالم 
م��ن��ه��ا واأم�����ك�����ن يف ك��ث��ري 
االإ�ستغناء  االأح���ي���ان  م��ن 
ميكن  التي  امل�سكناة  ع��ن 
م��ن  ال���ك���ث���ري  ت�����س��ب��ب  اأن 
متمنيا  اجلانبية  االآث����ار 
اأن حتقق الور�سة اأهدافة 
امل��ن�����س��ودة وت��ع��م ال��ف��ائ��دة 

على اجلميع .
الور�سة  مقدم  واأو�سح 
ال����دك����ت����ور اأن���������ور ع��ب��ي��د 
اإىل  ه��دف��ت  ال��ور���س��ة  اأن 
ن�������س���ر ال����وع����ى ب��اأه��م��ي��ة 
االب����ر ال�����س��ي��ن��ي��ة ك��ع��الج 
اآم�����ن يف ع����الج ال��ع��دي��د 
م���ن االأم����را�����س واع����داد 
ك�������وادر ط��ب��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة 
م���ت���درب���ة م����ن خ��ري��ج��ي 
باالإبر  والتعريف  الكلية 
ال�������س���ي���ن���ي���ة  وم�������س���ارات 
اإىل  ال��ط��اق��ة يف اجل�����س��م 
ج���ان���ب ����س���رح ال��ت��غ��ريات 
الناجتة  الف�سيولوجية 
ع���ن ا���س��ت��خ��دام االب����ر يف 

والتعرف  االن�سان  ج�سم 
ع����ل����ى خ����ري����ط����ة ن���ق���اط 
اجل�����س��م ال��ت��ي ي��ت��م عمل 
عليها  ال�����س��ي��ن��ي��ة  االإب�����ر 
واخل���ا����س���ة ب��ك��ل م��ر���س 
ب��دور  التعريف  وك��ذل��ك 
االإب������������ر ال�������س���ي���ن���ي���ة يف 
مثل  املختلفة  االأمرا�س 
وخ��ا���س��ة  االآالم  ع�����الج 
املزمنة منها وعرق الن�سا 
وال��رق��ب��ة  ال��ظ��ه��ر  واآالم 
املزمنة  الركبة  وخ�سونة 
واأمر�س املعدة والقرحة 
وال�������س���م���ن���ة وال���ن���ح���اف���ة 
وال�����������س�����داع وال���������س����داع 
اآالم  ولتخفيف  الن�سفي 
ي�����س��م��ى  م����ا  اأو  ال��������والدة 
ال��والدة دون اأمل وكذلك 
وعالج  الع�سالت  ت�سنج 
االإدم�������ان واالق������الع عن 
ال�����ت�����دخ�����ن وت���خ���ف���ي���ف 
ال�������وزن وع������الج ال��ت��وت��ر 
وال�����ق�����ل�����ق واالك�����ت�����ئ�����اب 
وال����غ����ث����ي����ان امل�������س���اح���ب 

للحمل.

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
تطلق ورشة اإلبر الصينية

أخبار
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ا�ستقبل �سعادة عميد كلية العلوم 
وكيل  و�سعادة  التطبيقية  الطبية 
الكلية لل�سئون االأكادميية الطالب 
اجل�����دد ب��ق�����س��م ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ب���ال���ك���ل���ي���ة وذل�������ك ����س���م���ن ال���ل���ق���اء 
التعريفي الذي اأقامته اإدارة الكلية 
�سباح يوم االثنن 1434/11/9ه���، 
ب���ق���اع���ة ال��ت��دري�����س��ب��ق�����س��م ال���ع���الج 
الطبية  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

التطبيقية بالعابدية .
كلية  ���س��ع��ادة عميد  األ��ق��ى  ح��ي��ث 
العلوم الطبية التطبيقية الدكتور 
هناأ  كلمًة  ع�ّسي  حممد  ب��ن  اأح��م��د 
درا���س��ي  ع��ام  بحلول  اجلميع  فيها 
جديد �سائال اهلل العلي القدير اأن 
يجعله عاما درا�سيا موفقا جلميع 
الطلبة بالفرقة الدرا�سية الثانية.

ق�سم  بتميز  ���س��ع��ادت��ه  اأ���س��اد  ك��م��ا 
ال����ع����الج ال���ط���ب���ي���ع���ي ب����ن اأق�������س���ام 
ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االأك���ادمي���ي 

والتدري�سي.
ك��م��ا ب���ن ���س��ع��ادة وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة 
ل��ل�����س��ئ��ون االأك����ادمي����ي����ة ال���دك���ت���ور 
توفر  الكلية  اأن  ال��غ��ام��دي  �سعيد 
م�ساعدة  الكثري يف  اخل��دم��ات  م��ن 

ال���ط���ل���ب���ة وك���م���ا و����س���ح م�����س��اه��م��ة 
الطلبة  م�����س��ك��الت  حل���ل  ال���وك���ال���ة 
يف ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل و���س��ائ��ر 
الطلبة  ب��ج��داول  اخلا�سة  االأم���ور 

الدرا�سية.
ب���ع���د ذل������ك مت ال���ت���ع���ري���ف ب��ن 
التدري�س  يف  امل�ساركن  االأ���س��ات��ذة 
وت��خ�����س�����س��ات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا مت 
ال���ت���ع���ري���ف ب��امل��ع��ي��دي��ن احل��دي��ث��ى 
التعين بالق�سم ثم حتدث د. علي 
ع��ب��د امل��ن�����س��ف امل�����س��رف ع��ل��ى ق�سم 
عن  حما�سرة  يف  الطبيعي  العالج 
املنظومة  يف  الطبيعي  العالج  دور 

الطبيعي  العالج  واأهمية  الطبية 
يف تاهيل املر�سى و حتدي االإعاقة 

وال����ن����ه����و�����س ب���امل�������س���ت���وي ال��ط��ب��ي 
للمري�س.

اللقاء التعريفي للطلبة الجدد
 بقسم العالج الطبيعي
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اأم  جامعة  وك��ي��ل  افتتح 
العليا  ل��ل��درا���س��ات  ال��ق��رى 
الدكتور  العلمي  والبحث 
ه����اين ب���ن ع��ث��م��ان غ���ازي 
اأم�س بح�سور عميد كلية 
العلوم الطبية التطبيقية 
اأحمد بن حممد  الدكتور 
ع�������س���ي ووك���������الء ال��ك��ل��ي��ة 
ور�����س����ة ع���م���ل احل���ج���ام���ة 
كليةالعلوم  اقامتها  التي 
ال����ط����ب����ي����ة ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 
�سفاء  " احلجامة  بعنوان 
االأ���س��ت��اذ  " ق��دم��ه��ا  ودواء 
امل�������س���ارك ب��ق�����س��م ال��ع��الج 
الطبيعي بالكلية الدكتور 
عبيد  ع��ب��دال��ق��اي��د  اأن������ور 
ل�����ط�����الب ق�������س���م ال����ع����الج 
ال���ط���ب���ي���ع���ي واالم�����ت�����ي�����از 
واخل��ري��ج��ن وذل��ك مبقر 
اجلامعية  باملدينة  الكلية 

بالعابدية .
واأطلع  يف بداية الور�سة 
ع����ل����ى ع�����ر������س ت���ق���دمي���ي 

للحجامة .
ث���م ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات 
ب��ت��دري��ب عملي  ال���ور����س���ة 
مر�سيةعقبه  ح��ال��ة  على 

للم�ساركن  عملي  تدريب 
اال�ساليب  على  ال���دورة  يف 
كيفية  يف  املتبعة  احلديثة 

عمل احلجامة .
الور�سة  م��ق��دم  واأو���س��ح 
ال�����دك�����ت�����ور اأن�����������ور ع��ب��ي��د 
ه����دف����ت  ال������ور�������س������ة  اأن 
وبيان  احلجامة  لتعريف 
م�سروعيتها احلجامة من 
االحاديث وال�سنة النبوية 
وال����ت����ع����ري����ف ب����اأن����واع����ه����ا 

امل���خ���ت���ل���ف���ة وال�����ت�����غ�����ريات 
ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة ال��ن��اجت��ة 
ع��ن��ه��ا يف ج�����س��م االن�����س��ان 
على  ال��ت��ع��رف  ج��ان��ب  اإىل 
خ���ري���ط���ة ن���ق���اط اجل�����س��م 
احلجامة  عمل  يتم  ال��ت��ي 
ع���ل���ي���ه���ا واخل����ا�����س����ة ب��ك��ل 
م��ر���س وال��ت��ع��ري��ف ب���دور 
احل���ج���ام���ة يف االأم����را�����س 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وك������ذا ت��ع��ري��ف 
ال������ف������ئ������ة امل���������س����ت����ه����دف����ة 

املثلى  العملية  بالطريقة 
ل��ك��ي��ف��ي��ة ع��م��ل احل��ج��ام��ة 
ع��الوة على ال��وق��وف على 
االأبحاث الطبية احلديثة 
اخل�����ا������س�����ة ب����احل����ج����ام����ة 
يف  اهميتها  على  للتعرف 
عالج كثري من االأمرا�س 
وعر�س لنتائج بحث حول 
ت�����اأث�����ري احل����ج����ام����ة ع��ل��ى 
وظ����ائ����ف ال���ك���ب���د وال��ك��ل��ى 
والدهون  والكولي�سرتول 

ال��ث��الث��ي��ة وال������ذى ق��ام��ت 
الطبية  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ب���ه 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
ق�����س��م��ي ط����ب امل���خ���ت���رات 
وال���������ع���������الج ال����ط����ب����ي����ع����ي 
ن�����س��ر  اإىل  ب�����االإ������س�����اف�����ة 
احلجامة  باأهمية  ال��وع��ى 
م��ن  ال����ع����دي����د  ع�������الج  يف 
االأم���را����س واإع����داد ك��وادر 
طبية ومهنية متدربة من 

خريجي الكلية.

أخبار

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يفتتح ورشة 
عمل الحجامة شفاء ودواء بكلية العلوم الطبية التطبيقية
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 ك�����رم�����ت م����ب����ع����وث����ة احل���ك���وم���ة 
اال�����س����رتال����ي����ة �����س����ايل م��ان�����س��ف��ي��ل��د  
ب��ح�����س��ور ���س��ف��ري خ�����ادم احل��رم��ن 
االأ�ستاذ  ا�سرتاليا  ل��دى  ال�سريفن 
وامللحق  �سالح  اآل  حممد  بن  نبيل 
ال����ث����ق����ايف ال�������س���ع���ودي ب���ا����س���رتال���ي���ا 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ط��ال��ب 
الطالب فوزي بخاري اأحد خريجي 
برنامج طب املخترات بكلية العلوم 
حاليا  واملبتعث  التطبيقية  الطبية 
درج��ة  ع��ل��ى  للح�سول  ?�سرتاليا 
ال��دك��ت��وراه م��ع ث��الث��ة اآخ��ري��ن من 

لتميزهم  وذل���ك  املبتعثن  زم��الئ��ه 
 2000 اأ���س��ل  م��ن  درا���س��ي��ا  وتفوقهم 

مبتعث
واأعرب عميد كلية العلوم الطبية 
التطبيقية الدكتور اأحمد ع�سي عن 
�سعادته وكافة من�سوبي الكلية بهذا 
الكلية  اأب��ن��اء  الأح��د  العلمي  التفوق 
االإجن���از  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دا  املبتعثن 
يتميز  م��ا  على  وا�سحة  ق���راءة  يعد 
ب��ه ط��الب وط��ال��ب��ات ه��ذه اجلامعة 
من  ر�سالتها  تنطلق  التي  العريقة 
علمية  ق����درات  م��ن  ال��وح��ي  التفوق مهبط  وثقة بالنف�س واإ�سرار على 

للطالب  اخلال�سة  تهنئته  مقدما 
امل��زي��د من  ل��ه  اهلل  �سائال  البخاري 

التقدم والتوفيق .

مبعوثة الحكومة االسترالية سالي مانسفيلد تكرم 
مبتعث كلية العلوم الطبية التطبيقية فوزي بخاري

قسم العالج الطبيعى تقوم بزيارة مصنع الجبائر
 بمستشفى النور  بمكة المكرمة

م�������ن م����ن����ط����ل����ق ح����ر�����س 
على   الطبيعي  العالج  ق�سم 
املجتمع  خدمة  يف  امل�ساركة 
م��ن�����س��وب��ي  م����ن  اإمي����ان����ا  و   ،
ال���ق�������س���م  ب�����ال�����دور ال��ف��ع��ال 
اأهميته  و  الطبيعي  للعالج 
كلية  ل�����س��ي��ا���س��ة  ت��ف��ع��ي��ال  و   ،
التطبيقية  الطبية  العلوم 
بجامعة اأم القرى  اخلا�سة 
املنطلقه  و  املجتمع  بخدمة 
ال��ف��اع��ل  م���ن دور اجل��ام��ع��ة 

، فقد مت  يف خدمة املجتمع 
العالج  ق�سم  بن   التوا�سل 
اجلبائر  م�سنع  و  الطبيعي 
مب�����س��ت�����س��ف��ى ال�����ن�����ور مب��ك��ة 
دعم  بهدف  ذل��ك  و  املكرمة 
و  الق�سم  التعاون بن  اوجه 

امل�سنع.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ع�����س��ي اأن 
ه��ذه ال��زي��اره ت��اأت��ي يف اإط��ار 
ال���رام���ج واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ي 

ت���ن���ف���ذه���ا اأق���������س����ام ال��ك��ل��ي��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 
اجل��ام��ع��ي احل���ايل م��ن اأج��ل 
ال����رق����ي مب�������س���ت���وى ط���الب 
ال��ك��ل��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل اأدواره�������م 
الداخلي  املجتمع  اأف��راد  مع 
واخل����ارج����ي وق����د ق����ام ع��دد 
العالج  ق�سم  من�سوبي  م��ن 
خمتارة  �سفوة  و  الطبيعى  
م��ن ال��ط��الب حت��ت ا���س��راف 
ال���دك���ت���ور / حممد  ���س��ع��ادة 

اب��راه��ي��م و���س��ع��ادة د / تامر 
قد  و  امل�سنع  ب��زي��ارة  �سو�سه 
ال��زي��ارة من قبل  مت ترتيب 
عمادة الكلية باإ�سراف �سعادة 
الدكتور / احمد حممد بن 
ع�����س��ي - ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة،   و 
ق���د ق��وب��ل ال���وف���د ب��رتح��اب 
و ���س��ع��ادة ���س��دي��دة م��ن ادارة 
امل�����س��ن��ع مم��ث��ل��ة ف���ى ���س��ع��ادة 
ال���دك���ت���ور / م���دي���ر امل�����س��ن��ع 
و ف���ري���ق ال���ع���م���ل ب��امل�����س��ن��ع 

املوقرين م�سكورين.   
ل���ر����س���ال���ة  ا����س���ت���ك���م���اال  و 
فقد  املجتمع  جت���اه  الق�سم 
على  ال��ق�����س��م  من�سوبى  اك���د 
ا�ستعدادهم التام  للم�ساركة 
�ساأنها  م��ن  فعاليات  اى  ف��ى 
ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون  ب��ن كلية 
فى  ال��ط��ب��ي��ة ممثله  ال��ع��ل��وم 
ق�سم العالج الطبيعى وبن 
مب�ست�سفى  اجلبائر  م�سنع 

النور مبكة املكرمة.
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