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خــادم الحــرميــن الشريفيـــن

ولي العهـــــــد

ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع األمير

مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة األمير

خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة األمير

عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

9

معالي وزير التعليم الدكتور

أحمد بن محمد العيسى

سعادة محافظ محافظة الليث األستاذ

محمد بن عبدالعزيز القباع

كلمة معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور

عبدالله بن عمر باحسين بافيل

الحمــد للــه الــذي أكــرم األنســان وعلمــه البيــان و الصــاة و الســام علــي خيــر األنــام ســيدنا محمــد بــن عبــد
اللــه و علــي آلــه و صحبــه أجمعيــن.
لقــد أكرمنــي اللــه عــز وجــل بتكليفــي وتشــريفي بــإدارة جامعــة ام القــري بمكــة المكرمــة التــي شــرفها اللــه
بيتــه الحــرام وجعلهــا قبلــة للمســلمين كافــة هــذه المدينــة الطيبــة المحبوبــة.
وهــذا يضــع علينــا جميعـ ًـا مســؤولية ضخمــة وتحديــا كبيــرا ،ويســتلزم منــا العمــل سـ ً
ـويا ضمــن فريــق واحــد
لرفــع جامعتنــا الحبيبــة لمصــاف الجامعــات العالميــة ،ولتظــل جامعــة ام القــري منــارة للعلــم والمعرفــة
وخدمــة المجتمــع .إن جامعــة ام القــري مؤسســة عريقــة لهــا رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا و قيمهــا الرفيعــة
لترســيخ شــعار « شــرف العلــم و شــرف المــكان».
وقد جــاء افتتــاح كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث فــي اطــار النهضــة الكبيــرة التــي تشــهدها بالدنــا الحبيبــة
فــي التعليــم العالــي و البحــث العلمــي برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اللــه و ذلــك لتوفيــر الكــوادر
الطبيــة و الصحيــة ذات التأهيــل العالــي لمواجهــة التحديــات الصحيــة علــي المســتويين العالمــي و المحلــي.
إن االنتمــاء لهــذا الصــرح العريــق يفــرض علينــا جميعــا ان نســعي باســتمرار لالرتقــاء بالوطــن و خدمــة المواطن،
و لطالبنــا فــي كليــة العلــوم الصحيــة أن يفخــروا بانتمائهــم لهــذه الجامعــة ألنهــم سيشــكلون أحــد الركائــز
المعرفيــة لالرتقــاء بالمســتوي الطبــي و الصحــي بالمملكــة.
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كلمة سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور

طارق بن عبدالله أحمد ظفر

الحمــد للــه المســتحق للحمــد والثنــاء ،والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين وخاتــم النبييــن محمــد وعلــى آلــه المتقيــن ومــن
تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن  ،،أمــا بعــد :
بمزيــد مــن التفــاؤل يُ ســعدنا فــي كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث أن نقــدم خالصــة جهدنــا خــال العــام الجامعــي  1439/1438هـــ
 ،والتــي تــم تجســيدها فــي التقريــر الســنوي الخــاص بالكليــة والــذي يحفــل بمــا تــم تحقيقــه مــن فعاليــات وإنجــازات خــال العــام
المنصــرم .
ويأتــي هــذا التقريــر مواكبـ ًـا إلعــان رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (  ) 2030التــي اهتمــت برســالة التعليــم ودعمــت مســيرته
لبنــاء جيــل متعلــم قــادر علــى تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات المســتقبلية  ،حيــث تضمنــت الرؤيــة الحكيمــة فــي مضمونهــا :
( تعليــم يســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد وذلــك بتوفيــر فــرص التعليــم للجميــع فــي بيئــة تعليميــة مناســبة فــي ضــوء السياســة
التعليميــة للمملكــة ورفــع جــودة المخرجــات ولســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم الجامعــي ومتطلبــات ســوق العمــل وتطويــر
التعليــم وتوجيــه الطلبــة نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة  ،وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل
بيــن مختلــف المســارات العلميــة وأن تصبــح خمــس جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن بيــن أفضــل (  ) 200جامعــة دوليــة بحلــول
عــام 1452هـ .
ولقــد كان إللتــزام منســوبي الكليــة بتحقيــق أهــداف جامعــة أم القــرى األثــر األكبــر فــي تحقيــق إنجــازات العــام الماضــي  -بعــد
توفيــق اللــه  -ممــا جعــل النجــاح واقعـ ًـا ملموسـ ًـا بعــد أن كان حلمـ ًـا شــارك فــي تحقيقــه الجميــع.
آمليــن أن تكــون هــذه المعلومــات خيــر معيــن للجامعــة وقيادتهــا اإلداريــة عنــد وضــع خططهــا االســتراتيجية  ،كمــا نشــير إلــى أن
التحديــات لــم ولــن تتوقــف  ،لــذا سنســعى بــإذن اللــه تعالــى جاهديــن لتحقيــق رؤيــة الوطــن خــال المســتقبل القريــب إلــى رفــع
معــدالت األداء التــي ستســاعد علــى تحقيــق جــودة عمليــات وأنشــطة كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث  ،األمــر الــذي ســيكون لــه أثـ ً
ـرا
بالــغ علــى المســتقبل العلمــي والعملــي والبحثــي ألبنائنــا الطلبــة والطالبــات .
وفــي الختــام أشــكر اللــه عــز وجــل ثــم قــادة هــذا الوطــن المعطــاء الذيــن دعمــوا بســخاء لنهضــة التطــور والبنــاء ورفــع الوطــن
ِ
وأبنائــه فــي الداخــل والخــارج
ثانيـ ًـا الشــكر موصــول لقيــادة جامعتنــا الغــراء الذيــن يســعون عــن كثــب لتحقيــق اســتراتجيات وضعوهــا نصــب أعينهــم للنهــوض
بالجامعــة ومنســوبيها ألفــاق واســعة مــن التميــز العلمــي والعملــي واألكاديمــي.
ً
فشكرا لكل من شاركنا مرحلة توصيف الواقع ورسم مالمح المستقبل  ،وثناء ملؤه التقدير لكل شركائنا في النجاح
والشــكر موصــول لكافــة منســوبي ومنســوبات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث علــى عطائهــم وأدائهــم المتميــز وعملهــم الــدؤوب
فــي مســيرة الكليــة..
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أهدافنــــا

الرســـــالة والرؤيــــة
والقيـــــــم

الكلية في سطور:
صــدر األمــر الســامي الكريــم رقــم (/5997م ب) وتاريــخ 1427/8/10هـــ بإنشــاء كلية العلــوم الصحيــة بالليــث
لتنضــم إلــى مــن ســبقها مــن مجموعــة الكليــات الطبيــة بجامعــة أم القــرى.

الرؤية:
ستكون الكلية بعون الله مؤسسة أكاديمية رائدة في خدمة المجتمع على مستوى الشرق األوسط.

الرسالة:
تســعى كليــة العلــوم الصحيــة إلــى تقديــم برامــج أكاديميــة وتعليميــة ذات جــودة عاليــة ،إلعــداد كــوادر
وطنيــة متميــزة علميــا وعمليــا علــى مســتوى عالمــي ،ومدربــة تدريبــا عاليــا يؤهلــه األداء مهامــه الوظيفيــة

بكفــاءة واقتــدار فــي عــدد مــن التخصصــات الصحيــة ،معــا اللتــزام بالقيــم واألعــراف .كمــا تطمــح الكليــة
لتنميــة البحــث العلمــي فــي المجــاالت الصحيــة ليتناســب مــع البيئــة المحيطــة واالحتياجــات التنمويــة
والثقافيــة بالمملكــة.

األهداف:
§إعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهلة للقيادة وتطويره افي ميادين الخدمات الصحية.
§إكساب طالبنا وطالباتنا المعرفة العلمية المتميزة والمهارات الفردية التي تعزز قدراتهم.
§تلبيــة احتياجــات المجتمــع فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة فــي إثــراء
المعرفــة البشــرية.
§المساهمة الفاعلة في تقدم البحث العلمي على المستوى العالمي.
§نشر الوعي الثقافي الصحي بالمجتمع ،وتقديم الخدمات اإلرشادية له.
§اإلســهام فــي المشــاركة المجتمعيــة بــكل مــا يخــدم صحــة المواطن الســعودي واالرتقــاء بالخدمات
الوقائيــة للمجتمع.
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معلوما ت
عن الكلية

األقسام ،الهيكل
أعضاء المجلس
واإلحصائيات
والقيـــــــم

األقسام العلمية
صــدرت موافقــة مجلــس التعليــم العالــي بعــد أن اطلــع علــى مذكــرة األمانــة العامــة للمجلــس حيــث اتخــذ
قــراره رقــم( )1431/62/18القاضــي بإنشــاء بعــض الكليــات التابعــة لجامعــة أم القــرى بأقســامها المختلفــة.
ومنهــا كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث وتضــم األقســام التاليــة:
1 .1قسم الصحة العامة تم االنشاء وحاليا يوجد طالب بسنة االمتياز.
2 .2قسم اإلدارة الصحية والمعلوماتية الصحية تم االنشاء ولم يتم قبول طالب.
3 .3قسم السكرتارية الطبية تمت موافقه الوزارة ولم يتم االنشاء بعد.
4 .4قسم إدارة األزمات والكوارث تمت موافقه الوزارة ولم يتم االنشاء بعد.
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قسم الصحة العامة

الرؤية:
تحقيــق التميــز لخريجــي قســم الصحــة العامــة فيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة للمجتمــع ودرء مخاطــر األوبئــة
بمحافظــة الليــث والمملكــة عامــة.

الرسالة:
المســاهمة فــي االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة للمجتمــع الســعودي بمحافظــة الليــث والمملكــة عامــة مــن
خــال تأهيــل كــوادر ذات قــدرة تنافســية محليــة وعالميــة فــي تخصصــات الصحــة العامــة.

األهداف:
1.1تقديم برامج تعليمية متميزة مواكبة ألحدث المستجدات العلمية على مستوى مرحلة البكالوريوس.
2.2إعداد كوادر رعاية صحية متميزة في مجال التخصصات الدقيقة لعلوم الصحة العامة.
3.3نشر الثقافة الصحية السليمة وتغيير العادات الصحية بين أفراد المجتمع.
4.4تقديم خدمات صحية عالية الجودة من خالل خريجين أكفاء.
5.5تقديــم الخدمــات االستشــارية العلميــة والتطبيقيــة وبرامج التعليم الطبي المســتمر للكــوادر المتخصصة
فــي مجــاالت الصحــة العامة.
6.6إجراء البحوث في مجال الصحة العامة.
7.7التنسيق والتعاون مع مؤسسات تقديم الخدمة الصحية.

24

القسم في سطور:
تــم افتتــاح قســم الصحــة العامــة (طــاب) فــي بدايــة العــام الدراســي  1434هـــ 1435-هـــ بكليــة العلــوم
الصحيــة بمحافظــة الليــث .وقســم الصحــة العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث مــن األقســام التــي
تعمــل علــي تأهيــل كــوادر فــي مجــال الطــب الوقائــي ،وهــو التوجــه الحديــث لمعظــم دول العالــم ،إذ
أن نظــرة منظمــة الصحــة العالميــة وتوجيهاتهــا خــال العشــر ســنوات الماضيــة قــد ركــزت علــى الطــب
الوقائــي بفروعــه المختلفــة مثــل مكافحــة األوبئــة ،الصحــة المهنيــة ،الصحــة الدوليــة وصحــة المســافرين،
صحــة البيئــة ،صحــة األمومــة والطفولــة ،الصحــة اإلنجابيــة وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تعتمــد علــي مفهــوم
ترقيــة الصحــة والوقايــة مــن األمــراض وليــس اللجــوء إلــي العــاج والتــداوي الــذي يــؤدي الــي فقــدان الطاقــة
البشــرية والماديــة وتعطيــل مســيرة المجتمــع بإعاقــة أفــراده .بــل إن كثــرة المستشــفيات وزيادة عدد األســرة
وارتفــاع معــدل المــرض والتنويــم يعتبــر أحــد مؤشــرات التخلــف الصحــي وداللــة واضحــة علــى نقــص برامــج
الوقايــة وانعــدام خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة والتــي هــي محصلــة الطــب الوقائــي أو الصحــة الدفاعيــة.
والقســم هــو أحــد االقســام التــي تعمــل فــي مجــال الطــب الوقائــي ويقــدم خدماتــه مــن خــال تواجــد
كــوادره داخــل المجتمــع ،بالمراكــز الصحيــة ،المستشــفيات وذلــك لتنفيــذ البرامــج واالنشــطة التاليــة:
•االســتقصاء الوبائــي :ويهــدف الــي البحــث عــن مصــادر العــدوى واســتئصال المــرض مــن جــذوره
وليــس معالجــة المصابيــن فقــط .و متابعــة المخالطيــن وأخــذ العينــات الالزمــة والتعريــف الجغرافــي
لمنطقــة انتشــار المــرض.
•التثقيــف الصحــي .اإلحصــاءات الوبائيــة ومتابعــة معــدالت انتشــار األمــراض ومعــدالت اإلصابــة
وغيرهــا مــن المؤشــرات الصحيــة األخــرى.
•مكافحــة العــدوي :تجهيــز وتحضيــر المطهــرات وأدوات التعقيــم واالشــراف علــى التطهيــر
با لمستشــفيا ت .
•مكافحــة االمــراض الســارية :وذلــك مــن خــال توعيــة المواطنيــن بأســاليب التغذيــة الجيــدة
واالكتشــاف المبكــر لألمــراض والتطعيــم.
•مكافحــة نواقــل االمــراض :أحــد أهــم ركائــز الصحــة العامــة ويتــم تدريســه بالقســم بشــكل مكثــف
نظريــا وعمليــا.
•صحة البيئة ومراقبة األغذية .والتخلص من النفايات الخطرة.

مدة البرنامج:
يتم تقديم هذا البرنامج خالل عشرة فصول دراسية متضمنة فصلي السنة التحضيرية.
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إحصائيات:
عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم:
الدرجة العلمية

المقر

استاذ

شطر الطالب

أستاذ مشارك

-

24

-

أستاذ مساعد (دكتوراة)

11

محاضر (ماجستير)

6

معيد (بكالوريوس)

شطر الطالبات

العدد

العدد الكلي

7

استاذ

-

أستاذ مشارك

10

-

أستاذ مساعد (دكتوراة)

2

محاضر (ماجستير)

2

معيد (بكالوريوس)

المجموع الكلي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس

6
34

عدد الطالب والطالبات بالقسم
المستويات

البرنامج

الثالث

الصحة العامة

25

الرابع

الصحة العامة

34

38

االمتياز

الصحة العامة

31

25

56

138

83

215

الثاني

الصحة العامة

المجموع الكلي

المبتعثين:
المقر
شطر الطالب
شطر الطالبات
المجموع

26

العدد
9
3
12

عدد الطالب

عدد الطالبات

العدد الكلي

14

28

42

20

45
72

عدد الطالب والطالبات الذين اجتازوا العام الدراسي بنجاح:
عدد الطالب
24
32
31
87

المستويات
الثاني
الثالث
الرابع
المجموع

عدد الطالبات
20
38
25
83

نسبة النجاح
83.3%
100%
93.5%
92.3%

نسبة النجاح
100%
100%
100%
100%

عدد أبحاث الطالب التي ُأنجزت خالل العام الدراسي:
عدد أبحاث الطالب التي تم إنجازها
بالقسم

عدد أبحاث الطالب التي تم نشرها
بمجالت عالمية بالقسم او جاري نشرها

النسبة المئوية

14

1

7.1%

جانب من جلسات مناقشة مشاريع بحوث الطالب

جانب من جلسات مناقشة أبحاث التخرج

27

جانب من مناقشة أبحاث التخرج

جانب من مناقشة أبحاث التخرج

28

:قائمة األبحاث وحالة النشر
حالة النشر
ال
نعم
ال
ال
ال
ال
جاري النشر
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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العنوان
Magnitude and determinants of Diabetes Mellitus (DM) and
Diabetic Nephropathy (DN) in Al-Leith area.
Orthodontic treatment among university students at Al-Leith,
Saudi Arabia.
Possibilities of applying Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) System on Al-Leith Hospital catering.
Prevalence of the Obesity among intermediate school stu.dents in Al-Leith, Saudi Arabia 2018
The heat stress for workers operating in solid waste collection at Al-Leith Municipal.
Neuroepidemiology survey of HCV and HBV viruses among
blood donors in Al-Leith region.
Assessment of Knowledge and awareness among Al-Leith
population regarding hepatitis-B disease- special focus on
barber’s salon safety – Al-Leith – Saudi Arabia.
Prevalence, knowledge, attitude and practice of adult diabetics at Al-Leith city, Kingdom of Saudi Arabia 2017.
Assessment of collection and final disposal of medical waste
in Al Leith hospital.
Study of the Knowledge, attitude and behavior of pregnant
women upon pregnant diabetes in Al Leith health center.
A study on cholesterol levels among Al-Leith population and
.who attending at Al-Leith hospital
Knowledge, behavior and practices of the Al- Leith and Al.waseqah population towards the stroke
Hemoglobin Level in Chronic Renal Failure Patients on He.modialysis in Al-Lieth Hospital
.Relationship between Type II Diabetes and Hypertension

رقم البحث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

قائمة الفاعليات:
الفعالية رقم ( :)1حملة الوقاية من سرطان الثدي
اسم الفعالية

حملة الوقاية من سرطان الثدي

مكان الفعالية

الكلية الجامعية بالليث (شطر الطالبات)

مدة الفعالية

يوم

زمان الفعالية

إهداف الفعالية

المستهدفون

وصف الفعالية

1439/2/10هـ

1.1تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة سرطان الثدي.

2.2نشر الوعي والثقافة الصحية عن كيفية الفحص الذاتي للثدي.
3.3التركيز على أهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق الوقاية.

طالبات الكلية الجامعية بالليث

قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تهــدف الــي رفــع مســتوي
الوعــي بأهميــة الفحــص الذاتــي للثــدي وبضــرورة الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي
وكيفيــة الوقايــة مــن ســرطان الثــدي.
تــم تحديــد موضــوع الحملــة وبــدأ التجهيــز واإلعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق
الحملــة بأســبوعين وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث بقســم الصحــة
العامــة تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.
اســتهدفت الحملــة طالبــات المــدارس الكليــة الجامعيــة بالليــث ،حيــث قامــت
الكليــة بدعــم الحملــة بتوفيــر كافــة االمكانيــات المطلوبــة ممــا أتــاح للطالبــات
تنفيــذ الحملــة بشــكل مثالــي ،وتــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمحافظــة الليــث
ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ الكليــة المســتهدفة.
فيمــا يختــص بأعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن ســرطان الثــدي وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج منــذ اســبوعين قبــل موعــد
انطــاق الحملــة وذلــك بمشــاركة كل طالبــات المســتوي الثالــث وتــم توزيــع
المهــام علــى فريــق العمــل القائــم علــى تنفيــذ الحملــة.
وأخيــرا نوصــي باســتمرارية ربــط الطالبــات بالمجتمــع وخدمتــه وتشــجيعهم علــى
العمــل األكاديمــي التطوعــي ،واعــداد الطالبــات ككــوادر وطنيــة متميــزة علميــا
وعمليــا .وتدريــب الطالبــات تدريــب عالــي يؤهلهــن ألداء المهــام الوظيفيــة
بكفــاءة واقتــدار.
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جانب من المعرض المصاحب

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين
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الفعالية رقم ( :)2حملة الوقاية من نقص فيتامين د
اسم الفعالية

حملة الوقاية من نقص فيتامين د

مكان الفعالية

الكلية الجامعية بالليث (شطر الطالبات)

مدة الفعالية

 4أيام

زمان الفعالية

إهداف الفعالية

1439/2/10هـ.

1.1تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة نقص فيتامين د.
2.2نشر الوعي والثقافة الصحية عن كيفية الوقاية من نقص فيتامين د.

المستهدفون

وصف الفعالية

3.3التركيــز علــى أهميــة التعــرض للشــمس وتنــاول االغذيــة الغنيــة بفيتاميــن د
والغنيــة بالكالســيوم.

طالبات الكلية الجامعية بالليث.

صحتنــا في.......شمســنا هــي حملــة توعويــة تثقيفيــة هدفهــا االساســي تلبيــة
احتياجــات المجتمــع والســعي لحــل مشــكلة نقــص فيتاميــن د،

نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة عــن كيفيــة الوقايــة مــن نقــص فيتاميــن د والتركيــز
علــى أهميــة التعــرض للشــمس وتنــاول االغذيــة الغنيــة بفيتاميــن د والغنيــة
بالكالســيوم.
تمــت فعاليــات الحملــة بتنفيــذ طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي
الثالــث تحــت اشــراف قســم الصحــة العامة.
اســتهدفت الحملــة طالبــات الكليــة الجامعيــة بالليــث ،حيــث ســاهمت الكليــة
بدعــم الحملــة ماديــا وذلــك بتخصيــص ميزانيــة فعليــة لتنفيــذ فعاليــات الحملــة
ممــا أتــاح للطالبــات بتقديــم الحملــة بشــكل مثالــي ،وقبــل ذلــك تــم التنســيق مــع
ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ الكليــة المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن نقــص فيتاميــن د وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق
الحملــة وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث .بعــد ذلــك تــم تقســيم
المهــام علــى الطالبــات.
وأخيــرا نوصــي ان تســتمر الكليــة فــي انعقــاد حمــات اخــري فــي شــتي المجــاالت

لنكــون بــإذن اللــه وعونــه مؤسســة أكاديميــة رائــدة فــي خدمــة المجتمــع والعمل
علــى حــل المشــكالت الصحيــة التــي تواجــه المجتمع.
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جانب من المعرض

جانب من العرض المصاحب

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين
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الفعالية رقم ( :)3زيارة قسم الصحة العامة من كلية العلوم الصحية بالقنفذة
اسم الفعالية

زيارة قسم الصحة العامة من كلية العلوم الصحية بالقنفذة

مكان الفعالية

كلية العلوم الصحية بالليث

مدة الفعالية

يوم

زمان الفعالية

أهداف الفعالية
وصف الفعالية

1439/3/1هـ

التعرف على برنامج الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالليث.
خلق شراكة أكاديمية بين الكليتين لتبادل الخبرات.

قــام وفــد مــن كليــة العلــوم الصحيــة بالقنفــذة بزيــارة كليــة العلــوم الصحيــة بالليث
بتاريــخ 1439/3/1هـــ وذلــك مــن اجــل التعــرف علــى برنامــج الصحة العامة وتشــجيع
التعــاون وقــد كان فــي اســتقبالهم ســعادة عميــد كليــة العلــوم الصحيــة الدكتــور
طــارق بــن عبــد اللــه أحمــد ظفــر وســعادة رئيــس قســم الصحــة العامــة الدكتــور
فالــح بــن ســعود اليزيــدي وقــد اطلــع الوفــد علــى تفاصيــل البرنامــج وتجــول فــي
مرافــق الكليــة ممثلــة فــي المعامــل المختلفــة والقاعــات والمكتبــة وقــد أشــاد
الوفــد بالجهــود المبذولــة لدفــع المســيرة التعليميــة بالقســم وتمنــى مزيـ ً
ـدا مــن
التقــدم واالزدهــار .وقــد اتفــق الجانبــان لتبــادل الزيــارات بصــورة مســتمرة مــن أجــل
تطويــر العمليــة االكاديميــة بالكليتيــن.

صورة تجمع الوفد

مع سعادة رئيس قسم الصحة العامة

34

وفد كلية العلوم الصحية بالقنفذة
يتجول في أحد معامل الكلية

الفعالية رقم ( )4حملة مكافحة زيادة الوزن والبدانة
اسم الفعالية

حملة مكافحة زيادة الوزن والبدانة وارتفاع ضغط الدم

مكان الفعالية

المدرسة الثانوية بالليث (طالب)

مدة الفعالية

 4أيام

زمان الفعالية

أهداف الفعالية

1439/3/5-2

تعميــق الوعــي الصحــي العــام لــدي طــاب الثانويــة بتعليــم الليــث بمخاطــر مــرض
الســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم.

تعريف المستهدفين بكيفية وأهمية قياس السمنة وضغط الدم.
تشــجيع الطــاب علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمكافحــة الســمنة وارتفــاع ضغــط
الــدم.
المستهدفون
وصف الفعالية

حث الطالب على ممارسة الرياضة البدنية المنتظمة.

طالب المدرسة الثانوية بالليث.

قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ فعاليــة بالمدرســة لثانويــة بالليــث عــن الوقايــة
ً
انطالقــا مــن
مــن زيــادة الــوزن والبدانــة وارتفــاع ضغــط الــدم ويأتــي ذلــك
ً
وتعميقــا للوعــي الصحــي العــام لــدي طــاب
المســؤولية المجتمعيــة للقســم
الثانويــة بتعليــم الليــث بمخاطــر مــرض الســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم وتعريــف
المســتهدفين بكيفيــة وأهميــة قيــاس الســمنة وضغــط الــدم.

كمــا شــجع أعضــاء هيئــة التدريــس الطــاب علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمكافحــة
الســمنة وارتفــاع ضغــط الــدم وحثهــم علــى ممارســة الرياضــة البدنيــة المنتظمــة
لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي علــى الصحــة اذ انهــا تعمــل علــى إنقــاص الــوزن ومنــع
حــدوث العديــد مــن األمــراض وتحســين الصحــة العامــة وتعتبــر هــي الطريقــة األكثــر
فعاليــة وصحيــة للســيطرة علــى الــوزن .وتســاعد ممارســة الرياضــة بشــكل منتظــم
علــى الحمايــة مــن الســمنة وأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة وارتفــاع ضغــط
الــدم باإلضافــة الــي مــرض الســكري.
ومــن أهــم الرســائل التــي ُقدمــت خــال هــذه الفعاليــة هــي تأصيــل ثقافــة المشــي
وقــد تــم تخصيــص مســارات معــدة بشــكل صحــي لممارســة رياضــة المشــي
علــى شــاطئ مدينــة الليــث والتركيــز علــى الخيــارات الغذائيــة الســليمة والحــث
علــي تنــاول الخضــروات والفواكــه واالبتعــاد عــن تنــاول الوجبــات الســريعة الغنيــة
بالدهــون والملــح والمشــروبات الغازيــة.
وقــد تــم توعيــة الطــاب باالســتمرار فــي قيــاس ضغــط الــدم بمراكــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة وذلــك ألهميــة الكشــف المبكــر لهــذا المــرض تجنبــا للتبعــات
الخطيــرة لــه.
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الفعالية رقم ( )5حملة التطعيم ضد شلل األطفال
اسم الفعالية

حملة التطعيم ضد شلل األطفال

مكان الفعالية

مدينة الليث

مدة الفعالية

 4أيام

زمان الفعالية

أهداف الفعالية

1439/6/12 – 1439/6/9هـ

المساهمة في البرنامج القومي الستئصال شلل األطفال.
زيادة نسبة تغطية التطعيم ضد شلل األطفال

المستهدفون

وصف الفعالية

رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية تطعيم االطفال.
األطفال أقل من  5سنوات

قامــت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ممثلــة فــي قســم الصحــة العامــة بالتعــاون
مــع مركــز صحــي الليــث بالمشــاركة فــي حملــة التطعيــم ضــد مــرض شــلل األطفــال
(الجرعــة الثانيــة) بمحافظــة الليــث وذلــك مــن منطلــق الحــرص على صحــة المجتمع
وتقديــم الخدمــات الصحيــة وترسـ ً
ـيخا للعمــل التطوعــي فــي المجتمــع .وقــد أشــرف
قســم الصحــة العامــة علــى مراحــل الفعاليــة بينمــا وفــرت العمــادة كل االحتياجــات
ً
ً
كبيــرا إلنجــاح الحملــة ،وكانــت مشــاركتهم
جهــدا
لهــذا الغــرض .وقــدم الطــاب
محــل تقديــر واشــادة مــن الجهــات الرســمية والمواطنيــن بمحافظــة الليــث.

بعض الطالب المشاركين في الحملة
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بعض الطالب المشاركين يتجولون في االحياء

الفعالية رقم ( )6حملة اليوم العالمي للغذاء
اسم الفعالية
مكان الفعالية
زمان الفعالية
مدة الفعالية
أهداف الفعالية

حملة اليوم العالمي للغذاء
المدارس المتوسطة والثانوية بالليث (بنات)
1439/6/16هـ
يوم
•تعميــق الوعــي العــام بمعانــاة الجيــاع وناقصــي األغذيــة فــي العالــم،
وإلــى تشــجيع النــاس فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى اتخــاذ تدابيــر
لمكافحــة الجــوع.
•رفــع مســتوى التثقيــف ومعــدالت الوعــي بأهميــة الغــذاء الصحــي
وتأثيــره علــى الصحــة العامــة للفــرد لــدي طــاب المــدارس.
•تعريف المستهدفين بأهمية وجبة االفطار وضرورة تنويع الوجبات الغذائية.
•االهتمــام بغســل الخضــروات والفواكــه جيــدا قبــل األكل .وكذلــك تلبيــة
احتياجــات المجتمــع والســعي لحــل مشــكلة التغذيــة غيــر الســليمة التــي
كثــرت عنــد األطفــال ،والتركيــز علــى أهميــة شــرب الكميــة الكافيــة مــن
الميــاه خــال اليــوم..

وصف الفعالية

قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تهــدف الــي رفــع مســتوي
الوعــي بأهميــة التغذيــة الســليمة ،حيــث يحتفــل العالــم كل عــام باليــوم العالمــي
للغــذاء وهــو يــوم أعلنتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) التابعــة لمنظمــة
لألمــم المتحــدة ،حيــث يتــم االحتفــال بهــذا اليــوم علــى نطــاق واســع مــن قبــل
العديــد مــن المنظمــات األخــرى المعنيــة باألمــن الغذائــي ،بمــا فــي ذلــك برنامــج
األغذيــة العالمــي.

المستهدفون

طالبات المدارس المتوسطة والثانوية بالليث

تــم تحديــد موضــوع الحملــة تماشـ ً
ـيا مــع يــوم الغــذاء العالمــي وبــدأ التجهيــز واإلعداد
للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق الحملــة بأســبوعين وذلــك بمشــاركة طالبــات
المســتوي الثالــث بقســم الصحــة العامــة تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.
اســتهدفت الحملــة مجموعــة مــن المــدارس متمثلــة فــي طالبــات المــدارس
المتوســطة والثانويــة بالليــث ،حيــث قامــت الكليــة بدعــم الحملــة بتوفيــر كافــة
االمكانيــات المطلوبــة ممــا أتــاح للطالبــات تنفيــذ الحملــة بشــكل مثالــي ،وتــم
التنســيق مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ المــدارس
المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فقــد تــم تحديــد موضــوع التغذيــة
الســليمة وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج منــذ اســبوعين قبــل موعــد انطــاق
الحملــة وذلــك بمشــاركة كل طالبــات المســتوي الثالــث وتــم توزيــع المهــام علــى
فريــق العمــل القائــم علــى تنفيــذ الحملــة.
وأخيــرا نوصــي باســتمرارية ربــط الطالبــات بالمجتمــع وخدمتــه وتشــجيعهم علــى
العمــل األكاديمــي التطوعــي ،واعــداد الطالبــات ككــوادر وطنيــة متميــزة علميــا
وعمليــا .وتدريــب الطالبــات تدريــب عالــي يؤهلهــن ألداء المهــام الوظيفيــة
بكفــاءة واقتــدار.
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جانب من المعرض المصاحب

جانب من المعرض المصاحب

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين
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الفعالية رقم ( )7دورة األمراض والحاالت في الحج:
اسم الفعالية

دورة األمراض والحاالت في الحج

مكان الفعالية

كلية العلوم الصحية بالليث

مدة الفعالية

يوم

زمان الفعالية

أهداف الفعالية

المستهدفون

وصف الفعالية

1439/7/2هـ

تزويد الطالب بأهم األمراض والحاالت التي تحدث أثناء الحج.
تزويــد الطــاب بالمعلومــات عــن دورهــم فــي مكافحــة األمــراض والحــاالت فــي
الحــج وأهميــة التطــوع فــي هــذا المجــال.
طالب كلية العلوم الصحية بالليث

ضمــن أنشــطته لغــرس روح العمــل التطوعــي بيــن الطــاب أقــام قســم الصحــة
العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث دورة لطــاب القســم وذلــك فــي يــوم الثالثــاء
 2018/3/20المــواق  2رجــب 1439هـــ بعنــوان «األمــراض والحــاالت فــي الحــج»
والخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي الحــج ودور طالــب العلــوم الصحيــة فــي خدمــة
ضيــوف الحرميــن الشــريفين تحــدث فيهــا الدكتــور عمــر بشــير أحمــد الباحــث بمعهــد
خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة حيــث ّبيــن فــي مقدمــة محاضرتــه
الــدور الــذي تقــوم بــه الجهــات الرســمية فــي الحفــاظ علــى ســامة وصحــة الحجــاج.
ثــم بعــد ذلــك تطــرق الدكتــور ألهــم األمــراض والحــاالت الصحيــة المنتشــرة فــي
الحــج وخاصــة األمــراض المعديــة مــن حيــث معدالتهــا ونســبها وخصائصهــا وأســبابها
والعوامــل التــي قــد تزيــد مــن خطورتهــا وطــرق الوقايــة منهــا واختتــم محاضرتــه بــدور
طالــب العلــوم الصحيــة فــي التوعيــة الصحيــة والرقابــة العامــة والتطــوع فــي حمايــة
ووقايــة الحجــاج مــن األمــراض.
وقــد تحــدث ســعادة الدكتــور طــارق عبــد اللــه أحمــد ظفر عميــد كلية العلــوم الصحية
بالليــث معقبــا علــى الــدورة عــن دور الكليــة فــي دمــج الطــاب فــي العمــل التطوعــي
وخدمــة المجتمــع وخاصــة ضيــوف الرحمــن لربطهــم بمنهــج الكليــة بالتواصــل مــع
مختلــف الجهــات داخــل وخــارج المجتمــع الجامعــي.
وقــد عبــر ســعادة الدكتــور فالــح ســعود اليزيــدي رئيــس قســم الصحــة العامــة بالكليــة
عــن ســعادته وأبــدى رضــاه التــام عــن الحضــور الكبيــر والرغبــة التطوعيــة لــدى الطــاب
وبيــن أن مثــل هــذه الــدورات تعقــد ألجــل رفــع الوعــي
لحضورهــم هــذه الــدورة ّ
الصحــي والمســتوى المعرفــي وذلــك فــي إطــار توجــه المملكــة والقيــادة الرشــيدة
مــن أجــل تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030ووعــد بتنظيــم واقامــة مثــل هــذه الفعاليــات
لغــرس المزيــد مــن روح العمــل التطوعــي بيــن الطــاب فــي المشــاركة المجتمعيــة
والعمــل الميدانــي وخاصــة خدمــة ضيــوف الرحمــن .كمــا أشــاد الدكتــور عمــر بشــير
بمســتوى طــاب قســم الصحــة العامــة وحرصهــم علــى الحضــور والتفاعــل الكبيــر
حــول محتــوى المحاضــرة ممــا أثــرى النقــاش حــول بعــض الحــاالت الصحيــة واألمــراض
المنتشــرة فــي الحــج.
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سعادة عميد الكلية وسعادة رئيس القسم مع مقدم الدورة

تكريم سعادة العميد لمقدم الدورة
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الطالب اثناء مشاركتهم في الدورة

صورة تذكارية في ختام الدورة
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الفعالية رقم ( )8حملة التوعية بالمضادات الحيوية
اسم الفعالية

حملة التوعية بالمضادات الحيوية.

مكان الفعالية

المدارس الثانوية بالليث (بنات)

زمان الفعالية

1439/7/8هـ

مدة الفعالية

يوم

أهداف الفعالية

•الحــرص دومـ ًـا علــى طلــب المشــورة مــن أحــد ممارســي الرعايــة الصحيــة
المؤهليــن قبــل اخــذ المضــادات الحيويــة.
•التوعيــة الصحيــة بــان اســتخدام المضــادات الحيويــة دون الحاجــة لهــا يزيــد
مــن احتمــال ظهــور مقاومــة لهــا.
•التثقيــف بــان المضــادات الحيويــة معرضــة لخطــر فقدانهــا لفعاليتهــا مــن
جــراء ســوء أو إفــراط اســتعمالها،

المستهدفون

طالبات المدارس الثانوية بالليث

وصف الفعالية

االســتخدام بحــرص للمضــادات الحيويــة هــي حملــة توعويــة تهــدف الــي تعريــف
طالبــات المــدارس الثانويــة عــن كيفيــة اســتخدام المضــادات الحيويــة والمخاطــر
الصحيــة التــي تنجــم عــن ســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة .تمت فعاليــات الحملة
مــن طالبــات قســم الصحــة العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي

الرابــع.

حيــث ســاهمت الكليــة بدعــم الحملــة ماديــا وذلــك بتخصيــص ميزانيــة فعليــة

لتنفيــذ فعاليــات الحملــة ممــا أتــاح للطالبــات تقديــم الحملــة بشــكل مثالــي ،حيــث

تــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد ومخاطبــة
المــدارس المســتهدفة .فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم
تحديــد موضــوع اســتخدام المضــادات الحيويــة كعنــوان للحملــة.
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جانب من المعرض المصاحب

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين
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الفعالية رقم ( )9دورة أساسيات مكافحة العدوى:
اسم الفعالية

دورة أساسيات مكافحة العدوى

مكان الفعالية

كلية العلوم الصحية بالليث

مدة الفعالية

يوم

زمان الفعالية

أهداف الفعالية

المستهدفون

وصف الفعالية

1439/7/ 10هـ

تزويد الطالب بالمبادئ األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها.
إعــداد الطــاب ليقومــوا بمكافحــة انتشــار العــدوى باســتخدام المعرفــة الحاليــة
القائمــة علــى األدلــة لسلســلة العــدوى واالحتياطــات األساســية وكذلــك االحتياطــات
القائمــة علــى وســيلة االنتقــال والضوابــط الهندســية وممارســات العمــل.

طالب كلية العلوم الصحية بالليث

أقــام قســم الصحــة العامــة فــي قاعــة المحاضــرات فــي يــوم  10رجــب 1439هـــ ،دورة
تدريبــة لطــاب كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ،تحــت عنــوان“ :أساســيات مكافحــة
العــدوى” ،ضمــن سلســلة الفعاليــات والــدورات التثقيفيــة التــي يقدمهــا قســم

الصحــة العامــة.

حيث شملت الدورة:
•مفاهيم علمية حول عدوى المستشفيات

•كيفيــة انتقالهــا والتحكــم بهــا وشــرح الســبل واالحتياطــات والسياســات الالزمــة
لمنــع حدوثهــا،

•التدريــب علــى بعــض مهــارات مكافحــة العــدوى مثــل كيفيــة غســل األيــدي،
وخلــع القفــازات ،واســتخدام أدوات الوقايــة الشــخصية.

صورة تذكارية مع المشاركين في الدورة
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جانب من الحضور

بعض المطويات المستخدمة في الدورة

أحد الطالب المشاركين يطلع على مطوية الدورة
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الفعالية رقم ( )10حملة الوقاية من داء الجرب
اسم الفعالية

مكان الفعالية

حملة الوقاية من داء الجرب

•الصالة الرياضية المغلقة بمبني الكلية الجامعية بالليث.
•مبني الكلية الجامعية بمجمع االمير سلطان الخيري.
•ملحق اللغة العربية للطالبات.

زمان الفعالية
مدة الفعالية

إهداف الفعالية
المستهدفون

وصف الفعالية

•مدارس المجيرمة االبتدائية والمتوسطة وروضة المجيرمة.

1439/7/23هـ 1439/7/29 -هـ

 4أيام

•التوعيــة الصحيــة بمــرض الجــرب (تعريــف مــرض الجــرب ،العامــل المســبب
للجــرب ،طــرق انتقــال الجــرب  ,وكيفيــة الوقايــة مــن الجــرب).

•طالبات الكلية الجامعية بالليث
•االطفال بروضة المجيرمة.

•طالبات المدارس االبتدائية والمتوسطة بالمجيرمة .

قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تثقيفيــة عــن كيفيــة الوقايــة
مــن مــرض الجــرب الــذي عــاود ظهــوره مــرة ثانيــة خــال العــام الســابق خصوصــا
بيــن طــاب وطالبــات المــدارس.
تمــت فعاليــات الحملــة بتنفيــذ طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي
الثالــث تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.
اســتهدفت الحملــة مجموعــة مــن المــدارس متمثلــة فــي طالبــات الكليــة
الجامعيــة بالليــث وطالبــات المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة بالمجيرمــة
واطفــال الروضــة بالمجيرمــة ,حيــث ســاهمت الكليــة بدعــم الحملــة ماديـ ًـا وذلــك
بتخصيــص ميزانيــة فعليــة لتنفيــذ فعاليــات الحملــة ممــا أتــاح للطالبــات بتقديــم
الحملــة بشــكل مثالــي ,حيــث تــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث
ومــن ثــم تــم تحديــد ومخاطبــة الجهــات المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن مــرض الجــرب وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق الحملــة
وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث .وتــم تقســيم المهــام علــى
الطالبــات.
وأخيــرا نوصــي ان تســتمر الكليــة بعمــل حمــات اخــري فــي بعــض المجــاالت
الصحيــة حســب حاجــة المجتمــع.
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جانب من العرض

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين

بعض الهدايا المقدمة للمشاركين
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الفعالية رقم ( )11حملة التثقيف الصحي عن صحة االسنان ومرض الجرب والسكري والتغذية السليمة
اسم الفعالية

حملة التثقيف الصحي عن صحة االسنان ومرض الجرب والسكري والتغذية السليمة

مكان الفعالية

مدرسة الحرمين االبتدائية والمتوسطة بمركز بني يزيد.

مدة الفعالية

يوم

زمان الفعالية

1439/8/3

إهداف الفعالية

التثقيف الصحي عن صحة االسنان ومرض الجرب والسكري والتغذية السليمة

وصف الفعالية

قام قسم الصحة العامة بتنفيذ حملة توعوية صحية شملت أربعة مواضيع:

المستهدفون

طالب مدرسة الحرمين االبتدائية والمتوسطة بمنطقة بني يزيد

صحــة األســنان :تناولــت أهميــة األســنان والمحافظــة عليهــا مــن التســوس خاصــة عنــد
األطفــال مــن خــال نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة عــن كيفيــة الوقايــة مــن تســوس
األســنان واكســاب الطــاب المعرفــة العلميــة والعمليــة والمهــارات التــي تعــزز صحتهــم.

داء الســكري :تمــت التوعيــة بأنــواع الســكري وأعراضــه وكيفيــة الوقايــة منــه بالنمــط
الصحــي الســليم وممارســة الرياضــة

التغذيــة الســليمة :تناولــت الغــذاء الصحــي المتكامــل والتنويــع فــي الوجبــات ورفــع
وعــى الطــاب باختيــار االغذيــة المفيــدة واالبتعــاد عــن المــواد الضــارة

وقــد تــم بالتنســيق والتعــاون بيــن كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ممثلــة فــي قســم
الصحــة العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث وجمعيــة البــر الخيريــة بنــي يزيــد ومدرســة
الحرميــن االبتدائيــة والمتوســطة لتحفيــظ القــرآن الكريــم .وتأتــي أهميــة الفعاليــة لبعــد
المنطقــة عــن مقــر الكليــة حيــث يبعــد مركــز بنــي يزيــد حوالــي  100كيلومتــر باإلضافــة
الــى حاجــة المركــز لمثــل هــذه الفعاليــات التــي ترفــع مســتوى الوعــي لــدى الطــاب
باســتخدام العــروض المرئيــة والمحاضــرات والمعــارض التثقيفيــة وقد تــم توزيع مطويات
تثقيفيــة عــن هــذه المواضيــع .ويأتــي ذلــك إيمانـ ًـا مــن قســم الصحــة العامــة بــدوره فــي
خدمــة المجتمــع مــن خــال التثقيــف الصحــي باألمــراض والمواضيــع الصحيــة األخــرى.
كمــا صاحــب الفعاليــة توزيــع حقيبــة ابتســامتك أجمــل للطــاب التــي تحــوي مســتلزمات
صحــة الفــم واألســنان وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة البــر الخيريــة بمركــز بنــي يزيــد.
تناولــت الحملــة ضــرورة االلتــزام بالممارســات الصحيــة للوقايــة مــن مــرض الســكري مــن
خــال ممارســة الرياضــة وتجنــب الســمنة وتنــاول االغذيــة الصحيــة وتعزيــز الوعــي بمــرض
الســكري لتقليــل انتشــاره واالثــار المترتبــة علــى االصابــة بــه.

نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة عــن التغذيــة الصحيــة خــال مراحــل النمــو ومعرفــة
مكونــات الوجبــة الصحيــة الغذائيــة المتكاملــة وتنويــع الغــذاء ،وأهميــة شــرب الحليــب
ووجبــة االفطــار والتركيــز علــى االغذيــة المفيــدة واالهتمام بغســل الخضــروات والفواكه
جيــدا قبــل األكل .التركيــز علــى أهميــة شــرب الكميــة الكافيــة مــن الميــاه خــال اليــوم.
صاحب ذلك معرض مفتوح خالل اليوم وقد نال الترحيب واالعجاب من قبل الزوار.

وفــي الختــام تقــدم األســتاذ ســعود جابــر اليزيــدي المديــر التنفيــذي لجمعيــة البــر الخيريــة
ببنــي يزيــد وقائــد مدرســة الحرميــن بمركــز بنــي يزيــد األســتاذ خضيــر بــن خضــر اليزيــدي
بالشــكر لقســم الصحــة العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث.
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جانب من الحضور

المشاركين في الفعالية

رئيس القسم يشارك في توزيع حقيبة ابتسامتك أجمل

ختام الفعالية (صورة تذكارية مع قائد المدرسة ومنسوبي الجمعية)
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قسم إدارة الخدمات الصحية
القسم في سطور:
قســم إدارة الخدمــات الصحيــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث مــن االقســام التــى تعمــل علــى تأهيــل كــوادر
فــي مجــال ادارة الرعايــة الصحيــة وهــو التوجــه الحديــث لمعظــم دول العالــم اذ ركــزت منظمــة الصحــة
العالميــة خــال العشــر ســنوات االخيــرة علــى ادارة الرعايــة الصحيــة وادارة مراكــز الخدمــات الصحيــة مــن
مستشــفيات ومراكــز صحيــة وصحــة المجتمــع وغيرهــا مــن االنشــطة التــى تعتمد علــى مفهوم ترقيــة الصحة
والوقايــة ومعالجــة القصــور فــي الخدمــات الصحيــة مــن خــال مناهــج وبرامــج متعــددة تؤهــل الطالــب
الخريــج الدارة مراكزالخدمــات الصحيــة والتــي تشــمل باالضافــة الــى برامــج ادارة الرعايــة الصحيــة وادارة
الكــوارث والتاميــن الصحــي والتثقيــف الصحــي واعطائــه برامــج مســاعدة مثــل المحاســبة واالقتصــاد الصحــي
وحســاب التكاليــف والتمويــل باالضافــة الــى برامــج االحصــاء والتحليــل االحصائــي الــذي هــو أساســي فــي
تنظيــم ســجالت المراكــز الصحيــة والمستشــفيات علــى أســس علميــة بأســتخدام أحــدث نظــم المعلومــات
والحوســبة فــي مجــال المعلوماتيــة الطبيــة.

أهداف القسم
•تعليــم و تدريــب الكــوادر الســعودية مــن محافظــة الليــث خاصــة ومــن المحافظــات والهجــر
المجــاورة وباقــي مــدن ومناطــق المملكــة.
•زيــادة أعــداد اإلدارييــن والتنفيذييــن والقــادة فــي إدارة الخدمــات الطبيــة تماشـ ً
ـيا مــع رؤيــة المملكة
.٢٠٣٠
•توظيــف وإســتقطاب المتميزيــن مــن الكــوادر الســعودية المتخصصيــن فــي مجــال اإلدارة الصحيــة
وعلومهــا المصاحبــة الذيــن قامــت الدولــة رعاهــا اللــه بإبتعاثهــم.
•تشــجيع الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى البحــث واإلبتــكار واإلبــداع مــن خــال خدمــة النظــام
الصحــي برفــع كفاءته وجودتــه النوعية.
•اإلســهام مــع باقــي قطاعــات الدولــة فــي التحــول اإلســتراتيجي فــي القطــاع الصحــي مــن خــال
توفيــر وتدريــب وتأهيــل اإلدارييــن الصحييــن والقــادة فــي مجــال اإلدارة.
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أعمال القسم خالل العام الدراسي  ١٤٣9 / ١٤٣8هـ:
ً
مجلسا للقسم وتم إعتماده من العميد.
•تم تكوين
•تم إنشاء لجنة للمناهج بالقسم.

ً
منهجــا إلدارة الخدمــات الصحيــة  ،و توصيــف المناهــج والمقــررات
•تــم العمــل علــي إســتحداث
وترميزهــا إلقرارهــا واعتمــادة.
•التعــاون مــع قســم الصحــة العامــة بتدريــس مــادة مدخــل إلدارة الخدمــات الصحيــة والتخطيــط
اإلســتراتيجي لطــاب الســنة الرابعــة.
•يشــارك القســم وحســب مســؤولية الجامعــة بالمشــاركة فــي العمــل اإلجتماعــي فــي باقــي
قطاعــات الدولــة مــن خــال عمــل أعضــاء هيئــة التدريــس و المشــاركة فــي تطويــر مستشــفيات
وزارة الصحــة بالمنطقــة ممثلــه بمستشــفى الليــث العــام والمراكــز الصحيــة.
•يشــارك القســم وحســب مســؤولياته فــي اللجــان والمجالــس المناطــة بــه إنجــازات أعضــاء هيئــة
التدريــس فــي قســم إدارة الخدمــات الصحيــة.
•كان لقســم إدارة الخدمــات الصحيــة شــرف تمثيــل جامعــة أم القــرى فــي لجنــة اإلختبــارات والتصنيــف
بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مــن خــال كتابــة أســئلة اإلختبــارات لتصنيــف خريجــي إدارة
الخدمــات الصحيــة بالمملكــة  ،حيــث كان رئيــس القســم ســعادة د .أســعد عبدالجــواد  ،أحــد أعضــاء
اللجنــة وكاتبــي أســئلة اإلختبــارات فــي تخصــص اإلدارة الصحيــة علــى مســتوى المملكــة.
•كان لقســم إدارة الخدمــات الصحيــة شــرف تمثيــل جامعــة أم القــرى فــي لجنــة اإلختبــارات والتصنيــف
بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مــن خــال كتابــة أســئلة اإلختبــارات لتصنيــف خريجــي جميــع
الكليــات الصحيــة والطبيــة بالمملكــة  )Saudi License Examination (SLEفــي تخصــص
ســامة المرضــى  .Patient safetyوالــذي قــام المركــز الســعودي لســامة المرضــى بإقــراره فــي
إختبــارات الرخــص لمزاولــة المهــن الطبيــة بالمملكــة ،حيــث كان رئيــس القســم ســعادة د .أســعد
عبدالجــواد ممثــا عــن جامعــة أم القــرى ،وأحــد أعضــاء اللجنــة وكاتبــي أســئلة اإلختبــارات فــي
تخصــص ســامة المرضــى علــى مســتوى المملكــة.
•كان لمبتعثــي القســم بعــض النجاحــات والتميــز خــارج المملكــة ورفــع إســم الجامعــة بشــكل خــاص
والوطــن بشــكل عــام  ،وجــزء مــن هــذه اإلنجــازات تمكــن د .أســعد عبدالجــواد مــن أن يصبــح أول
محكــم غيــر أمريكــي فــي جائــزة مالكــوم بالدريــج األمريكيــة للجــودة.
http://3alyoum.com/article/33981
•التحكيم العلمي في الدوريات والمنشورات البحثية العالمية:
كان لقســم إدارة الخدمــات الصحيــة شــرف تمثيــل الجامعــة ممثــا فــي ســعادة د .أســعد بــن
عبدالرحمــن عبدالجــواد فــي التحكيــم للنشــر والبحــث العلمــي فــي مجــال سياســات اإلدارة الصحيــة
خــال العــام الدراســي  ١٤٣9 / ١٤٣8هـــ فــي الدوريــة العلميــة الرائــدة Journal of Health Policy,
.Elsevier
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اإلنتاج العلمي لقسم إدارة الخدمات الصحية:
االنتـــــــــاج العلمــــــي الــذي تــم نشــــــــره خــال ابتعـــــــاث الطــــــــاب مــن الكليــة الصحيـــــــــــة بالليــث http://
 www.scopemed.org/?mno=204367لســعادة الدكتــور أســعد بــن عبدالرحمــن عبدالجــواد
كمــا يشــارك رئيــس القســم د .أســعد عبــد الجــواد مــع أعضــاء هيئــة تدريــس بجامعــة أوكالهومــا المركــز
الطبــي وكذلــك المعهــد األمريكــي للجــودة الطبيــة فــي كتابــة ثــاث كتــب فــي مجــال الجــودة الطبيــة
وســامة المرضــى وإدارة المخاطــر.

اإلتصال العلمي و لمشاركة بالمؤتمرات:
تلقى القسم دعوة من المعهد األمريكي للجودة لإلتصال العلمي بالواليات المتحدة خالل العام الدراسي
١٤٣9 / ١٤٣8هـ  ،للبحث واإلنتاج العلمي خالل صيف العام الدراسي  ١٤40 / ١٤٣9هـ ان شاءالله تعالى
.كما وصل في شهر شعبان من العام الدراسي  ١٤٣٨ / ١٤٣٧هـ تلقى قسم إدارة الخدمات الصحية
دعوة لحضور وتقديم بحث عن تأثير إعتماد المستشفيات في المؤتمر السنوي لتنفيذيين إدارة الخدمات
الصحية في شهر مايو ٢٠١9م إن شاء الله.
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وكيل الكلية الدكتور أنس بن سراج دبلول
الوكالة في سطور:
تســاهم وكالــة الكليــة فــي اإلشــراف علــى العديــد مــن الجوانــب اإلداريــة واألكاديميــة بالكليــة مــن خــال
الوقــوف علــى تنفيــذ لوائــح الجامعــة ،والمشــاركة فــي رســم سياســات التطويــر والخطــط لالرتقــاء بالعمــل
األكاديمــي واإلداري مــن خــال تقديــم تقاريــر دوريــة لعمــادة الكليــة ،كمــا يتبــع للوكالــة العديــد مــن اللجــان
والوحــدات المتخصصــة التــي تنفــذ أدوار محــددة مــن شــأنها تحقيــق تطلعــات الكليــة نحــو التميــز والريــادة.

مهام وكيل الكلية:
§ينــوب عــن عميــد الكليــة فــي تصريــف شــؤون الكليــة فــي حــال غيابــه أو تكليفــه بذلــك مــن قبــل
العميــد.
§تطبيق لوائح وأنظمة وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية.
§تحقيق رؤية وأهداف الكلية بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية جامعة ام القرى.
§تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
§المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.
§اإلشراف على تطوير الكلية بما يتماشى مع إدارة الجامعة.
§االشراف على المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
§تولي امانة المجلس االستشاري من ذوي العالقة للكلية وتنفيذ توصياته.
§االشــراف علــى إعــداد تقريــر ســنوي عــن ســير أداء وانشــطة الكليــة وعرضــه علــى عميــد الكليــة
للعــرض علــى المجلــس االستشــاري ثــم رفعــه إلــى معالــي مديــر الجامعــة بنهايــة كل ســنة اكاديميــة.
§إعــداد تقاريــر دوريــة شــاملة عــن ســير وأداء الوحــدات اإلداريــة واقســام الخدمــات المســاندة
وتقديمهــا إلــى عميــد الكليــة.
§الرفــع لعميــد الكليــة بتقريــر عــن كل مــا يقــع مــن مخالفــات مــن منســوبي الكليــة اإلدارييــن ومــن
فــي حكمهــم مــن إخــال بالواجبــات المطلوبــة أو أي مخالفــات أخــرى وفقـ ًـا لألنظمــة واللوائــح.
§اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
§العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
§إعداد ميزانية الكلية.
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إنجازات الوكالة خالل عام:
•اإلشــراف والتنســيق علــى ترميــم مبنــى الطــاب مــن الداخــل والخــارج وإعــادة توزيــع بعــض الوحــدات
األكاديميــة واإلداريــة وتخصيــص الطابــق الثالــث عمــادة للكليــة وجنــاح مســاند مــن وكالء ورؤســاء
أقســام وإدارات مســاندة للكليــة.
•المشاركة في لجان الجودة.
•المشــاركة فــي تجهيــز النــادي الطالبــي وإقامــة مبــاراة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب بالــزي
الرســمي للكليــة
•التنسيق واإلشراق على اجتماع اللجنة االستشارية األولى لكلية العلوم الصحية بالليث.
•المســاهمة فــي تزويــد الكليــة باللوحــات اإلرشــادية ولوحــات األمــن والســامة ولوحــات توزيــع
الســاعات المكتبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ولوحــات اإلرشــاد والســامة للمختبــرات والمعامــل .
•المشاركة في الجوالت الرسمية للكلية والميدانية.
•المشاركة في بعض اللقاءات والدورات التدريبية.
•تقديم الدعم اللوجستي واالستشارات العلمية واألخوية لجميع أعضاء هيئة التدريس .
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وكيل الكلية للشؤون التعليمية
الدكتور أحمد بن محفوظ
الوكالة في سطور:
تعتبــر وكالــة الكليــة للشــئون التعليميــة و الجهــة التــي مــن خاللهــا يتــم اإلشــراف علــى تنفيــذ لوائــح الجامعــة،
و وضــع الخطــط لالرتقــاء بالعمــل األكاديمــي ونوعيــة المخرجــات فــي الكليــة؛ والتــي ستســهم -بــإذن اللــه-
فــي بنــاء مســتقبل مشــرق للوطــن .كمــا يتبــع للوكالــة العديــد مــن اللجــان والوحــدات المتخصصــة التــي
ً
أدوارا محــددة مــن شــأنها تحقيــق رؤيــة الكليــة فــي الوصــول إلــى أرقــى المســتويات  ,و
تنفــذ بدورهــا
تســعى وكالــة الكليــة للشــئون التعليميــة لتقديــم خدمــة تســهم فــي تطويــر التكويــن المهــاري والمهنــي
واألخالقــي للطــاب  ،وذلــك مــن خــال توفيــر اإلمكانيــات التعليميــة واألكاديميــة بأعلــى المعاييــر وتوفيــر
الفــرص التعليميــة ألبنــاء المجتمــع  ،ومــن خــال اســتثمار جميــع المــوارد المتاحــة وصــوال لريــادة علميــة
ـاف المجتمعــات المتقدمــة وتحقيــق طموحــات التنميــة التــي تســعى إليهــا قيادتنــا
ترقــى بالمجتمــع إلــى مصـ ِ
الحكيمــة.

مهام وكالة الكلية للشؤون التعليمية

§اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.
§اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات للمرحلة الجامعية.
§اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.
§التنســيق ومتابعــة إعــداد الجــداول الدراســية للمــواد العامــة للطلبــة فــي األقســام األكاديميــة
والتنســيق مــع الكليــات األخــرى بالتعــاون مــع عمــادة القبــول والتســجيل ولجنــة الجــداول الدراســية.

§متابعة توزيع الطلبة على أقسام الكلية المختلفة بالتنسيق مع األقسام.
§متابعة تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية.
§اإلشراف على أعمال لجنة الشؤون الطالبية والنادي الطالبي.
§رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.
§اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية.
§اإلشــراف علــى طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن الدراســة وكذلــك عمليــات الحــذف واإلضافــة لطلبــة
مرحلــة الدراســات الجامعيــة وفقـ ًـا لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص.
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§متابعة قوائم الخريجين من قبل األقسام األكاديمية.
§توجيــه وإرشــاد الطلبــة وحــل القضايــا المتعلقــة بالتحصيــل األكاديمــي مــن خــال عمــل لقائيــن
ســنويين ويفضــل اقامتهــا بعــد االختبــارات النصفيــة لــكل فصــل.
§تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن ســير العمــل بالوحــدات التابعــة لــه وفقـ ًـا للمهــام المناطــة
بــه ،والصعوبــات التــي تواجههــا.
§التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.
ً
وفقا للوائح واألنظمة.
§اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة بالوكالة وبرامجها
§متابعــة تحديــث موقــع الكليــة فيمــا يخــص وكالتــه والوحــدات اإلداريــة التابعــة لهــا بالتنســيق مــع
مديــر موقــع الكليــة.
§عمل الدراسات اإلحصائية المختلفة عن األقسام والكلية.
§التنسيق مع مساعدة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية في شطر الطالبات
§تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

إنجازات الوكالة:
الخدمات االلكترونية للتواصل مع الطالب:
تحــرص كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث علــى التواصــل مــع منســوبيها مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس
إلكترونيـ ًـا مــن خــال قوائــم إلكترونيــة تحتــوي علــى البريــد اإللكترونــي ورســائل الجــوال لجميــع المنســوبين
إيمانـ ًـا منهــا بتطويــر تقنيــة المعلومــات واالســتفادة القصــوى مــن جميــع المصــادر لضمــان الحفــاظ علــى

الوقــت والجهــد وبالتالــي اإلســهام فــي تطــور ونمــو العمليــة التعليميــة.

إنشاء وحدة أكاديمية خاصة بشطر الطالبات:
ً
حرصــا مــن عمــادة كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تــم التنســيق ووضــع خطــط التشــغيل لمكتــب خدمــات
أكاديميــة للطالبــات ليقــوم بــدوره فــي إعــداد وتنظيــم وإنجــاز كافــة العمليــات األكاديميــة واالســتفادة
القصــوى مــن اإلمكانيــات المتاحــة فــي شــطر الطالبــات لضمــان الحفــاظ علــى الوقــت والجهــد وبالتالــي

اإلســهام فــي تطــور ونمــو العمليــة التعليميــة.
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إنشاء وحدة الخريجين:
انطالقـ ًـا مــن حــرص كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث علــى خريجيهــا وخريجاتهــا تــم إنشــاء وحــدة الخريجيــن؛ والتــي
مــن خاللهــا تســعى الكليــة إلــى اســتمرار التواصــل مــع الخريجيــن والخريجــات الذيــن هــم محــل فخــر واعتــزاز
للكليــة  ,ولمــا كان الطالــب هــو المحــور األساســي للعمليــة التعليميــة فــإن وحــدة الخريجيــن بالكليــة تســعى
إلــى معرفــة آراء خريجيهــا ومقترحاتهــم ومشــكالتهم المهنيــة ،وكذلــك االســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة مــن
جهــات توظيفهــم فيمــا يتعلــق بمســتوياتهم العلميــة والعمليــة ممــا يســاعد الكليــة فــي تطويــر برامجهــا
األكاديميــة والســعي نحــو التحســين المســتمر لمخرجــات التعليــم بهــا.
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور حسن الصديق
الوكالة في سطور:
وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث هــي إحــدى وكاالت الكليــة
معنيــة بتقديــم واالشــراف علــي برامــج الدراســات العليــا بالكليــة و متابعــة وتوجيــه مبتعثــي الكليــة واعــداد
خطــة االبتعــاث حســب حاجــة الكليــة للتخصصــات المختلفــة واالشــراف علــي تهيئــة بيئــة بحثيــة جاذبــة للبحــث
العلمــي.

مهام وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
§تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث.
§اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
§اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.
§التنسيق مع وحدات الكلية في جميع المجاالت ذات العالقة.
§رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.
§اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا ،ومتابعة تنفيذه.
§اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي.
§اإلشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات تنفيذها في الكلية.
§اإلشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها.
§اســتقبال ومتابعــة احتياجــات األقســام مــن الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس والمعيديــن فــي
التخصصــات المختلفــة.
§متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج بالتنسيق مع األقسام المعنية.
§اســتقبال ملفــات طلبــة الدراســات العليــا المتقدميــن لعمــادة الدراســات العليــا وتوزيعهــا علــى
األقســام المختلفــة فــي الكليــة.
§اســتقبال قــرارات األقســام بخصــوص طلبــات طلبــة الدراســات العليا وإرســالها إلى عمادة الدراســات
العليــا بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس الكلية.
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§اإلشــراف علــى طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن عــدم الدراســة ،وكذلــك عمليــات الحــذف واإلضافــة
وقوائــم الحرمــان وفقـ ًـا لألنظمــة والقــرارات الصــادرة بهــذا الخصــوص لطلبــة الدراســات العليــا.
§التنســيق مــع عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة ومركــز البحــوث فــي الكليــة والمؤسســات
البحثيــة األخــرى فيمــا يتعلــق بإجــراء البحــوث والحصــول علــى دعــم لهــا.
§التنســيق مــع إدارة اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن فــي الجامعــة فيمــا يتعلــق بعمليــة
االســتقطاب حســب مايرفعــه رؤســاء األقســام األكاديميــة.
§تشجيع إنشاء كراسي علمية متميزة ،أو مراكز تميز بحثية.
§تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن ســير العمــل بالوحــدات التابعــة لــه وفقـ ًـا للمهــام المناطــة
به ،والصعوبــات التــي تواجههــا.
§اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالته.
§اإلشــراف علــى تنفيــذ مــا يحــال إليــه مــن موضوعــات ذات اختصــاص بالدراســات العليــا والبحــث
العلمــي.
§متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
§المشاركة في لجان اإلستقطاب ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.
§العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
§تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

انجازات الوكالة للعام
الوحدة المتنقلة للصحة العامة واألبحاث:
§تفعيــل دور الوحــدة المتنقلــة للصحــة العامــة واألبحــاث الــذي دشــنها صاحــب الســمو الملكــي
األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة خــال زيارتــه
التفقديــة علــى محافظــة الليــث ،وقــد ســاهمت وستســاهم بعــون اللــه تعالــى وتوفيقــه ان تصــل
برســالة الكليــة التوعويــة الصحيــة والوقائيــة لمختلــف شــرائح المجتمــع مهمــا تباعــدت المناطــق
وتتلخــص أهــداف المشــروع فــي:
§المشاركة في البرامج والمناسبات التوعوية والتثقيفية الصحية المختلفة للمجتمع.
§تفعيل وتحفيز مشاركة الكوادر الطبية في العمل المجتمعي والتطوعي لترسيخ ثقافة العطاء.
§المساهمة في تدريب طالب الكلية على مختلف المهارات التدريبية الميدانية.
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§تسهيل إجراء المسوح الطبية للمساهمة في إعداد األبحاث الصحية بالكلية.
وقــد تــم بحمــد اللــه وتوفيقــه تجهيــز الوحــدة بأحــدث األجهــزة و المعــدات التــي تمكنهــا مــن أداء الرســالة
وقــد تــم إعــداد خطــة تشــغيل لهــذه الوحــدة .

إنجازات الوحدة المتنقلة خالل عام :
بالتعــاون مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــام بالكليــة تــم عمــل برنامــج زمنــي تحــت وســم (كــن واعــي)
يتخللــه جولــه ثقافيــة منتوعــة علــى بعــض المــدارس واإلدرات الحكوميــة والمجمعــات التعليميــة والكليــات
والمعاهــد واإلدارات الخدميــة وبعــض القطاعــات العســكرية .

ابتعاث المعيدين والمحاضرين:
تــم اعــداد خطــة البتعــاث منســوبي الكليــة مــن معيديــن ومحاضريــن وفــق تخصصاتهــم وحســب حاجــة الكليــة
مــن تخصصــات دقيقــة ،فقــد تــم وبحمــد اللــه تغطيــة نســبة كبيــرة مــن التخصصــات الدقيقــة التــي تحتاجهــا
أقســام الكليــة ،فــكان االبتعــاث حســب الجــدول المرفــق:
الجامعة المبتعث اليها

الدرجة العلمية

التخصص

بوترا -ماليزيا

دكتوراه

الصحة العامة ( الصحة والسالمة المهنية)

الجامعة الوطنية الماليزية دكتوراه

الصحة العامة (الصحة العامة)

جامعة سوانزي-بريطانيا

ماجستير +دكتوراه

ادارة الخدمات الصحية

لوما ليندا-امريكا

ماجستير +دكتوراه

الصحة العامة (الصحة العامة)

جامعة سوانزي-بريطانيا

ماجستير +دكتوراه

ادارة صحية

جامعة سيدني-استراليا

ماجستير +دكتوراه

علوم صحية (عالج اشعاعي)

جامعة أوريجون-أمريكا

ماجستير +دكتوراه

احصاء حيوي

جامعة الفيصل-الرياض

ماجستير

الصحة العامة ( الصحة العامة)

جامعة الملك عبد العزيز -جده

ماجستير

كيمياء حيوية

جامعة العلوم-أمريكا

ماجستير  +دكتوراه +برنامج تدريبي

الصحة العامة ( الصحة العامة)

بوترا -ماليزيا

دكتوراه

الصحة العامة ( التثقيف الصحي)

بوترا -ماليزيا

ماجستير  +دكتوراه

الصحة العامة
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:األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر
تــم بحمــد اللــه نشــر العديــد مــن األوراق العلميــة لمنســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
:فــي مجــات علميــة عالميــة محكمــة

NO

Title

1

Availability and Utilization
of Health Education Methods for Clients in Primary
Health Care Centers in
Makkah, Saudi Arabia.

Author/s

Journal

Mohammed
Mos- Journal of Research
leh Alameer, Khalid &Method in Education
Iyash Alshareef, Hus- (IOSR-JRME), 2017
sein Hamied Alkaf,
Fahad Brakah Alharbi, Abdullah Saeed
Abdullah, Anas Seraj
Dablool, Saad Saeed
Alghamdi, Asim Lutfi
Jilani. Abdullah Jameel Halawany

2

3

Magnitude and Time
Trend of Acute Respiratory Infections (ARIS)
among Male School Students and Management
staff in Al-Leith.

Saleh Abdulrazag Al European
Scientific
Jumaie,
Journal, 2017
Faisal Almutairi, Mazen Almuzaini, Ayed
Almuzaini, Mohammed Elawad, Anas
Dablool, Faleh S Alyazidi.

Quality improvement of Omar B. Ahmed and International Journal
the DNA extracted by Anas S. Dablool
of Bioassays, 2017
boiling method in gram
negative bacteria.
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NO

Title

4

Knowledge and Awareness of Cancer Among
Umm-Al-Qura University
Students (Al-Leith Colleges Campus)- Saudi
Arabia.

Author/s

Journal

Ahmad Attiah Musa Asian Pacific JourAl-Dwailmi, Moham- nal of Health Sciencmed Fadel Attiah es(APJHS),2017
AL-Malki,
Hamid
Ramdan
Saadallh
Alzhrani, Abdulaziz
Hassan
Musaa
AL-Kenani, Hassan
ELSiddig
Hassan
Farag Alla, Tariq A.
A Zafar, Anas Siraj
Dablool, And Faleh
Saud Faleh Alyazidi.
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5

Epidemiology of Acute
Kidney
Injury
(AKI)
Among Hospitalized and
Outpatients
Frequent
to Al-Lieth Kidney Unit
(AKU).

Osama F Mosa, Mo- Epidemiology: Open
hammed A Fouad, Access Epidemiology
Tariq Aa Zafar, As- (Sunnyvale), 2017.
maa
M
Fahmy,
Faleh Alyazidi, Mahmoud Rizk, Ibrahim
Al-Brakaty,
Abdulrahman
Al-Jaady,
Ahmed
Al-Mafdaly
And Hamd Al-Hilaly

6

Klotho in Serum - A Po- A. Jerin, O. Mosa, J. Euromedlab, Athens,
tential Marker of Acute Kališnik, J. Žibert, M. 2017
Kidney Injury After Sur- Skitek
gery.

7

Stunting and Associated Ebtihal A Elgozoli, IOSR Journal of DenFactors Among School Mohammed A Ela- tal and Medical SciChildren In Ombada wad, Faleh S Alyazidi ences2017.
Province, Sudan.

NO

Title

Author/s

Journal

8

Urinary Biomarkers of Diabetic Kidney Disease in
Type II Diabetic Patients
in Al-Lieth area.

Osama F Mosa, Mohammed Al Awad,
Tariq AA Zafar, Faleh
Alyazidi, , Asmaa M
Fahmy

16th European Nephrology Conference,
October
2-3-2017,
Barcelona, Spain

9

Prognostic Significance
of Serum NGAL Against
AKI in ICU elder Patients
After Open Heart Surgery.

Osama F Mosa, Mi- Sanamed, 2017
lan Skitek, Ales Jerin,
Tariq AA Zafar, Asmaa M Fahmy

10 Job Satisfaction among Abdalla EA Simsaa, IOSR Journal of NursSudanese
Community Modawy E Modawy, ing and Health Sciencphysicians.
Omer Ibrahim Abdal- es (IOSR-JNHS, 2017
lah, Alashary A Hamdoon.
11 Association of Ki67 Proliferative marker expression with COX2 and
INOS Immunoreactivity
in Bladder Cancer.

Hassan Elsiddig Has- Advance
Research
san FARAGALLA,
Journal of Multi-Disciplinary Discoveries.
Hussain Gad elkarim
AHMED, Faris Mohammed nour ALTAF
and Ashraf Mohamed
Elsayed Ali SAKRAN
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NO

Title

Author/s

Journal

12 Effect
of
Fenugreek Ashraf
Mohamed International Journal
Seeds on Rat’s Ovary: Elsayed Ali Sakran, of Anatomy and ReHistological
Study
Hassan
Elsiddig search, 2016
Hassan
Faragalla,
Asim Y. Ibrahim, Abdullah GalilAlkushi,
Anil Kumarchhotalalmithani, Muawia
Abdel
MagidelsadigKhalafalla .
13 Histological and Immunochemical Characteristics of Benign Prostatic
Hyperplasia in The Sudanese Patients.

Ashraf Mohamed El- Indian Journal of Apsayed, Ali Sakran, plied Research. MediAnil Kumar Chho- cal Sciences, 2016
talal, Mithani, Hassan Elsiddig Hassan
Faragalla, Abdullah
Galil Alkushi, Amal
Yousif Ahmed Elhaj
Mustafa

14 Evaluation of Serum Cys- Osama F. Mosa, Mi- Renal Failure,2016
teine-Rich Protein 61 and lan Skitek, Jurij M.
Cystatin C levels for assess- Kalisnik& Ales Jerin
ment of Acute Kidney Inju.ry after Cardiac Surgery
15 Validity of KLOTHO, Osama MosaI, Milan Sao Paulo Med J,
CYR61 and YKL-40 as Skitek , Ales Jerin
2016
ideal Predictive Biomarkers for Acute Kidney Injury: Review Study.
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NO

Title

Author/s

Journal

16 Tooth Brushing Practice Miaad MA Sirag, Ab- Archives of Dental and
among Pupils in Ellobiid dElbasit EM Ahmed, Medical
Research,
Locality, Sudan.
Mohammed A Ela- 2016
wad
17 Use of Contraceptives Abdelsafi A. Gabbad, Asian Journal of SoAmong Women of Child- Alaa H. Elbashir, Mo- cial Sciences& Hubearing Age at Alahfad hammed A. Elawad manities, 2016
Center for Family Health,
.Khartoum, Sudan
18 Prevalence of Schistosomiasis in School Children
at Kejarra Basic Schools,
Kordofan, Sudan.

Abdelsafi A Gabbad Journal of Sciences,
Mohammed N Alta- 2016
hir, Mohammed A Elawad

Journal
19 Seroprevalence of Ka- Abdelsafi A Gabbad, International
la-azar in El Hawata dis- Mohammed Ali, Mo- of Applied Research,
trict, Eastern Sudan. hammed A Elawad 2 0 1 6
20 Teacher’s Perception Regarding Basic Education
Addressing Reproductive
Health: Curricula, Materials and Methods used.

BadrEldin H Rabih, IOSR Journal of NursAbdElbasit E Moham- ing and Health Sciences
med Mohammed A El- (IOSR-JNHS),2016
awad

:معمل األبحاث
بفضــل اللــه تعالــى ثــم بالدعــم الســخي المتواصــل مــن معالــي مديــر الجامعــة واالهتمــام المتواصــل مــن
 وقــد تــم تأسيســه بأحــدث األجهــزة والتقنيــات والمعــدات لتجعلــه بيئــة جاذبــة للبحــث،ســعادة عميــد الكليــة
 وقــد ضــم المعمــل أجهــزة حديثــة ومطــورة تخــدم فــي كل مجــاالت الصحــة العامــة مثــل تحاليــل،العلمــي
الميكروبيولوجــي والطفيليــات الطبيــة واختبــارات البيئــة وتحاليــل الغــذاء والميــاه وتحاليــل الكيميــاء الحيويــة
 فقــد تــم بحمــد اللــه توريــد األجهــزة وتركيبهــا وتشــغيلها مــن قبــل،الطبيــة وكذلــك تحاليــل الباثولوجــي
 ســيكون،الشــركات المــوردة لهــا وتــم ترتيــب برنامــج تدريبــي لــكل منســوبي الكليــة علــي هــذه األجهــزة
.المعمــل جاهــزا لالســتخدام بنهايــة هــذا الفصــل الدراســي
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برامج الدراسات العليا
جاري العمل على اعداد مقترح لبرنامج ماجستير الصحة العامة.

لجنة األخالقيات الحيوية والطبية:
بعــد تكوينهــا بقــرار ســعادة عميــد الكليــة ،والتــي تــم فــي تكوينهــا مراعــاة أن تشــمل فــي عضويتهــا كــوادر
مؤهلــة مــن المجتمــع خــارج الكليــة والجامعــة وهــم علــي درايــة بعــادات وثقافــة المجتمــع ليكونــوا معينيــن
للجنــة فــي دراســة وتنقيــح المقترحــات البحثيــة المقدمــة للجنــة والتــي يجــب أن تراعــي ثقافــة وعــادات
المجتمــع ،كمــا وتــم بحمــد اللــه اجــازة لوائــح عمــل اللجنــة
باشــرت اللجنــة اجتماعاتهــا وأعمالهــا وتــم مناقشــة مقتــرح بحثــي لبعــض منســوبي الكليــة وتــم الحصــول
علــي موافقــة اللجنــة
يجــري االن االعــداد والتجهيــز العتمــاد اللجنــة المحليــة باللجنــة الوطنيــة لألخالقيــات الحيويــة والطبيــة بمدينــة
الملــك عبــد الغزيــز للعلــوم للتقنيــة
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وكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي
الدكتور محمد أحمد فؤاد
الوكالة في سطور:
تــم انشــاء وكالــة التطويــر األكاديمــي والجــودة النوعيــة بقــرار مــن معالــي مديــر الجامعــة فــي  1434هـــ
لتمــارس مهامهــا بتطويــر معاييــر األداء والرفــع مــن المســتوي العلمــي والعملــي ألعضــاء هيئــة التدريــس
بالكلية.

مهام وكالة الجودة والتطوير األكاديمي:
§تولــي امانــة مجلــس الكليــة واعتمــاد محاضــر االجتماعــات وإرســال محاضــر جلســاته إلــى عميــد الكليــة
ومتابعــة تنفيــذ قرارتــه.
§تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية.
§اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية.
§اإلشراف على تقويم األداء في الكلية.
§اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
§إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للكلية.
§اإلشراف على أعمال مركز (وحدة) تقنية المعلومات.
§دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.
§تحديــد االحتياجــات التدريبيــة المتخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي األقســام األكاديميــة بالكليــة
والتنســيق مــع عمــادة تطويــر المهــارات فــي تنفيذهــا.
§تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة فــي حضــور الــدورات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل
التــي تقدمهــا لهــم عمــادة تطويــر المهــارات.
§اإلشــراف علــى إعــداد خطــة لتطويــر مهــارات منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن
والطلبة.
§اإلشــراف علــى اســتخدام التقنيــات والتعليــم اإللكترونــي والوســائط التعليميــة والتعليــم عــن بعــد فــي
التعليــم والتعلــم داخــل الكليــة.

§تقديــم تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن تطــور العمــل بالوحــدات التابعــة لــه وفقـ ًـا للمهــام المناطــة
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بــه ،والصعوبــات التــي تواجههــا.
§متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامل حسب ما يرفعه رؤساء األقسام.
§وضــع النظــام الداخلــي للعمــل فــي وكالــة التطويــر والجــودة واالختصاصــات والتوصيــف العــام لواجبات
العامليــن بهــا وكيفيــة التنســيق بيــن الوحــدات التابعــة له.
§اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
§اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.
§تنفيــذ ومتابعــة نشــاطات جوائــز اإلبــداع والتميــز فــي األداء األكاديمــي والبحثــي والوظيفــي فــي
الكليــة.
§وضــع الخطــط المرحليــة المناســبة للمراجعــة الدوريــة لمعاييــر الجــودة المعتمــدة لضمــان التحســين
المســتمر فــي أداء األقســام األكاديميــة والوحــدات اإلداريــة بالكليــة
§وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــاء الكليــة (الداخلييــن والخارجييــن)
وإبالغهــا إلــى كل األقســام األكاديميــة والوحــدات اإلداريــة ذات العالقــة.
§متابعــة تقويــم وتطويــر األداء التدريســي لعضــو هيئــة التدريــس ،ومســاعدته لتحقيــق التميــز المهنــي
والعلمــي بالتنســيق مــع رؤســاء األقســام.
§متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
§العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
§تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

إنجازات وكالة الجودة والتطوير األكاديمي:
انشاء لجان الجودة بالكلية:
§تشكيل لجان الجودة في الكلية وفي قسم الصحة العامة.
§تشكيل اللجان الفرعية لمعايير الجودة المختلفة.
§عمل اجتماعات دورية للجان الجودة وتوثيقها بالمحاضر.
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نشر ثقافة الجودة بين السادة أعضاء هيئة التدريس:
§تــم اجــراء ورشــة عمــل فــي  16شــعبان  1438تحــت موضــوع تنظيــم لجــان الجــودة فــي كليــة العلــوم
الصحيــة بالليث.
§تــم اجــراء ورشــة عمــل فــي يــوم الخميــس  24صفــر  1438هـــ الموافــق  24نوفمبــر  2016م تحــت
عنــوان معاييــر الجــودة وتنظيــم العمــل بلجــان الجــودة.
§نشر رؤية ورسالة الكلية من خالل:
o oعمل لوحات تشمل رؤية ورسالة الكلية.
o oنشر الرؤية والرسالة على موقع الكلية.
o oعرض الرؤية والرسالة على شاشات العرض بالكلية.

االختبارات االلكترونية:
§تدريــب األســاتذة علــى نظــام االختبــارات االلكترونيةمــن خــال ورشــة عمــل المكثفــة بعنــوان
«االختبــارات اإللكترونيــة» للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس والتــي أقيمــت يــوم األربعــاء بتاريــخ:
1438/7/29هـــ الموافــق2017/4/26 :م بمعمــل الحاســب بمقــر الكليــة.
§دعم قسم الصحة العامة في تدريب الطالب على نظام االختبارات االلكترونية:
قــام قســم الصحــة العامــة بتدريــب الطــاب عمليــا علــى «االختبــارات االلكترونيــة» قبــل اجرائهــا.
حيــث أجــرت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث يــوم األحــد  4شــعبان  1438هـــ ورشــة عمــل تدريبيــة
مفتوحــة لطلبــة الكليــة وذلــك للتدريــب علــى االختبــارات االلكترونيــة .وقــد أقيمــت الورشــة بمعمــل
الحاســب بالكليــة وتــم تقســيم الطــاب الــى مجموعــات تبعــا للســنة الدراســية .وقــد قــام أســاتذة
الكليــة بتدريــب طــاب كل مجموعــة علــى كيفيــة الدخــول الــى بوابــة الجامعــة للتعليــم االلكترونــي
وكيفيــة اإلجابــة علــى االختبــارات االلكترونيــة وتلــى ذلــك تطبيــق عملــي حيــث قــام الطلبــة باإلجابــة
علــى اختبــار تجريبــي فــي أحــد المــواد الدراســية.
§دعــم قســم الصحــة العامــة فــي تطبيــق اختبــارات نهايــة العــام الكترونيــا فــي نهايــة العــام الجامعــي
 1438-1437هـ
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عمل ملفات للمقررات وتشتمل على تقارير المقررات وذلك للعامين السابقين كما
بالجدول الملحق:
توصيف المقرر
نماذج من أنشطة الطالب
درجات الطالب بالتفاصيل

محتويات ملف المقرر
المــادة الدراســية (المحاضــرات ،البــور
بوينــت).
نمــاذج مــن عينــات مــن إجابــات
الطــاب (مســتويات متعــددة).
نتائج تحليل استبيانات أراء الطالب.

نمــاذج مــن االمتحانــات وإجاباتها
النموذجية.
تقاريــر المقــرر لــكل فصــل تــم
تدريســه.
كشف بنسبة حضور الطالب.

تطبيق استبيانات استقصاء أراء الطالب في المقرر الدراسي:
تــم توزيــع اســتبيانات اســتقصاء أراء الطــاب فــي نهايــة كل فصــل خــال العاميــن المنقضيــن وتحليلهــا
احصائيــا وتوزيــع النتائــج مجــددا للســادة أعضــاء هيئــة التدريــس لعمــل تغذيــة راجعــة وكذلــك الســتخدامها
فــي كتابــة تقريــر المقــرر.

التنسيق واالتصال الخارجي:
§االتصــال بمنســقي الجــودة فــي كليــة الصحــة العامــة والمعلوماتيــة الصحيــة وذلــك لتبــادل الخبــرات
ومســتقبال تبــادل البيانــات مثــل مؤشــرات األداء.
§االتصال بمستشاري الجودة في عمادة الجودة.

البدأ في تسجيل مؤشرات األداء الرئيسية:
§تم البدأ بنهاية العام الدراسي  1438-1437هـ .
§تقــرر االنتقــال الــى االســتبيانات االلكترونيــة لجمــع البيانــات التــي تحتــاج توزيــع اســتبيانات خــال العــام
الدراســي الحالي.

تشكيل بعض اللجان الضرورية للجودة
§لجنة الخريجين.
§اللجنة االستشارية.
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التدريب على نظام قاس
§تــم اجــراء العديــد مــن ورش العمــل لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى نظــام قــاس اســتعدادا للبــدا
فــي الدراســة الذاتية
§تــم عقــد ورشــتي عمــل للتدريــب علــى نظــام قــاس فــي معمــل الحاســب فــي كليــة العلــوم الصحيــة
بالليــث شــطر الطــاب اســتعدادا للدراســة الذاتيــة.

البدا في الدراسة الذاتية
§تــم البــدا فــي الدراســة الذاتيــة باســتخدام نظــام قــاس الــذي وفرتــه وكالــة الجامعــة للتطويــر
والجــودة

تطبيق االستبيانات إلكترونيا
§تــم تطبيــق اســتبيانات اســتطالع أراء الطلبــة والموظفيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس الكترونيــا عبــر
موقــع الجامعــة وذلــك قــي نهايــة الفصــل الثانــي للعــام الجامعــي  1439-1438هـــ

صورة جماعية أثناء ورشتي “قاس” و “نماذج قاس” لقياس مؤشرات األداء بكلية العلوم الصحية
بالليث والتي أجريت في  21فبراير  .2018قدم الورشة المهندس طاهر جمال الدين عضو من عمادة
تقنية المعلومات بجامعة ام القرى
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احد ورش العمل لتدريب الطلبة على االختبارات االلكترونية

تشكيل لجنة الجودة في قسم الصحة العامة
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وكيل الكلية للشؤون المستشفيات
الدكتور نايف بن صالح المطيري
الوكالة في سطور:
دورا أساسـ ً
ً
ـيا
أنشــأت وكالــة الكليــة لشــؤون المستشــفيات فــي العــام الدراســي  1438/1437هـــ  ،وتلعــب
فــي اإلشــراف علــى تدريــب الطــاب والطالبــات ميدانيـ ًـا .حيــث تمثــل الوكالــة حلقــة الوصــل بيــن إدارة الكليــة
وطالبهــا مــن ناحيــة وبيــن مرافــق التدريــب الميدانيــة مــن ناحيــة أخــرى .وتشــمل هــذه المرافــق علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :مديريــات الشــؤون الصحيــة المختلفــة (إدارة صحــة البيئــة والصحــة المهنيــة والمراقبــة
الوبائيــة وإدارة التوعيــة الصحيــة وإدارة البرامــج الصحيــة وإدارة مكافحــة نواقــل المــرض وإدارة التخطيــط-
(المستشــفيات والمراكــز الصحيــة- .وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وأمانــات الفــروع والبلديات التي تشــمل
محطــات تنقيــة وتحليــه الميــاه التابعــة لهيئــة الميــاه .المرافــق التــي لهــا عالقــة بالصحــة العامــة بالقطــاع
الخــاص مثــل مــزارع الدواجــن ومختبــرات األغذيــة المتخصصــة.

األهداف:
§التنسيق واإلشراف على العمليات التدريبية للطالب والطالبات.
§تفعيل الخدمة المجتمعية للكلية.
§دعم وتطوير العالقات بين الكلية وكافة مرافق التدريب المختلفة.
§تقويــة الروابــط العلميــة والعمليــة مــع كليــات الطــب وكليــات العلــوم الصحيــة األخــرى فيمــا يتعلــق
بالتدريب.

مهام وكالة الكلية لشؤون المستشفيات:
§وضع خطط وسياسات ومهام الوكالة وأهدافها.
§القيــام بالتوجيــه والتخطيــط إلشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس بالعمــل فــي مستشــفى الليــث العــام
كل فــي مجــال تخصصــه.
§القيــام بوضــع البرامــج التوعويــة الصحيــة للمجتمــع المحلــي بمــا فيهــا االحتفــال باأليــام الصحيــة
العالميــة وغيرهــا.
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§وضــع الخطــة الفصليــة والســنوية للتدريــب ومتابعــة تنفيذهــا ورفــع التقاريــر الدوريــة عــن عمــل
الوكالــة وأنشــطتها..
§اإلشراف على اللجان والوحدات المساندة والتابعة للوكالة.
§إعداد االتفاقيات بين الكلية ومرافق التدريب المختلفة.
§عمل زيارات ميدانية لمرافق التدريب وتعريفهم بآليات اإلشراف على التدريب.
§إعداد وإرسال خطابات توجيه الطالب والطالبات لمرافق التدريب.
§اإلشــراف علــى تدريــب الطــاب والطالبــات خــال الزيــارات الميدانيــة وفتــرة االمتيــاز بمرافــق التدريب
المختلفة.
§وضــع جــداول اإلشــراف مــن داخــل الكليــة بالتعــاون مع رؤســاء ومشــرفي األقســام ومتابعــة تحديث
بيانات المشــرفين بشــكل مســتمر.
§متابعــة أداء المشــرفين علــى التدريــب مــن األقســام بالتنســيق مــع رؤســاء ومشــرفي األقســام
لتحســين وتطويــر العمليــة التدريبيــة.
§التنســيق والترتيــب لتكريــم المســؤولين والمشــرفين فــي مرافــق التدريــب المختلفــة فــي نهايــة كل
ســنة دراســية ,ومناقشــة معوقــات التدريــب
§التنسيق مع الكليات الطبية األخرى في كافة أمور التدريب في سنة االمتياز.
§توجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة المختلفــة لتفعيــل الخدمــة
المجتمعيــة ,والتــي هــي جــزء أصيــل مــن رســالة الكليــة.
§إعداد التقرير السنوي للوكالة والمشاركة بما يخص الوكالة في التقرير السنوي للكلية.
§اإلشــراف علــى فعاليــات البرنامــج التعريفــي لســنة االمتيــاز و العمــل علــى تحســين الصــورة الذهنيــة
للكليــة.
§اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالمستشفيات والتدريس.
§متابعــة تحديــث موقــع الكليــة فيمــا يخــص وكالتــه والوحــدات اإلداريــة التابعــة لها.إنجــازات وكالــة
الكليــة لشــؤون المستشــفيات التــي تمــت فــي العــام 1438-1439هـــ :
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إنجازات وكالة الكلية لشؤون المستشفيات:
§تــم إعــداد كتيــب التدريــب بواســطة لجنــة التدريــب المكونــة مــن نخبــة مــن األســاتذة المختصيــن فــي
مجــال التدريب.
§تــم التنســيق مــع إدارات الشــئون الصحيــة فــي كل مــن مكــة المكرمــة وجــدة والقنفــذة لتدريــب
الطــاب فــي ســنة االمتيــاز فــي اإلدارات المختلفــة.
§تــم التنســيق مــع إدارات المــدن الصناعيــة فــي كل مــن مكــة وجــدة لتدريــب الطــاب فــي المصانــع
المختلفــة الكتســاب مهــارات الصحــة المهنيــة خــال ســنة االمتيــاز.
§تــم التنســيق مــع مستشــفيات كل مــن مكــة المكرمــة وجــدة والقنفــذة لتدريــب الطــاب فــي ســنة
االمتياز.
§تم التنسيق مع أمانات كل من مكة المكرمة وجدة والليث لتدريب الطالب في سنة االمتياز.
§تــم توزيــع الطــاب علــى مراكــز التدريــب المختلفــة و اإلشــراف علــى تدريــب الطــاب فــي ســنة
االمتيــاز
§التعــاون مــع مستشــفى الليــث العــام بمشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي العمــل بأقســام
المستشــفى المختلفــة كل فــي مجــال تخصصــه.
§المشاركة في يوم المهنة المقام بمجمع النشاط الطالبي بمدينة الليث.
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وكيلة الكلية لشطر الطالبات
دكتورة راضية عبدالباسط
الوكالة في سطور:
تهتــم باإلشــراف علــى العمليــة التعليميــة واألكاديميــة والبحثيــة واإلداريــة والماليــة ،والمســؤولة عن تنظيم
العمــل فــي الكليــة فــي أقســام الطالبــات وتســيير شــؤونها بمــا يقتضيــه صالــح العمــل وفــق لوائــح وأنظمــة
مجلــس التعليــم العالــي .وتعيــن وكيلــة الكليــة مــن بيــن عضــوات هيئــة التدريــس المتميــزات بالكفــاءات
ـاء علــى ترشــيح مــن عميــد الكليــة.
العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن معالــي مديــر الجامعــة بنـ ً

مهام وكيلة الكلية للشطر الطالبات:
§اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص الطالبات.
§إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية فيما يخص الطالبات.
§تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل الجامعة فيما يخص الطالبات.
§اإلشــراف علــى توفيــر كل متطلبــات الكليــة التعليميــة والبحثيــة واإلداريــة والماليــة فيمــا يخــص
الطالبــات.
§اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية.
§المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
§العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
§اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية فيما يخص الطالبات.
§تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية.
ً
ً
وأكاديميا في أقسام الطالبات.
إداريا
§العمل على تطوير العمل في أقسام الطالبات
§تنســيق وتنظيــم العالقــة اإلداريــة والتنظيميــة مــع عميــد ووكالء ورؤســاء أقســام الكليــة كل فــي
مجــال اختصاصــه الوظيفــي بمــا يخــص أقســام الطالبــات.
§إعــداد تقاريــر دوريــة شــاملة عــن ســير الدراســة واألداء الوظيفــي فــي أقســام الطالبــات وتقديمهــا
إلــى عميــد الكليــة.
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إنجازات وكالة الكلية لشطر الطالبات التي تمت في العام 1439-1438هـ :
المشاركة في افتتاح مبنى الطالبات.
§المشاركة في اعداد وتجهيز مبنى الطالبات من مكاتب وقاعات ومعامل.
§المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للشون األكاديمية.
§المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية.
§المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
§المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للجودة.
§المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للمستشفيات .
§المشاركة في تحقيق منجزات قسم الصحة العامة.
§المشاركة في تحقيق منجزات قسم الخدمات الصحية.

مناقشة البحوث شطر الطالبات:
§قامــت لجنــة مناقشــة البحــوث فــي كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث – شــطر الطالبــات – بمناقشــة
بحــوث التخــرج و ذلــك فــي يــوم  6شــعبان  1439هـــ بحضــور ســعادة وكيلــه الكليــة الدكتــورة
لقــاء حســن وكيلــه رئيــس قســم الصحــة العامــة االســتاذة ســحر عبــد الجــواد و الدكتــورة
هــدى عبداللــه الطاهــر و الدكتــورة راضيــه عبدالباســط خيــر اللــه .وقــد تــم عــرض ســته ابحــاث
مقدمــه مــن  25طالبــة بطريقــه علميــه منهجيــه .كمــا تــم التركيــز علــى الجوانــب العلميــة
للمــادة المقدمــة و االداء و ابــداء آرائهــن حــول التوصيــات التــي تعكــس دورهــن المجتمعــي.
كانت عناوين البحوث والمشرفات عليها كالتالي:
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اسم البحث

األشراف

1

تقييــم جمــع ونقــل والتخلــص النهائــي مــن النفايــات د /لقاء حسن محمد سالم
الطبيــة بمستشــفيي الليــث العــام

2

دراســة معرفــه ومواقــف وســلوك االمهــات الحوامــل د /لقاء حسن محمد سالم
اتجــاه ســكر الحمــل بالمركــز الصحــي بالليــث.

اسم البحث

األشراف

3

دراســة مســتويات الكولســترول بيــن ســكان الليــث د /راضيــة عبــد الباســط خيــر
اللــه
والمراجعين بمستشفى الليث العام

4

معرفــة ســلوك وممارســات ســكان الليــث والوســقة د /راضيــة عبــد الباســط خيــر
اللــه
اتجــاه الســكتة الدماغيــة،

5

مســتوى الهيموجلوبيــن فــي مرضــى الفشــل الكلــوي دكتــورة  /هــدى عبداللــه
ا لطا هــر
المزمــن بمستشــفى الليــث

6

العالقــة بيــن النــوع الثانــي مــن داء الســكري وارتفــاع دكتــورة  /هــدى عبداللــه
ا لطا هــر
ضغط الدم
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إنجازات الكلية لشطر الطالبات في الفعاليات والحمالت :
الفعالية رقم ( :)1حملة الوقاية من سرطان الثدي
اسم الفعالية

حملة الوقاية من سرطان الثدي

مكان الفعالية

الكلية الجامعية بالليث (شطر الطالبات)

زمان الفعالية

1439/2/10هـ

مدة الفعالية

يوم

إهداف الفعالية

1.1تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة سرطان الثدي.

2.2نشر الوعي والثقافة الصحية عن كيفية الفحص الذاتي للثدي.
3.3التركيز على أهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق الوقاية.

المستهدفون
وصف الفعالية

طالبات الكلية الجامعية بالليث
قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تهــدف الــي رفــع مســتوي

الوعــي بأهميــة الفحــص الذاتــي للثــدي وبضــرورة الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي
وكيفيــة الوقايــة مــن ســرطان الثــدي.
تــم تحديــد موضــوع الحملــة وبــدأ التجهيــز واإلعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق
الحملــة بأســبوعين وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث بقســم الصحــة
العامــة تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.
اســتهدفت الحملــة طالبــات المــدارس الكليــة الجامعيــة بالليــث ،حيــث قامــت
الكليــة بدعــم الحملــة بتوفيــر كافــة االمكانيــات المطلوبــة ممــا أتــاح للطالبــات
تنفيــذ الحملــة بشــكل مثالــي ،وتــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمحافظــة الليــث
ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ الكليــة المســتهدفة.
فيمــا يختــص بأعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن ســرطان الثــدي وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج منــذ اســبوعين قبــل موعــد
انطــاق الحملــة وذلــك بمشــاركة كل طالبــات المســتوي الثالــث وتــم توزيــع
المهــام علــى فريــق العمــل القائــم علــى تنفيــذ الحملــة.
وأخيــرا نوصــي باســتمرارية ربــط الطالبــات بالمجتمــع وخدمتــه وتشــجيعهم علــى
العمــل األكاديمــي التطوعــي ،واعــداد الطالبــات ككــوادر وطنيــة متميــزة علميــا
وعمليــا .وتدريــب الطالبــات تدريــب عالــي يؤهلهــن ألداء المهــام الوظيفيــة
بكفــاءة واقتــدار.
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الفعالية رقم ( :)2حملة الوقاية من نقص فيتامين د
اسم الفعالية

حملة الوقاية من نقص فيتامين د

مكان الفعالية

الكلية الجامعية بالليث (شطر الطالبات)

زمان الفعالية

1439/2/10هـ.

مدة الفعالية

 4أيام

إهداف الفعالية

1.1تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة نقص فيتامين د.

2.2نشر الوعي والثقافة الصحية عن كيفية الوقاية من نقص فيتامين د.

3.3التركيــز علــى أهميــة التعــرض للشــمس وتنــاول االغذيــة الغنيــة بفيتاميــن د
والغنيــة بالكالســيوم.

المستهدفون

طالبات الكلية الجامعية بالليث.

وصف الفعالية

صحتنــا في.......شمســنا هــي حملــة توعويــة تثقيفيــة هدفهــا االساســي تلبيــة
احتياجــات المجتمــع والســعي لحــل مشــكلة نقــص فيتاميــن د،
نشــر الوعــي والثقافــة الصحيــة عــن كيفيــة الوقايــة مــن نقــص فيتاميــن د والتركيــز
علــى أهميــة التعــرض للشــمس وتنــاول االغذيــة الغنيــة بفيتاميــن د والغنيــة
بالكالســيوم.
تمــت فعاليــات الحملــة بتنفيــذ طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي
الثالــث تحــت اشــراف قســم الصحــة العامة.
اســتهدفت الحملــة طالبــات الكليــة الجامعيــة بالليــث ،حيــث ســاهمت الكليــة
بدعــم الحملــة ماديــا وذلــك بتخصيــص ميزانيــة فعليــة لتنفيــذ فعاليــات الحملــة
ممــا أتــاح للطالبــات بتقديــم الحملــة بشــكل مثالــي ،وقبــل ذلــك تــم التنســيق مــع
ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ الكليــة المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن نقــص فيتاميــن د وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق
الحملــة وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث .بعــد ذلــك تــم تقســيم
المهــام علــى الطالبــات.
وأخيــرا نوصــي ان تســتمر الكليــة فــي انعقــاد حمــات اخــري فــي شــتي المجــاالت
لنكــون بــإذن اللــه وعونــه مؤسســة أكاديميــة رائــدة فــي خدمــة المجتمــع والعمل
علــى حــل المشــكالت الصحيــة التــي تواجــه المجتمع.
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الفعالية رقم ( )3حملة اليوم العالمي للغذاء
اسم الفعالية
مكان الفعالية
زمان الفعالية
مدة الفعالية
أهداف الفعالية

حملة اليوم العالمي للغذاء
المدارس المتوسطة والثانوية بالليث (بنات)
1439/6/16هـ
يوم
•تعميــق الوعــي العــام بمعانــاة الجيــاع وناقصــي األغذيــة فــي العالــم ،وإلــى
تشــجيع النــاس فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى اتخــاذ تدابيــر لمكافحــة الجــوع.
•رفــع مســتوى التثقيــف ومعــدالت الوعــي بأهميــة الغــذاء الصحــي وتأثيــره
علــى الصحــة العامــة للفــرد لــدي طــاب المــدارس.

•تعريف المستهدفين بأهمية وجبة االفطار وضرورة تنويع الوجبات الغذائية.

المستهدفون
وصف الفعالية

•االهتمــام بغســل الخضــروات والفواكــه جيــدا قبــل األكل .وكذلــك تلبيــة
احتياجــات المجتمــع والســعي لحــل مشــكلة التغذيــة غيــر الســليمة التــي
كثــرت عنــد األطفــال ،والتركيــز علــى أهميــة شــرب الكميــة الكافيــة مــن
الميــاه خــال اليــوم..
طالبات المدارس المتوسطة والثانوية بالليث
قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تهــدف الــي رفــع مســتوي الوعــي
بأهميــة التغذيــة الســليمة ،حيــث يحتفــل العالــم كل عــام باليــوم العالمــي للغــذاء وهــو
يــوم أعلنتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) التابعــة لمنظمــة لألمــم المتحــدة ،حيــث
يتــم االحتفــال بهــذا اليــوم علــى نطــاق واســع مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات األخــرى
المعنيــة باألمــن الغذائــي ،بمــا فــي ذلــك برنامــج األغذيــة العالمــي.
تــم تحديــد موضــوع الحملــة تماشـ ً
ـيا مــع يــوم الغــذاء العالمــي وبــدأ التجهيــز واإلعداد
للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق الحملــة بأســبوعين وذلــك بمشــاركة طالبــات
المســتوي الثالــث بقســم الصحــة العامــة تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.
اســتهدفت الحملــة مجموعــة مــن المــدارس متمثلــة فــي طالبــات المــدارس
المتوســطة والثانويــة بالليــث ،حيــث قامــت الكليــة بدعــم الحملــة بتوفيــر كافــة
االمكانيــات المطلوبــة ممــا أتــاح للطالبــات تنفيــذ الحملــة بشــكل مثالي ،وتم التنســيق
مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد وتبليــغ المــدارس المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فقــد تــم تحديــد موضــوع التغذيــة
الســليمة وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج منــذ اســبوعين قبــل موعــد انطــاق
الحملــة وذلــك بمشــاركة كل طالبــات المســتوي الثالــث وتــم توزيــع المهــام علــى
فريــق العمــل القائــم علــى تنفيــذ الحملــة.
وأخيــرا نوصــي باســتمرارية ربــط الطالبــات بالمجتمــع وخدمتــه وتشــجيعهم علــى
العمــل األكاديمــي التطوعــي ،واعــداد الطالبــات ككــوادر وطنيــة متميــزة علميــا
وعمليــا .وتدريــب الطالبــات تدريــب عالــي يؤهلهــن ألداء المهــام الوظيفيــة
بكفــاءة واقتــدار.
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الفعالية رقم ( )4حملة التوعية بالمضادات الحيوية
اسم الفعالية

حملة التوعية بالمضادات الحيوية.

مكان الفعالية

المدارس الثانوية بالليث (بنات)

زمان الفعالية

1439/7/8هـ

مدة الفعالية

يوم

أهداف الفعالية

ً
دومــا علــى طلــب المشــورة مــن أحــد ممارســي الرعايــة الصحيــة
•الحــرص
المؤهليــن قبــل اخــذ المضــادات الحيويــة.

•التوعيــة الصحيــة بــان اســتخدام المضــادات الحيويــة دون الحاجــة لهــا يزيــد مــن
احتمــال ظهــور مقاومــة لهــا.
•التثقيــف بــان المضــادات الحيويــة معرضــة لخطــر فقدانهــا لفعاليتهــا مــن جــراء
ســوء أو إفــراط اســتعمالها،

المستهدفون

طالبات المدارس الثانوية بالليث

وصف الفعالية

االســتخدام بحــرص للمضــادات الحيويــة هــي حملــة توعويــة تهــدف الــي تعريــف
طالبــات المــدارس الثانويــة عــن كيفيــة اســتخدام المضــادات الحيويــة والمخاطــر
الصحيــة التــي تنجــم عــن ســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة .تمت فعاليــات الحملة
مــن طالبــات قســم الصحــة العامــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي
الرابــع.
حيــث ســاهمت الكليــة بدعــم الحملــة ماديــا وذلــك بتخصيــص ميزانيــة فعليــة
لتنفيــذ فعاليــات الحملــة ممــا أتــاح للطالبــات تقديــم الحملــة بشــكل مثالــي ،حيــث
تــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث ومــن ثــم تــم تحديــد ومخاطبــة
المــدارس المســتهدفة .فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم
تحديــد موضــوع اســتخدام المضــادات الحيويــة كعنــوان للحملــة.
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الفعالية رقم ( )5حملة الوقاية من داء الجرب
اسم الفعالية
مكان الفعالية

حملة الوقاية من داء الجرب

•الصالة الرياضية المغلقة بمبني الكلية الجامعية بالليث.
•مبني الكلية الجامعية بمجمع االمير سلطان الخيري.
•ملحق اللغة العربية للطالبات.

•مدارس المجيرمة االبتدائية والمتوسطة وروضة المجيرمة.

زمان الفعالية

1439/7/23هـ 1439/7/29 -هـ

إهداف الفعالية

التوعيــة الصحيــة بمــرض الجــرب (تعريــف مــرض الجــرب ،العامــل المســبب للجــرب،
طــرق انتقــال الجــرب  ,وكيفيــة الوقايــة مــن الجــرب).

مدة الفعالية

المستهدفون

وصف الفعالية

 4أيام

•طالبات الكلية الجامعية بالليث
•االطفال بروضة المجيرمة.

•طالبات المدارس االبتدائية والمتوسطة بالمجيرمة .

قــام قســم الصحــة العامــة بتنفيــذ حملــة توعويــة تثقيفيــة عــن كيفيــة الوقايــة
مــن مــرض الجــرب الــذي عــاود ظهــوره مــرة ثانيــة خــال العــام الســابق خصوصــا
بيــن طــاب وطالبــات المــدارس.
تمــت فعاليــات الحملــة بتنفيــذ طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث -المســتوي

الثالــث تحــت اشــراف قســم الصحــة العامــة.

اســتهدفت الحملــة مجموعــة مــن المــدارس متمثلــة فــي طالبــات الكليــة
الجامعيــة بالليــث وطالبــات المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة بالمجيرمــة
واطفــال الروضــة بالمجيرمــة ,حيــث ســاهمت الكليــة بدعــم الحملــة ماديـ ًـا وذلــك
بتخصيــص ميزانيــة فعليــة لتنفيــذ فعاليــات الحملــة ممــا أتــاح للطالبــات بتقديــم
الحملــة بشــكل مثالــي ,حيــث تــم التنســيق مــع ادارة التعليــم بمنطقــة الليــث
ومــن ثــم تــم تحديــد ومخاطبــة الجهــات المســتهدفة.
فيمــا يختــص بإعــداد فقــرات فعاليــات الحملــة فانــه تــم تحديــد موضــوع الوقايــة
مــن مــرض الجــرب وبــدأ التجهيــز واالعــداد للبرنامــج قبــل موعــد انطــاق الحملــة
وذلــك بمشــاركة طالبــات المســتوي الثالــث .وتــم تقســيم المهــام علــى
الطالبــات.
وأخيــرا نوصــي ان تســتمر الكليــة بعمــل حمــات اخــري فــي بعــض المجــاالت
الصحيــة حســب حاجــة المجتمــع.
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قسم المعامل بشطر الطالبات
هيئــت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث شــطر الطالبــات معملــي الكيميــاء واألحيــاء الدقيقة بكافة االساســيات
األوليــة مــن بينهــا بمجموعــة مــن األدوات و الكيماويــات واألجهــزة الجديــدة وبكميــات مناســبة الحتياجــات
الكليــة وتــم اســتالمها عــن طريــق لجنــة المعامــل وتــم تشــكيل فريــق عمــل للمتابعــة ورصــد المالحظــات
ومتابعــة ســير التشــغيل وأعمــال التنفيــذ العملــي طيلــة فتــرة الدراســة .

فيما يلي األجهزة التي تم توفيرها بالمعمل :
1.1أجهزة الطرد المركزي
 52.2مجاهر
3.3مقاييس الطيف
4.4حمام المياه
5.5االواني الزجاجية
6.6الماصات االتوماتيكية

األدوات التي تم توفيرها بالمعمل :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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دوارق (صغيرة -متوسطة – كبيرة الحجم)
أنابيب اختبار بالستيكية
قفازات بالستيكية
اقنعة
اقماع
مخبار مدرج
قوارير الغسيل
سحاحات
ماصات
حامالت انابيب
قطارة
كاسات

المقررات التي يتم تدريسها بالمعمل:
 -11.1الطفيليات الطبية
 -22.2الحشرات الطبية
 -33.3مكافحة نواقل األمراض
 -44.4كيمياء حيوية

المكتبـــــــة :
جهزت المكتبة بالعديد من المراجع القيمة

بعض المراجع في مكتبة الكلية
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الشبكات:
تم فتح عدد  2قاعات تلفزيونية مجهزة بالتالي :
•عدد  2شاشة بالزما
•مكتب
•عدد  47كرسي

بعض تجهيزات القاعات في شطر الطالبات
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لجان الكلية

لجنة المعامل بالكلية:
تشــكلت لجنــة المعامــل بالكليــة بنــاءا علــي قــرار ســعادة عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث يــوم  27شــعبان
1438هـــ الموافــق  23مايــو 2017م و عضويــة كل من:
د .أسامه فتحي عبد الوهاب محمد

رئيس اللجنة

د .حسن الصديق حسن فرج الله

عضو

د .الشبلي عبد النبي شرف الدين

عضو

د .محمد أحمد فؤاد سيد أحمد

عضو

د .مضوي النور مضوي الخليفة

عضو

د .غزالة هالل بن خاتم اليزيدي

عضو

د .األشعري عيسي حمدون

عضو
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المهام المنوطة باللجنة:
•اإلشراف على المعامل والتأكد من توفر المعدات واألجهزة ومحاولة استكمال النواقص
•حصر المواد واألجهزة واألدوات بالمعامل والمختبرات وتكوين قواعد بيانات لها.
•التنســيق بيــن احتياجــات األقســام المختلفــة بالكليــة مــن األجهــزة و مســتلزمات المعامــل بمــا
يكفــل االســتخدام األمثــل للمتوفــر منهــا و االســتفادة القصــوى بمــا يخصــص لبنودهــا مــن ميزانيــة
الجامعــة.
•إعــداد طلبيــات األقســام مــن الكيماويــات والزجاجيــات واألدوات ورفعهــا للجنــة المركزيــة بالجامعــة
ومتابعــة تأمينهــا مــن المســتودع المركــزي.
•إعــداد المواصفــات الدقيقــة لألجهــزة واألدوات المطلوبــة لألقســام وتفريغهــا بنمــاذج إدارة
المشــتريات ورفعهــا للجنــة المركزيــة بالجامعــة.
•إعداد نماذج الدراسة الفنية والترسية لتأمين احتياجات المعامل.
•الدراسة الفنية لعروض ومواصفات األجهزة للشركات المتنافسة .
•الفحص الفني للتأكد من مطابقة مواصفات األجهزة الموردة للمعامل.
•اإلشــراف علــى عمليــات التوريــد طبقــا للتعاميــد الــواردة مــن إدارة المشــتريات بالجامعــة وكذلــك
متابعــة مراحــل وخطــوات التوريــد والتركيــب والتشــغيل والصيانــة مــن قبــل الشــركات المــوردة.
•التنســيق مــع اللجنــة الدائمــة لإلشــراف علــى جاهزيــة المعامــل والمختبــرات بالجامعــة لوضــع الخطــط
والمقترحــات للمتابعــة واســتغالل المعامــل لضمــان اســتمرارية أدائهــا علــى أعلــى مســتوى مــن
خــال:
1.1تحديد حاجة المعامل والمختبرات للصيانة أو اإلستبدال.
2.2الوقــوف علــي جهوزيــة معمــل األبحــاث ومواكبتــه لبرامــج الدراســات العليــا واألبحــاث
باألقســام المختلفــة.
3.3تأميــن جميــع مســتلزمات األمــن والســامة بالمعامــل بالتنســيق مــع إدارة األمــن والســامة
بالجامعــة ومتابعــة صيانتها
4.4متابعــة التخلــص مــن نفايــات المعامــل والمــواد الكيمائيــة منتهيــة الصالحيــة بطريقــة علمية
وآمنة.
5.5وضــع السياســة العامــة لصيانــة أجهــزة المعامــل و المختبــرات بالكليــة ووضــع المقترحــات
الالزمــة لتنفيذهــا.
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6.6التأكــد مــن وجــود صيانــة دوريــة للمعامــل واألجهــزة واســتبدال التالــف منهــا مــع نهايــة كل
فصــل دراســي.
•اعــداد تقاريــر دوريــة عــن مســتويات األداء فــي المعامــل ومقــدرا رضــى المســتفيدين فــي كل مجــال
مــن المجــاالت التــي تخدمهــا تلــك المعامــل.
•اقتراح الخطط التطويرية للمعامل بالكلية.
•ترفع الوحدة توصياتها لسعادة عميد الكلية.

إنجازات لجنة المعامل:
كنتيجة الجتماعات لجنة المعامل بالكلية دوريا وبشكل أسبوعي مع أعضاءها تمخض اآلتي:
•التأكــد مــن اســتعداد معامــل كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث شــطر الطــاب و التــي تشــمل معملــي:
( الكيميــاء الحيويــة  -معمــل األحيــاء الدقيقــة و الطفيليــات) مــن أجهــزة و كيماويات و مســتهلكات
للتدريــس العملي.
•تجهيــز معمليــن بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث شــطر الطالبــات تفــي لتدريــس الجــزء العملــي لمــواد
( الكيميــاء الحيويــة الطبيــة – الطفيليــات – صحــة األغذيــة ).
•انشاء قاعدة بيانات بأجهزة وكيماويات ومستهلكات معامل الكلية.
•تجهيــز معمــل األبحــاث بالكليــة وتســلم األجهــزة والكيماويــات و المســتهلكات مــن قبــل الشــركات
المــوردة بمــا يتفــق مــع البنــود التفصيليــة المذكــورة فــي معاملــة الجامعــة.
•التنســيق مــع الشــركات المــوردة ألجهــزة معمــل األبحــاث لتشــغيلها والتأكــد مــن ســامتها و
جهوزيتهــا للعمــل.
•الترتيــب لعمــل تدريــب ألعضــاء هيئــة التدريــس علــى األجهــزة المتخصصــة بمعمــل األبحــاث بحضــور
مــدرب مــن الشــركة المصنعــة للجهــازي ال  HPLCو  GCخــال الفتــرة مــن  30-25نوفمبــر 2017م.
•تجهيز مخزن مركزي بالكلية للكيماويات والمستهلكات بالكلية.
•رفــع مســودة اســتباقية متكاملــة ألحتياجــات معامــل الكليــة للعــام الجامعــي  1439/1440هـ للجنــة
المعامــل المركزيــة بالجامعــة و تــم الموافقــة عليهــا و التوريــد خــال أيــام.
•رفــع دراســة اســتقصائية لمكتــب البحــث والتطويــر بــوزارة التعليــم ( )STEMمتضمنــا خطــة بميزانيــة
تفصيليــة لتطويــر وتوســعة وتحديــث معمــل األبحــاث بأجهــزة جديــدة لضروريتهــا البحثيــة الملحــة
وتوفيــر عقــود لصيانتهــا ومعايرتهــا.
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لجنة الترقيات بالكلية:
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لجنة إعداد المناهج بالكلية:
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لجنة التدريب بالكلية:
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لجنة االخالقيات الحيوية والطبية
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مدير العالقات العامة واإلعالم بالكلية
أ .أحمد خماش السيد
عن اإلدارة:

العالقــات العامــة هــي الجهــاز الــذي يربــط الكليــة بجمهورهــا الداخلــي والخارجــي عــن طريــق نقــل متطلبــات
وأفــكار ورغبــات الجمهــور لعمــادة الكليــة مــن أجــل دراســتها وتلبيتهــا.

األهداف:

§التعريــف بجمهــور الكليــة وخدماتهــا ،وخططهــا ،وبرامجهــا  ،وأنشــطتها  ،وإنجازاتهــا ،وأنظمتهــا ،
ولوائحهــا  ،وأهدافهــا .

§إرســال ونشــر مفاهيــم وثقافــة التعلــم الجامعــي الصحــي لــدى الجمهــور المســتهدف (الداخلــي
والخارجــي) .
§خلق وتعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الكلية.
§إبراز الدور العلمي واألكاديمي والصحي والحضاري للكلية.
§تعزيــز الشــراكة اإلعالميــة واالتصاليــة مــع مؤسســات وقطاعــات وشــرائح المجتمــع ودعوتهــا
للمشــاركة فــي تعزيــز ثقافــة التعليــم الجامعــي والتعليــم المنــاط علــى وجــه الخصــوص فــي األقســام
الطبيــة والصحيــة فــي الكليــة .
§التعــرف علــى اتجاهــات الــرأي العــام وردود فعلــه تجــاه جهــود الكليــة ومســؤولياتها وتقديــم
التوصيــات المناســبة لهــا.

وتشتمل أدارة العالقات العامة علي:
وحدة العالقات العامة والعالقات الخارجية:
§اســتقبال ضيــوف الكليــة مــن الداخــل أو الخــارج ومرافقتهــم وتأميــن مــا يلــزم لهــم ( مــن الوصــول
حتــى المغــادرة)
§إعداد برامج زيارات خاصة بضيوف الكلية وكبار مسئوليها وتنفيذها.
§المشــاركة فــي الفعاليــات الثقافيــة والتعليمــة وكذلــك المهرجانــات والمعــارض التــي تشــارك بهــا
الكليــة فــي الداخــل والخــارج.
§توفيــر الهدايا التذكاريــة الخاصــة بضيــوف الكليــة وكذلــك الهدايــا الرمزيــة التــي تقــدم للجمهــور
بوجــه عــام،
§اســتقبال جمهور الكليــة والتعــرف علــى مطالبهــم والــرد علــى استفســاراتهم وتقديــم التســهيالت
الالزمــة.
§تزويد الجمهور الداخلي والخارجي (مؤسسات وأفراد) بمطبوعات الكلية والتواصل معهم،
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§دعوة اإلعالميين لزيارة الكلية ،واالطالع على نشاطاتها وفعالياتها،
§إعداد جدول سنوي لنشاطات الكلية ومشروعاتها إلبراز هذه النشاطات والمشاريع إعالميا،
§تصميــم برامــج تهــدف إلــى نشــر ثقافــة التعلــم الجامعــي والتعليــم الصحــي فــي الكليــة وتعميــق
الــوالء لهــا.
§التنســيق مــع وســائل اإلعــام المختلفــة لتوفيــر التغطيــة الصحفيــة واإلذاعيــة والتلفزيونيــة
لنشــاطات الكليــة.
§التنســيق مــع المؤسســات اإلعالميــة المتخصصــة ووســائل اإلعــام المختلفــة إلنتــاج مــواد
مطبوعــة ومرئيــة ومســموعة تبــرز نشــاطات على كافــة شــرائح المجتمعــي.
§تولي مهام االستقبال للمدعوين لحضور الحفالت التي تقام في الكلية.
§اإلعداد والترتيب لزيارات عميد الكلية الداخلية والخارجية بالتنسيق مع العميد مباشرة.
§حجز وتنظيم القاعات والحفالت المناطة بالكلية (أعضاء هيئة تدريس ،طالب)

وحدة اإلعالم:
§تحرير المواد اإلعالمية لنشاطات الكلية وتزويد وسائل اإلعالم المختلفة بنسخة منها.
§إعداد التعقيبات والردود الالزمة إليضاح موقف الكلية تجاه ما ينشر في وسائل اإلعالم.
§إعداد المسودات األولية الالزمة للمقابالت اإلعالمية مع مسئولي الكلية.
§إعداد مسودة كلمات مسئولي الكلية في المناسبات ومراجعتها،
§تزويــد اإلعالمييــن بالمعلومــات والمــواد المســاندة التــي يحتاجونهــا فــي مهامهــم المتعلقــة
بالكليــة.
§إنتاج مواد مطبوعة متخصصة عن الكلية.
§توثيق ما ينشر في الصحف من موضوعات وأخبار عن الكلية،
§اإلشراف على المحتوى االتصالية في موقع الكلية على اإلنترنت ،ويتضمن ذلك .
§تغذية موقع الكلية بالمعلومات وإدارة العملية االتصالية ( إدارة المحتوى( 
§تغذية وإدارة مواقع مساندة( .مجالت إلكترونية ،منتديات  ،حوارات(.
§إدارة حسابات الكلية على مواقع التواصل االجتماعي.
§رصد وتوثيق المعلومات المتخصصة ويشمل ذلك :
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§رصــد وتصنيــف وحفــظ المــواد اإلعالميــة ذات العالقــة بالكليــة المنشــورة أو المعروضــة المذاعــة
فــي وســائل اإلعــام.
§رصد تصنيف وحفظ المواد غير اإلعالمية ( وثائق  ،كتب  ،إحصاءات ) ..ذات العالقة بالكلية
§إعداد الملف الصحفي اليومي في نسخة إلكترونية  ،وتحميله على موقع الكلية.
§اقتــراح مــا يتعيــن اتخــاذه للتفاعيــل اإلعالمــي مــع مــا تتضمنــه المــواد اإلعالميــة المنشــورة عــن
الكليــة.
§تقديــم خدمــة اإلحاطــة بالمعلومــات واألخبــار للقيــادات اإلداريــة فــي الكليــة والجهــات ذات العالقة
بالجامعة.
§اإلشراف على بريد التعاميم اإللكتروني الداخلي للعالقات العامة.

وحدة االتصال البصري:
§إدارة الهوية البصرية (الشعار والخطوط واأللون) للكلية.
§تصميم وتنفيذ مطبوعات الكلية.
§تصميم وتنفيذ اإلعالنات والحمالت اإلعالنية للكلية.
§تصوير وتوثيق وحفظ فعاليات الكلية فوتوغرافيا وتلفزيونيا وإعداد تقارير عنها.
§اإلشراف على تصميم أجنحة الكلية المشاركة في المهرجانات والمعارض.
§إرسال أخبار الكلية إلى الصحف ووسائل اإلعالم.
§التنسيق مع وسائل اإلعالم إلعداد اللقاءات بعد التنسيق مع المسئولين في الكلية.
§الرد على ما ينشر في وسائل اإلعالم بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة.
§التنسيق واإلعداد للمؤتمرات الصحفية والتلفزيونية في الكلية.
§التنسيق مع وحدات الجامعة لنشر اإلعالنات الصحفية .
§إعداد مشاريع تصريحات مسئولي الكلية (عميد ووكالء الكلية )
§نشر وتحديث أخبار الكلية في موقعها على اإلنترنت.
§التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة في كل ما يخص فعاليات الكلية اإلعالمية.
§بنــاء عالقــات جيــدة وإيجابيــة مــع وســائل اإلعــام إلبــراز صــورة الكليــة ورســالتها بشــكل واقعــي
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وإيجابــي وإيصــال رســالتها إلــى المجتمــع.
§إعداد الملف الصحفي.
§تولي مهمة التوثيق اإلعالمي.
§التفاعل مع أحداث الوطن اإلعالمية.
§إصدار صفحة إلكترونية وقنوات اتصال وتواصل اجتماعي للكلية واإلشراف عليها.

إنجازات العالقات العامة واإلعالم بالكلية
§منصة شبكة التواصل االجتماعي لمنسوبي الكلية من الطالب كمرحلة أولى
§إنشاء وحدة اإلعالم الصحي
§إنشاء بنك الصور والمحفوظات
§المشاركة في ملتقى األمن السيبراني التي نظمته كلية الحاسب اآللي بالليث
§المشاركة في برنامج قاس التي تنظمة وكالة الجودة والتطوير األكاديمي المنعقد في كلية
§إطــاق حملــة «كــن واعــي» للتوعيــة والتثقيــف الصحــي للحــد مــن تفشــي داء الجــرب إعــداد وتنظيــم
وتنفيذ.
§المشاركة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطالب والطالبات في الكلية .
§المشاركة في االجتماعات وورش العمل داخل الكلية .
§المشاركة في اإلعداد للتقارير الدورية والتقرير السنوي العام للكلية.
§مشاركة العالقات العامة واإلعالم في الخدمات المجتمعية :
§المســاهمة اإلعالميــة فــي اإلعــداد والتنظيــم وتجهيــز المؤتمــر خــال زيــارة مستشــار خــادم الحرميــن
الشــريفين صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل أميــر منطقــة مكــة المكرمــة خــال جوالتــه
التفقديــة علــى محافظــة الليــث ومحافظــات الشــريط الســاحلي.
§المشاركة في اإلعداد والتنظيم لزيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة األمير عبدالله بن بندر.
§المشــاركة اإلعالميــة فــي القنصليــة الفلســطينية بجــدة خــال الدعــوة المقدمــة لنــا مــن ســفير
دولــة فلســطين الســفير محمــود األســدي .
§المشــاركة فــي ورشــة العمــل المقامــة فــي مقــر محافظــة الليــث بتوجيــه مــن أميــر مكــة المكرمــة
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بعنــوان « كيــف نطــور مدننــا لخدمــة الحجــاج والمعتمريــن» خــال ملتقــى مكــة الثقافــي .
§المشاركة في احتفال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية  88في مقر المحافظة .
§المشــاركة فــي حملــة تطعيــم األطفــال التــي نفذتهــا إدارة مستشــفى الليــث العــام والمراكــز
الصحيــة التابعــة للمحافظــة.
§المشاركة في حملة عيونك حياة .
§المســاهمة فــي نشــر الوعــي وأهميــة الغطــاء النباتــي تحــت شــعار « جامعتنــا خضــراء « خــال
مشــاركة كليتــي الهندســة والحاســب اآللــي بالليــث .
§المشاركة في الحملة اإلغاثية ضمن برنامج الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية .
§المشــاركة فــي الحملــة اإلغاثيــة التــي أطلقهــا محافــظ الليث بمشــاركة عدد مــن اإلدارات الحكومية
والمؤسسات الخيرية
§المشاركة في الحملة التطوعية « ساعد « للبحث واإلنقاذ بالدفاع المدني .
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الملف الصحفي
المنـــــوع

كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تنظــم ثــاث ورش عمــل لتطويــر المخرجــات
األكاديمية
نظمــت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ثالث ورشــة عمــل بعنــوان «مؤشــرات مخرجــات البرامــج األكاديميــة»
و « أســاليب وطــرق التدريــس « و» تنميــة المهــارات وصقلهــا « لمنســوبي ومنســوبات الكليــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس .
وتناولــت ورش العمــل التــي تحــدث خاللهــا كل مــن الدكتــور محمــد بــن أحمــد فــؤاد وكيــل الكليــة للجــودة
والتطــور األكاديمــي بشــطر الطالب ،عـ ً
ـددا مــن الموضوعــات المتعلقــة بالتطويــر لتحقيــق مبــدأ جــودة األداء
ومتطلبــات االعتمــاد المؤسســي وتعزيــز العمــل الجماعــي بمــا ينعكــس وبشــكل إيجابــي علــى ســير تهيئــة
وتطويــر العمليــة التعليميــة داخــل الكليــة .وتــم تدريــب المشــاركين فــي الــورش علــى اســتخدام واســتنتاج
النتائــج المرتبطــة فــي آليــات
التطويــر والجودة وقيــاس األثــر وتحليــل نتائجــه ،التــي تســهم فــي قيــاس مســتوى مخرجــات
التعلــم المســتهدفة لجميــع البرامــج األكاديميــة بالكليــة واألســاليب المباشــرة وغيــر
المباشــرة لقيــاس هــذه المخرجــات واســتخدامها كأســاس للتخطيــط والتطويــر المســتمر.
بــدوره ثمــن عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ,متابعــة وتوجيهــات
معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن عمــر بافيــل الــذي مــن شــأنه االرتقــاء بالمخرجــات
التعليميــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث بشــطريها طــاب وطالبــات ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن الــورش التدريبيــة تأتــي
ضمــن برنامــج التطويــر التــي تســهم فــي تعزيز وتطويــر أســاليب األدوار المهنيــة فــي الجوانــب التدريســية
والبحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ,كمــا تأتــي ضمــن إطــار الخطــة التنفيذيــة للكليــة للعــام الجامعــي / 1439
 1440والمنبثقــة مــن رؤى الخطــة االســتراتيجية للجامعــة ورؤيــة المملكــة . ٢٠٣٠
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عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث يــرأس اجتمــاع لجنــة رفــع التحصيــل
الدراســي
رأس عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر بمقر الكلية بشطر الطالب ,اجتماع
لجنة رفع التحصيل الدراسي ,بحضور وكيل الكلية للشؤون التعليمية أحمد بن سالم بن محفوظ  ,وبمشاركة عبر
الدائرة التلفزيونية المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة راضية عبدالباسط ,وأعضاء اللجنة (بنين  -بنات) .
ورحــب عميــد الكليــة فــي بدايــة االجتمــاع بأعضــاء اللجنــة (بنيــن  -بنــات) ,مثمنــا هــذه الخطــوة الراميــة لرفــع
مســتوى التحصيــل الدراســي لــدى الطــاب والطالبــات ،وتحســين مخرجــات التعليــم لتحقيــق تطلعــات وآمــال
الجامعــة ووزارة التعليــم المواكبــة لرؤيــة المملكــة .2030
وشــدد عميــد الكليــة علــى أهميــة التحصيــل الدراســي الــذي ســيكون لــه أثــر مباشــر علــى الطــاب
والطالبــات فهــو ليــس فقــط تجــاوز مراحــل دراســية متتاليــة ،بــل لــه جوانــب مهمــة جــدا فــي حياتهــم
بكونــه الطريــق اإلجبــاري الختيــار نــوع الدراســة والمهنــة ,مفيــدا أن مــن أهــداف اللجنــة بنــاء مجتمعــات
تعليــم مهنــي ،ســواء علــى مســتوى التخصــص أو البرامــج التعليميــة األخــرى  ،واســتثمار ذلــك
فــي عمليــات التحســين المســتمر ،واالســتفادة مــن أدوار لجنــة الجــودة والتميــز فــي هــذا الشــأن.
وفــي نهايــة االجتمــاع أوصــى المجتمعــون بإعــداد خطــة قصيــرة ومتوســطة المــدى تتماشــى مــع معطيــات
البرامــج وألياتهــا وطــرق تنفيذهــا خــال فتــرة الدراســة.

مســاعد مديـــــــر مستشــفى الليــث العــام يكــرم المشــاركين فــي حملــة
«عيونــك حيــاة»
كــرم نائــب مديــر مستشــفى الليــث العــام المســاعد للشــؤون الماليــة واإلداريــة أحمــد بــن عطيــة الحرتومــي
المشــاركين فــي فعاليــات الحملــة التوعويــة التثقيفيــة الوقائيــة العالجيــة مــن أمــراض العيــون «عيونــك ..
حيــاة” ،التــي نفذهــا مركــز الســقاف لطــب العيــون بالتعــاون مــع كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث و جمعيــة
البــر الخيريــة بالليــث ومستشــفى الليــث العــام  ،والتــي نفــذت فــي عــدد مــن المواقــع شــملت (مستشــفى
الليــث  ،والمراكــز صحــي بالليــث  ،والغالــة  ،والشــواق  ،والوســقة  ،وحفــار  ،وبنــي يزيــد  ،وغميقــة  ،وجــذم ،
والســعدية  ،وطفيــل  ،ويلملــم ) باإلضافــة للمجمعــات التعليميــة.
وفــي بدايــة اللقــاء أوضــح الحرتومــي «أنــه حيــن انطلقــت حملــة (عيونــك حيــاة) كان علــى العامليــن
بالمستشــفى والمشــاركين فيهــا مــن كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث والجهــات األخــرى المشــاركة ضــرورة
وضــع خطــة عمــل عاجلــة لتطبيــق إجــراءات الســامة والوقايــة والفحــص وطــرق الوقايــة والعــاج ،وذلــك
مــن أجــل تحقيــق الســامة الصحيــة بالمجتمــع مــن بــاب المشــاركة المجتمعيــة.
وبيــن الحرتومــي أنــه تــم إجــراء العديــد مــن الزيارات والفحــص الميداني وتقديــم الخدمات التوعويــة التطوعية
داخــل المراكــز وخارجهــا ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن الحملــة عملــت علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال التوعيــة الصحيــة
الكاملــة لفحــص العيــون للكبــار والصغــار ،ونشــر اإلرشــادات العالجيــة والوقائيــة للحفــاظ علــى الســامة
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أفــراد المجتمــع  ،وتحقيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال تقديــم الخدمــات التوعويــة والتثقيفيــة
التطوعيــة.
وأضــاف الحرتومــي“ :أن الحملــة التوعويــة ُقدمــت بشــكل إيجابــي وغطــت كافــة المحتاجيــن مــن تقديــم
الخدمــة للفحــص والعــاج ،والتــي بلــغ عــدد المســتفيدين مــن خدماتهــا التثقيفيــة والتوعويــة مــا يفــوق 5
ألــف مســتفيد ،مثمنـ ُـا دعــم وتوجيهــات مديــر الشــؤون الصحيــة بجــدة الدكتــور مشــعل بــن مســفر الســيالي؛
ومتابعــة وإشــراف مديــر مستشــفى الليــث العــام األخصائــي أول طــارق بــن أحمــد العيافــي  ،مــا ســاهم فــي
ـال مــن المهنيــة.
نجــاح فعاليــات الحملــة علــى مســتوى عـ ٍ
بــدوره ثمــن عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبــد اللــه أحمــد ظفر ،الدعــم الــذي
توليــه الحكومــة الرشــيدة –أيدهــا اللــه– ممــا ســاهم فــي تقديــم رســالة الكليــة المنوطــة بهــا والمشــاركة
المجتمعيــة مــع مجتمعهــا مــن خــال البرامــج النوعيــة التــي تقدمهــا للمجتمــع؛ منهــا التوعويــة والتدريبيــة
والجوانــب االستشــارية ،منوهـ ًـا إلــى دعــم ومــؤازرة معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن عمــر
بافيــل للبرامــج واألنشــطة التــي تقدمهــا الكليــة.
ً
مؤكــدا أنــه يجــب علــى الجميــع بالكليــة العمــل
أشــاد بجهــود كافــة العامليــن والمشــاركين فــي الحملــة،
كفريــق واحــد ،الفتـ ًـا إلــى أن النجــاح يتــم مــن خــال التكاتــف والعمــل بــروح واحــدة ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن نجــاح هــذه
الحملــة يعــود لتكاتــف وعمــل جميــع المشــاركين بالحملــة ،متمنيـ ًـا التوفيــق والنجــاح للجميــع واالرتقــاء ببرامــج
الكليــة بمــا يحقــق طمــوح أفــراد المجتمــع مــن أجــل المســاهمة فــي خدمــة وطنهــم.

طــاب «الصحــة العامــة» بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث يواصلــون
تدريبهــم ضمــن «ســنة االمتيــاز»
يواصــل طــاب ســنة االمتيــاز بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث مراحــل التدريــب الميدانــي التي تعــد ضمن خطط
التدريــب والتأهيــل فــي مســار ســنة االمتيــاز  ،التــي تعــد ضمــن تخصــص الصحــة العامــة  ،والذيــن يشــكلون
الدفعــة الثانيــة فــي قســم الصحــة العامــة ،حيــث تشــمل فتــرة التدريب علــى « مكافحة العــدوى  ،والوبائيات
 ،والنواقل  ،والتغذية  ،و صحة وســامة الغذاء  ،والصحة المهنية  ،والممارســة الصحية  ،والتوعية الصحية
 ،واإلحصــاء الطبــي ونحوهــا  ،ويقضــي طــاب تخصــص الصحــة العامــة فتــرة تدريبهــم التــي تعــد  12شـ ً
ـهرا
فــي العديــد مــن المصانــع والمستشــفيات ومركــز الرعايــة الصحيــة واألمانــات والمرافــق الصحيــة األخــرى .
وأوضــح عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه ظفــر ،أن برنامــج ســنة االمتيــاز
التحــق بــه نحــو  54طالــب وطالبــه  ،تلقــوا فــي وقــت ســابق لقــاء تعريفــي يهــدف لتعزيــز الوعــي لــدى كل
طالــب فــي مرحلــة التدريــب  ،شــمل اللقــاء تعريــف عــن آليــة برنامــج ســنة االمتيــاز وحقــوق وواجبــات الطالــب
فــي هــذه المرحلــة ،باإلضافــة ألخالقيــات المهنــة والصــدق واألمانــة واإلخــاص طيلــة فتــرة التدريــب  ،مبينـ ًـا
أن الطالــب يعــد بمثابــة الموظــف يتحمــل فيهــا مســؤوليات التدريــب واإلتقــان والتعــاون فــي بيئــة التدريــب
التــي ينتســب إليهــا .وأكــد الدكتــور ظفــر أن فتــرة التدريــب تهــدف لتنميــة الطالــب وتقديمــه لســوق العمــل
ليكــون غــراس الجهــد الــذي بذلــة فتــرة تلقيــه مرحــل التعليــم والتدريــب والتطويــر ليكــون عونـ ًـا وذراعـ ًـا يســهم
فــي خدمــة الوطــن والمجتمــع بمــا أكتســبه مــن العلــوم والمعرفــة.
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محافظــة الليــث يلتقــي عميــد كلية العلوم الصحيــة ويتســلم العضويــة
الفخريــة
التقــى محافــظ الليــث محمــد بــن عبدالعزيــز القبــاع اليــوم ،عميــد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتــور
طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ،ومديــر العالقــات العامــة واإلعــام والمســؤولية المجتمعيــة أحمــد بــن
خمــاش الســيد ،وذظلــك بمقــر مكتبــه بالمحافظــة.
وفــي بدايــة اللقــاء تقــدم عميــد الكليــة بجزيــل الشــكر والتقديــر لمحافــظ الليــث علــى مــا تحظــى بــه الكليــة
مــن اهتمــام وتحفيــز ودعــم وحرصــه علــى متابعــة كافــة البرامــج والمخرجــات واألنشــطة التــي تقدمهــا
الكليــة فــي المجــال الصحــي والبحثــي واألكاديمــي والمعرفــي ودعــم القــدرات وتوظيــف الطاقــات وتبنيهــا
برامــج توعويــة صحيــة هادفــة لخدمــة المجتمــع كافــة .
مــن جانبــه أشــاد محافــظ الليــث بالــدور الــذي تقــوم بــه كلية العلوم الصحية بالليث ومــا تقدمــه مــن
خدمــات اجتماعيــة وتربويــة وتوعويــة ،والتــي مــن شــأنها خدمــة المواطنيــن والمقيميــن بمــا يتماشــى مــع
منو ًهــا إلــى مــا تشــهده مؤسســات الدولــة مــن مراحــل تطويريــة متالحقــة،
أهــداف رؤيــة المملكــة ّ ,2030
بهــدف رفــع مســتوى الجــودة وتقديــم أفضــل الخدمــات للمســتفيد.
َّ
ذلك  ســلم عميــد الكليــة العضويــة الفخريــة للمجلــس االستشــاري بالكليــة لمحافــظ الليث والتــي
عقــب
تهــدف لتقديــم المشــورة والــرأي حيــال تطويــر البرامــج األكاديميــة وتلبيــة احتياجــات المســتفيدين ،ووضــع
الخطــط والبرامــج األكاديميــة بمــا يتالئــم مــع متغيــرات التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع الســعودي
ويتماشــى مــع رؤيــة المملكــة ( )2030وبرامــج التحــول الوطنــي .
وخلــص اللقــاء إلــى التأكيــد علــى اســتمرار الشــراكة وتعزيــز ســبل التعــاون والتكامــل بيــن الطرفيــن وكل مــا
شــأنه الرقــي باســتثمار طاقــات الشــباب وخدمتهــم لدينهــم ووطنهــم ومليكهــم ،عبــر تبــادل الخبــرات وتنفيــذ
الفعاليــات والبرامــج ذات العالقــة لتحقيــق أهــداف عــدة تصــب فــي صالــح المســتفيد.
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مديــر جامعــة أم القــرى يعلــن البــدء فــي تصاميــم مدينــة الليــث الجامعيــة
لالرتقــاء بالبيئــة التعليميــة
كشــف معالــي مديــر جامعــة أم القــرى األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل أنه ســيتم البدء فــي العمل
علــى تصاميــم المدينــة الجامعيــة بمحافظة الليث والعمل على تنفيذ  4مباني مســتعجلة من أجل االســتغناء
ً
مبينا أن الحكومة الرشــيدة – أيدها الله – وفرت الدعم
عن المباني المســتأجرة واالرتقاء بالبيئة التعليمية ،
المــادي والكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن أجــل تخريــج كــوادر وطنيــة يســاهمون فــي خدمــة دينهــم ووطنهــم.
جــاء ذلــك لــدى جولــة معاليــه التفقديــة علــى فــرع الجامعــة بمحافظــة الليــث يــوم أمــس ،الــذي رافقــه
فيهــا وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة االســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز بــن رشــاد ســروجي ،ووكيــل الجامعــة
للفــروع الدكتــور عبــد المجيــد ســعيد الغامــدي ،ومستشــار معالــي مديــر الجامعــة المشــرف العــام علــى
إدارة المشــاريع الدكتــور محمــد بــن واصــل الحازمــي  ،وعميــد الكليــة الجامعية بالليث الدكتــور محمــد بــن
عبداللــه المالكــي  ،وعمــداء الكليــات الجامعية بالليــث  ،ومســؤولي الجهــات ذات العالقــة بالجامعــة.
ُ
ُ
الجامعيــة بشــطر الطــاب  ،وكلية العلوم الصحيــة بشــطري الطــاب
الكليــة
وشــملت جولــة معاليــه،
والطالبــات  ،وكليــة الحاســب اآللــي ،وكليــة الهندســة ،ومبنــى الكليــة الجامعيــة بشــطر الطالبــات  ،وجــرى
خاللهــا االطــاع علــى تجهيــزات المعامــل والقاعــات الدراســية.
والتقــى معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن عمــر بافيــل بعــدد مــن أوليــاء أمــور
ً
مبينــا أن الجامعــة ســخرت طاقاتهــا وإمكاناتهــا البشــرية
الطــاب  ،ووجهــاء وأعيــان المحافظــة ،
والتقنيــة ,مــن أجــل تقديــم أرقــى خدماتهــا التعليميــة للطــاب والطالبــات ،وتذليــل جميــع العقبــات
ً
مشــيرا إلــى
أمــام مســيرتهم التعليميــة ،وتوفيــر األجــواء التــي تمكنهــم مــن تحصيلهــم العلمــي،
ً
نموذجــا يحتــذى بــه فــي التعليــم الجامعــي .
أنــه ســيتم العمــل علــى تطويــر هــذه البيئــة لتكــون
وبيــن معاليــه أنــه ســيتم العمــل علــى اســتحداث أقســام جديــدة تتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل وفــق
رؤيــة المملكــة  2030لتلبــي رغبــات وتطلعــات أبنــاء أهالــي محافظــة الليــث والقــرى المجــاورة لهــا  ،منوهـ ًـا
بمــؤازرة معالــي وزيــر التعليــم الدكتــور أحمــد بــن محمــد العيســى ألنشــطة وبرامــج الجامعــة المختلفــة .
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عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث يلتقــي رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
البــر بالمحافظــة
ألتقــي عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر فــي مكتبــه رئيــس
مجلــس إدارة جمعيــة البــر الخيريــة بالمحافظــة عبــاس بــن محمــد المهابــي بحضــور المديــر التنفيــذي للجمعيــة
نايــف بــن عبدالمعيــن المهابــي .
وجــرى خــال اللقــاء بحــث تفعيــل اتفاقية الشــراكة بيــن الكلية والجمعية ،إضافــة إلــى التعــاون فــي المجــاالت
البحثيــة والخدمــات المقدمــة للمجتمــع ،ومناقشــة ترتيبــات وإجــراءات ومحاور البرامــج المشــتركة ،التي
تنفذهــا الكليــة طــوال العــام .
ورحــب عميــد الكليــة ،بالتعــاون مــع كافــة الجهــات والقطاعــات ،واالســتفادة مــن خبــرات الكليــة العلميــة

واألكاديميــة بمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م ،ويحقــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة  -حفظهــا اللــه.
مــن جهتــه قــدم رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البــر بالليــث عبــاس المهابــي ،شــكره وتقديــره لعميــد الكليــة
علــى هــذا التعــاون البنــاء بيــن الجمعيــة والكليــة ،مضيفـ ًـا أن الجمعيــة لديهــا العديــد مــن البرامــج والفعاليــات

التــي تعمــل علــى تنفيذهــا بمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة .٢٠٣٠

كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تنظــم ملتقــى المتدربيــن الثانــي لطــاب
ســنة االمتيــاز
افتتــح وكيــل الشــؤون التعليمــة بكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور أحمــد بــن ســالم بــن محفــوظ نيابــة
عــن عميــد الكليــة ملتقــى المتدربيــن الثانــي للعــام الجامعــي 1440 / 1439هـــ التــي تنظمــه الكليــة لطــاب
ســنة االمتيــاز الدفعــة الثانيــة.
وأوضــح وكيــل الشــؤون التعليميــة ،أن الملتقــى الطالبــي الثانــي يهــدف الــى بيــان اإلنجــازات التــي حققتهــا
الكليــة فــي مختلــف مجــاالت الخدمــات الصحيــة والتدريبيــة والبحثيــة وتعاوناتهــا المثمــرة مــع مختلــف
الجهــات العلميــة والطبيــة والمصانــع والشــركات الكبــرى ،باإلضافــة إلــى اســتعراض خطــط البرامــج المنفــذة
طليــة فتــرة تدريــب طــاب وطالبــات ســنة االمتيــاز فــي مختلــف المستشــفيات والمراكــز الصحيــة واألمانــات
والقطاعــات األخــرة الذيــن ســاهموا فــي تدريــب الطــاب والطالبــات.
ً
مؤكــدا أن عمــل الممــارس الصحــي مكمــل لعمــل الطبيــب ضمــن المنظومــة الصحيــة ،بحيــث ال يمكــن
ـددا علــى أهميــة تعــاون المستشــفيات
تصــور عمــل صحــي متكامــل دون عمــل ممــارس صحــة عامــة ،مشـ ً
فــي تدريــب طــاب وطالبــات الكليــة ،والذيــن لــم تعــد مهمتهــم فقــط ممــارس صحــي مثقــف كالســابق
بــل أضيفــت مهــام رئيســية ال تقــل عــن مهــام الطبيــب المعالــج مــن خــال الوقايــة والتوعيــة واإلرشــاد
ـيدا بحمــاس طــاب وطالبــات الكليــة فــي القيــام بأبحــاث
ونشــر الوعــي ومكافحــة العــدوى وخالفهــا ،مشـ ً
متخصصــة ومشــاركات متنوعــة طيلــة فتــرة دراســتهم حتــى وصلــوا إلــى مرحلــة التدريــب فــي ســنة االمتيــاز.
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وأشــاد “بــن محفــوظ” ،باإلنجــازات التــي حققتهــا الكليــة خــال فتــرة وجيــزة مــن عمرهــا ال تتعــدى ســبع ســنوات،
ً
أبحاثــا لطــاب الكلية في مراكــز أبحاث
حيــث حققــت مراكــز متقدمــة فــي مســابقات محليــة ودوليــة ونشــرت
ـددا علــى األهميــة الكبيــرة لألبحــاث فــي برامــج االعتمــاد األكاديمــي
دوليــة ومجــات دوليــة محكمــة ،مشـ ً
والتصنيــف الدولــي والمحلــي ،وهــو مــا لــم تغفلــه الكليــة.
وأشــار إلــى أن كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث أصبحــت مــن الكليــات البــارزة التــي تخــرج طلبــة متميزيــن
يســتطيعون ممارســة العمــل مباشــرة بعــد التخــرج نتيجــة مــا اكتســبوه مــن خبــرات خــال فتــرة دراســتهم
األكاديميــة واندماجهــم فــي مراحــل التدريــب خــال ســنة االمتيــاز.
وأضــاف الدكتــور بــن محفــوظ  :أن الكليــة تركــز علــى التدريــب واألبحــاث باعتبارهمــا ركيــزة مهمــة لتطويــر
الخدمــات الصحيــة بالمستشــفيات والمرافــق الصحيــة ومراكزهــا المتنوعــة واســهامها في معالجة الســلبيات
مبينــا أن فتــرة التدريــب تعتبــر  12شـ ً
ً
ـهرا يمــارس المتــدرب
الصحيــة التــي قــد يقــع بهــا بعــض أفــراد المجتمــع،
فيهــا ســبل تعزيــز المهــارات المكتســبة واالندمــاج فــي بيئــة عمليــة تعليميــة تعــزز مــن قدراتــه المعرفيــة
وتحســين مســتوى االداء ،الفتــا إلــى أن الكليــة حققــت مســتويات متقدمــة فــي مختلــف البرامــج المقدمــة
داخــل الكليــة وخارجهــا وفــي طريقهــا نحــو االعتمــاد المؤسســي واألكاديمــي.

كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تشــارك فــي تنظــم ورشــة تطويــر مســتوى
الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن
شــاركت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث فــي تنظيــم ,ورشــة عمــل بعنــوان «تطويــر مســتوى الخدمــات
المقدمــة لضيــوف الرحمــن بمحافظــة الليــث» ضمــن مشــاركة المجتمعيــة فــي مشــروع ملتقــى مكــة
الثقافــي «كيــف نكــون قــدوة» ,الــذي تنظمــه إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة هــذا العــام 1440هـــ تحــت
شــعار «كيــف نطــور مدننــا لخدمــة الحــج والعمــرة» ،بحضــور وكيــل الكليــة الدكتــور أنــس بــن ســراج دبلــول
 ،وذلــك فــي المركــز الحضــاري بمحافظــة الليــث .وتناولــت ورشــة العمــل التــي افتتحهــا محافــظ الليــث
محمــد بــن عبدالعزيــز القبــاع ،والتــي تهــدف لتقديــم حلــول ومبــادرات قابلــة للتطبيــق مــن أجــل المســاهمة
فــي تطويــر منظومــة الخدمــات المقدمــة لحجــاج وعمــار بيــت اللــه الحــرام بمحافظــة الليــث التــي تعــد ممــر
رئيســي للحجــاج القادميــن عبــر الطريــق الدولــي الرابــط بيــن محافظــة جــدة ومكــة المكرمــة ومنطقــة جــازان.
واشــار وكيــل الكليــة خــال انعقــاد الورشــة إلــى أنــه تــم دراســة مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة لضيــوف
الرحمــن ووضــع تصــور شــامل للمالحظــات وااليجابيــات واليــة تطويرهــا .وأكــد الدكتــور أنــس دبلــول أن
المشــاركة فــي مبــادرة إمــارة مكــة المكرمــة ضمــن مشــروع كيــف نكــون قــدوة تحــت مضلــة شــعاره هــذا
العــام «كيــف نطــور مدننــا لخدمــة الحــج والعمــرة» تأتــي ضمــن المســؤولية المجتمعيــة للكليــة اتجــاه خدمــة
ضيــوف الرحمــن والمجتمــع المحيــط بهــا .وبيــن الدكتــور دبلــول أنــه تــم الخــروج مــن ورشــة العمــل بالعديــد
ً
مشــيدا
مــن المبــادرات واألفــكار التــي تســهم فــي تطويــر الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام،
بجهــود المشــاركين والمشــاركات فــي الورشــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة .

127

كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تشــارك فــي ملتقــى األمــن الســيبراني مــع
كليــة الحاســب اآللــي
شــاركت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ممثلــة بــإدارة العالقــات العامــة والعــام فــي البرنامــج التدريبــي التــي
أقامــت كليــة الحاســب اآللــي بالليــث بالتعــاون مــع إدارة تقنيــة المعلومــات بتعليــم الليــث ،دورة تدريبيــة
فــي األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات وتطبيقاتهــا اليوميــة ،وذلــك فــي مســرح مجمــع النشــاط الطالبــي
 ،قدمهــا الدكتــور معــز بــن فــرح ميــراوي  ،تنــاول خاللهــا آليــات وأنــواع البرامــج ومعرفاتهــا والتــي تعــد
ضمــن األمــن الســيبراني وفــرع مــن فــروع التكنلوجيــا المعروفــة باســم أمــن المعلومــات ،وتعنــي العمليــات
واآلليــات الجماعيــة التــي مــن خاللهــا تٌ حمــى المعلومــات والخدمــات الحساســة والقيمــة مــن النشــر ،والعبــث
بهــا أو االنهيــار الــذي تســببه األنشــطة غيــر المــأذون بهــا .
مــن جانبــه أوضــح عميــد كليتــي الهندســة والحاســب اآللــي بالليــث الدكتــور إســكندر هوســاوي بمــا يتضمنــه
البرنامــج التدريبــي بمــن مقومــات تعليميــة ووســائل تقنيــة ومعــارف بيانيــة تعــزز مــن التوعيــة التقنيــة وســبل
تطويــر منظومــات أمــن المعلومــات.
مبينـ ًـا أن هــذا البرنامــج يأتــي ضمــن البرامــج التــي تعــزز دور الكليــة فــي خدمــة المجتمــع ومواكبــة تطــورات
العصــر الحديــث فــي مجــال التقنيــة ورفع مســتوى األمــن اإللكترونــي وتدريــب متخصصيــن عليهــا بهــدف
إكســابهم المعــارف والمهــارات الالزمــة لمواجهــة مخاطــر األمــن الســيبراني المتزايــدة باســتمرار والتخفيــف
مــن مواطــن الضعــف القادمــة ،وذلــك مــن منطلــق المســؤولية المجتمعيــة لجامعــة أم القــرى وتحولهــا
الرقمــي ومواكبتهــا لتغيــرات العصــر وفــق رؤيــة المملكــة . 2030

مؤكـ ً
ـدا أن البرنامــج أســتفاد منــه أكثــر مــن  30متخصــص فــي أمــن المعلومــات وأســتفاد منــه أكثــر مــن 100
عضــو هيئــة تدريــس وموظفيــن وطــاب مــن التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي ،حيــث يعــد هــذا البرنامــج
انطالقــة لسلســلة مــن البرامــج والــدورات تدريبيــة فــي مجــال األمــن الســيبراني .
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وكيلة العلوم الصحية بالليث تفتتح الملتقى العلمي العاشر للطالبات
برعايــة عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث  ،افتتحــت وكيلــة الكليــة لشــطر الطالبــات الدكتــورة راضيــة بنــت
عبدالباســط خيراللــه ،اللقــاء التحضيــري لطالبــات الكليــة ،تمهيـ ً
ـدا للمشــاركة فــي المؤتمــر العلمــي العاشــر
لطــاب وطالبــات الكليــات العلميــة علــى مســتوى جامعــة ام القــرى ،بحضــور عضــوات هيئــة التدريــس
والهيئــة اإلداريــة والطالبــات وذلــك فــي القاعــة التفاعليــة للكليــة.
وأوضحــت وكيلــة الكليــة للطالبــات ،أن الملتقــى تخلــل ورش عمــل ناقــش محــاور اللقــاء العلمــي العاشــر التي
تتــراوح مــا بيــن البحــث العلمــي والريــادة واالبتــكار واألفــام الوثائقيــة واألعمــال الفنيــة واإللقــاء وخدمــة
المجتمــع وباقــي المحــاور و شــروط و آليــة المشــاركة .
وبينــت وكيلــة الكليــة  :أن اللقــاء هــدف إلــى إثــراء البحــث العلمــي وإعطــاء طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة
بالليــث الفرصــة الكتشــاف مواهبهــم وقدراتهــم البحثيــة بالمشــاركة فــي هــذا اللقــاء التنافســي لطــاب
وطالبــات الجامعــة.
مــن جانبهــا أكــدت المنســقة للملتقــى العلمــي العاشــر لكليــة العلــوم الصحيــة بشــطر الطالبــات األســتاذة

عبيــر العميــري ،أن اللقــاء فرصــة للطالبــات إلظهــار إبداعاتهــن وأعمالهــن البحثيــة والفنيــة وصقلهــا ،وعــن آلية
المشــاركة أوضحــت أنــه بإمــكان الجميــع التقــدم بالمشــاركة ومــن ثــم ســيكون هنــاك لجنــه لفــرز المشــاركات
واختيــار العــدد المســموح بــه للكليــه للمشــاركة فــي اللقــاء العلمــي العاشــر ومــن ثــم رفــع المشــاركات
تقييــم المشــاركات عــن طريــق لجــان تحكيــم وفحصهــا
لعمــادة شــوؤن الطــاب بمكــة والتــي بدورهــا ســوف ّ
مــن قبــل متخصصيــن واختيــار الفائــز منــه .
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ً
بحثا للطلبة الخريجين
كلية العلوم الصحية بالليث تناقش 12
قامــت لجنــة مناقشــة البحــوث فــي الكليــة العلــوم الصحيــة بالليــث بمناقشــة بحــوث تخــرج طالبهــا ،وذلــك
يــوم االثنيــن  26شــعبان 1438هـــ ،الموافــق  21مايــو 2018م ،بحضــور ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور طــارق
بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ،وســعادة رئيــس قســم الصحــة العامــة الدكتــور فالح بــن ســعود اليزيــدي ،وســعادة
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي الدكتــور حســن الصديــق ،وســعادة وكيــل الكليــة لشــؤون
المستشــفيات الدكتــور عبداللــه سمســاعة ،وســعادة وكيــل الكليــة للجــودة والتطويــر األكاديمــي الدكتــور
محمــد أحمــد فــؤاد ،وأســاتذة وطــاب الكلية.وقــد تمــت مناقشــة  12بحثـ ًـا مــن أبحــاث الطلبــة الخريجيــن
مــن خــال لجنتيــن تــم توزيــع األبحــاث عليهــا ،وقــد نوقشــت األبحــاث بطريقــة علميــة منهجيــة ،حيــث قــام
المحكمــون بتقييــم البحــوث ومناقشــة الطــاب فيهــا ،وإبــداء أراءهــم حولهــا مــن حيــث الموضوعيــة واألداء
واألدوات المســتخدمة فــي التعامــل مــع البحــث.
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معالــي مديــر الجامعــة يتفقــد مبنــى الطالبــات لكليــة العلــوم الصحيــة
بالليــث

ثمــن عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بمحافظــة الليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه بــن أحمــد ظفــر زيــارة معالــي
َّ
مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبداللــه بــن عمــر بافيــل للكليــات العلميــة بالليــث التــي قــام بهــا معاليــه
يــوم األربعــاء الموافــق 20-10-1439هـــ ،حيــث وصفهــا بالزيــارة الطموحــة التــي يقــف مــن خاللهــا بيــن أبنائــه
الطلبــة ،واالســتماع لهــم ولمطالبهــم عــن قــرب .وقــال فــي تصريــح صحفــي إن هــذه الزيــارة الكريمــة مــن
معالــي مديــر الجامعــة دافع قــوي لتحقيــق المزيــد مــن التطــور واالرتقــاء بمســيرة كليــة العلــوم الصحيــة
تجســد حــرص معاليــه علــى تفقــد العمــادات والكليــات
بالليــث للوصــول للتميــز والريــادة العالميــة ،كمــا ِّ
والوحــدات المســاندة فــي كافــة فــروع الجامعــة امتـ ً
ـدادا لحرصــه  -حفظــه اللــه  -علــى االســتماع ألبنائــه
الطلبــة وتحقيــق مبــدأ الشــفافية ،وتحقيــق طموحاتهــم ،واالرتقــاء بالعمــل األكاديمــي والبحــث العلمــي،
ً
منوهــا أن مبنــى الطالبــات المخصــص لكليــة العلــوم الصحيــة ســوف ِّ
يمكــن الكليــة مــن رفــع إمكاناتهــا

لتحقيــق ذلــك الهــدف ،فشــطر الكليــة الصحيــة للطالبــات ســيكون انطالقــة لتعليــم متميــز لفتيــات هــذه
المحافظــة الغاليــة ،وقاعــدة قويــة يشــارك منهــا عضــوات هيئــة التدريــس والطالبــات فــي كافــة األقســام
الصحيــة بالنهــوض بالمجــال األكاديمــي والبحــث العلمــي ،وســيكون لهــا أثــر فاعــل فــي المســيرة التعليميــة
وخدمــة المجتمــع  -بــإذن اللــه تعالــى  .كمــا أشــار إلــى أن كليــة العلــوم الصحيــة بكافــة أقســامها وبمختلــف
مرافقهــا تشــهد نقلــة نوعيــة تحــت الرعايــة الكريمــة التــي تحظــى بهــا مــن معالــي مديــر الجامعــة ووكالئــه
تجســد ذلــك بإنشــاء المزيــد مــن األقســام الجديــدة فــي مختلــف التخصصــات ،وتشــجيع
كمـ ًـا وكيفـ ًـا ،وقــد َّ
ـا عــن الدعــم المســتمر لألنشــطة
أبنــاء الوطــن علــى االلتحــاق بهــا لتســهم فــي المســيرة التعليميــة ،فضـ ً
الصحيــة والتثقيفيــة والبحثية واألكاديميــة واالجتماعيــة .وقــد ّ
تفقــد معالــي مديــر الجامعــة العيــادة
ّ
تمكــن المرضــى مــن االســتفادة
التخصصيــة المتنقلــة ،واطلــع علــى مــا تحتويــه مــن معــدات طبيــة حديثــة
مــن خدماتهــا ،كمــا تضـ ُّـم أماكــن انتظــار تحتــوي علــى أجهــزة ذكيــة ،حيــث صممــت العيــادة المتنقلــة بشــكل
مميــز ،مــن أجــل توفيــر الرعايــة فــي مجــال الصحــة العامــة ،وتقديــم الرعايــة واإلرشــاد والتثقيــف الصحــي
ّ
لكافــة فئــات المجتمــع .وســتتضمن الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا العيــادة المتنقلــة الرعايــة الوقائيــة
األساســية ،مثــل الكشــف والفحــص واإلرشــاد ،والفحــص باألجهــزة الكيميائيــة والفيزيائيــة ،وتقديــم إرشــادات
للعنايــة بصحــة اإلنســان والمجتمــع عامــة ،والعديــد مــن البرامــج واألبحــاث األكاديميــة ،مثمنـ ًـا فــي الوقــت
نفســه لإلنجــازات واإلســهامات التــي حققهــا ودفــع عجلــة تنميتهــا الدكتــور فــارس بــن محمــد نــور ألطــف
العميــد الســابق للكليــة الــذي عمــل علــى تحقيــق هــذا المشــروع الفريــد مــن نوعــه الــذي كان ُحلمـ ًـا فأصبــح
واقعـ ًـا بفضــل اللــه  -عــز وجــل  -ثــم بالدعــم الســخي الــذي تحظــى بــه الكليــة مــن حكومــة خــادم الحرميــن
الشــريفين ومعالــي مديــر الجامعــة .
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طالبات كلية العلوم الصحية بالليث ينظمن حملة التغذية السليمة
نظمــت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث قســم الطالبــات حملــة «التغذيــة الســليمة خــال مراحــل النمــو
المختلفــة» ،تحــت شــعار (كــن واعــي) لمــدارس التعليــم العــام للطالبــات ،وذلــك بالتعــاون مــع إدارة التعليــم
بالليــث؛ حيــث انطلقــت فعاليــات الحملــة التوعويــة يــوم الخميــس جمــادى اآلخــرة  1438هـــ الموافــق 16
مــارس 2017م ،وقــد شــملت كل مــن المدرســة االبتدائيــة األولــي والمدرســة االبتدائيــة الثانيــة والمدرســة
االبتدائيــة الثالثــة ومدرســة ثانويــة الليــث وقــد اســتفاد مــن هــذه الحملــة أكثــر مــن ألــف طالبــة طيلــة
فعاليــات الحملــة بمشــاركات متنوعــة مــن قبــل الطالبــات أســهمت فــي تحقيــق مفهــوم الصحــة لــدى
طالبــات المــدارس ضمــن سلســلة الحمــات التــي ينظمنهــا طــوال العــام .وأشــاد عميــد كلية العلــوم الصحية
بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر بالشــراكة المجتمعيــة التــي تحققــت للكليــة الصحيــة مــع
إدارة التعليــم ،التــي ســاهمت فــي تفعيــل برامــج الحملــة التوعويــة بســامة الغــذاء والعديــد مــن الحمــات
المســتمرة طــوال العــام فــي الميــدان التربــوي والتعليمــي ،والتــي اســتهدفت الطــاب فــي المــدارس ببرامج
توعويــة وتثقيفيــة نوعيــة ومتميــزة ،مشـ ً
ـيدا بالتعــاون القائــم بيــن الكليــة وإدارة التعليــم والتســهيالت التــي
تتلقاهــا الكليــة مــن ســعادة مديــر التعليــم األســتاذ مرعــي بــن محمــد البركاتي.بدورهــا ،قالــت وكيلــة كليــة
العلــوم الصحيــة بالليــث للطالبــات الدكتــورة لقــاء حســن إن الحملــة التــي اســتهدفت طالبــات المــدارس
لرفــع مســتوى الوعــي فــي ســامة الغــداء والوقايــة مــن أمــراض التســمم ومكافحــة األطعمــة الضــارة،
الفتــة إلــى أن برنامــج الحملــة اشــتمل علــى محاضــرات توعويــة قدمهــا منســوبات أعضــاء هيئــة التدريــس
بالكليــة والطالبــات ونظمــن المعــرض والفعاليــات طالبــات الكليــة قســم الصحــة العامــة ،باإلضافــة إلــى
معــرض لطــرق الوقايــة وســامة الغــذاء قدمهــا قســم الصحــة العامــة ،واشــتمل المعــرض علــى بعــض
األطعمــة الصحيــة والنشــرات التوعويــة والملصقــات الهادفــة التــي تعــزز مفهــوم الصحــة لــدى المتلقــي.
ثمــن رئيــس قســم الصحــة العامــة بالكليــة الدكتــور فالــح اليزيــدي جهــود الطــاب والطالبــات فــي
فيمــا ّ
العمليــة التعليميــة والتثقيفيــة التــي تســهم فــي توعيــة المجتمــع بأهميــة الصحــة العامــة وطــرق الوقايــة
وتعزيــز مفهــوم الصحــة .وخاطبــت طالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث المنضميــن للحملــة -طالبــات تلــك
المــدارس -بضــرورة نقــل هــذه البرامــج التوعويــة إلــى أســرهم وكافــة أفــراد المجتمــع ،معبريــن عــن شــكرهم
وتقديرهــم لســعادة عميــد الكليــة الدكتــور طــارق بــن عبــد اللــه ظفــر ،وســعادة وكيلــة الكليــة الدكتــورة لقــاء
حســن ،ولــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح البرنامــج.
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عميد كلية العلوم الصحية بالليث يزور إدارة المراكز الصحية
قــام عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ،يــوم األربعــاء  26جمــادى
األولــى 1438هـــ ،الموافــق  22فبرايــر  2017م ،بزيــارة إلدارة المراكــز الصحيــة بمحافظــة الليــث ،والتقى خــال
الزيــارة بمديــر المراكــز الصحيــة األســتاذ علــي بــن حامــد الزبيــدي ،وذلــك بهــدف دعــم التعــاون المشــترك بيــن
ورحــب الزبيــدي فــي بدايــة اللقــاء بعميــد كليــة العلــوم الصحيــة والوفــد
الكليــة وإدارة المراكــز الصحيــةَّ .
ً
ً
مشــيدا
تأصيــا للتعــاون بيــن المراكــز الصحيــة والكليــة،
ً
مثمنــا لــه هــذه الزيــارة ،التــي تأتــي
المرافــق لــه،
بمثــل هــذه اللقــاءات التــي تنعكــس  -بــإذن اللــه  -علــى جــودة المخرجــات الصحيــة والطبيــة بالمحافظــة .
مــن جانبــه ،أكــد عميــد الكليــة الدكتــور طــارق ظفر أهميــة التعــاون والشــراكة بيــن الكليــة الصحيــة وإدارة
ً
مبينــا أن كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تعمــل علــى تفعيــل أوجــه التعــاون بمــا يخــدم
المراكــز الصحيــة،
الطــاب والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس وكذلــك المرضــى مــن خــال االستشــارات واألبحــاث والتدريــب
والتطويــر واالســتفادة مــن الخبــرات العلميــة والطبيــة بالجامعــة ،معربـ ًـا عــن شــكره وتقديــره لمديــر المراكــز
الصحيــة بالليــث علــى ترحيبــه بمــد جســور التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن .حضــر اللقــاء وكيــل الكليــة للجــودة
والتطويــر الدكتــور محمــد بــن أحمــد فــؤاد ،ومنســق الكليــة الدكتــور محمــد العبدلــي ،ومديــر العالقــات
العامــة واإلعــام بالكليــة األســتاذ أحمــد خمــاش الســيد .

133

عميد كلية العلوم الصحية بالليث يزور مستشفى الليث العام
زار عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ،يــوم األربعــاء  26جمــادى
األولــى 1438هـــ ،الموافــق  22فبرايــر  2017م ،مستشــفى الليــث العــام ،والتقى خــال الزيــارة بمســاعد مديــر
المستشــفى األســتاذ أحمــد بــن عطيــة الحرتومــي ،وذلــك بهــدف زيــادة التعــاون بيــن الكليــة ومستشــفى
الليــث العــام  .ورحــب الحرتومــي بعميــد كليــة العلــوم الصحيــة فــي بدايــة اللقــاء ،مثمنـ ًـا لــه هــذه الزيارة التــي
ـا للتعــاون بيــن المستشــفى والكليــة ،مشـ ً
ـيدا بمثــل هــذه اللقــاءات التــي تنعكــس  -بــإذن اللــه
تأتــي تأصيـ ً
 علــى جــودة المخرجــات الصحيــة والطبيــة بالمنطقــة  .مــن جانبــه أكــد عميــد الكليــة الدكتــور طــارق ظفــر،علــى أهميــة التعــاون والشــراكة بيــن الكليــة الصحيــة ومستشــفى الليــث ،مبينـ ًـا أن كليــة العلــوم الصحيــة
بالليــث تعمــل علــى تفعيــل أوجــه التعــاون بمــا يخــدم الطــاب والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس وكذلــك
المرضــى ،مــن خــال االستشــارات واألبحــاث والتدريــب والتطويــر ،واالســتفادة مــن الخبــرات العلميــة والطبية
بالجامعــة ،معربـ ًـا عــن شــكره وتقديــره لمستشــفى الليــث علــى ترحيبــه بمــد جســور التعــاون المشــترك بيــن
الطرفيــن .حضــر اللقــاء وكيــل الكليــة للجــودة والتطويــر الدكتــور محمــد بــن أحمــد فــؤاد ،ومنســق الكليــة
الدكتــور محمــد العبدلــي ،ومديــر العالقــات العامــة واإلعــام بالكليــة األســتاذ أحمــد خمــاش الســيد.

كلية العلوم الصحية بالليث تطلق حملة صحة وسالمة األسنان
أطلقــت كليــة العلــوم الصحيــة بمحافظــة الليــث يــوم  23جمــادى األولــى 1438هـــ ،الموافــق  20فبرايــر
2017م ،حملة ومعرض صحة وســامة األســنان ،بالتعاون مع إدارة التعليم بالليث؛ للحد من تفشــي ظاهرة
تســوس األســنان ،مســتهدفة المجمعــات التعليميــة ،ومــدارس المراحــل االبتدائيــة بالمحافظة ،تحــت شــعار
«معـ ًـا ألســنان ســليمة» ،بحضــور عــدد مــن منســوبات الكليــة مــن عضــوات هيئــة التدريــس ،وبمشــاركة عــدد
مــن طالبــات قســم الصحــة العامــة .وأوضــح عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه
أحمــد ظفــر أن الحملــة والمعــرض المصاحــب الــذي انطلقــت اليــوم وتســتمر علــى مــدى يومين تســتهدف
أكثــر مــن  700طالبــة مــن مختلــف المراحــل االبتدائيــة بالليــث ،حيــث تكمــن أهميــة هــذه الحملــة والمعــرض
الفعــال الــذي تقــوم بــه الكلية لخدمــة المجتمــع
فــي نشــر الوعــي بصحــة الفــم واألســنان ،وإبــراز الــدور َّ
والوطــن فــي كافــة المجــاالت المتعلقــة بصحــة الفــم واألســنان .وأضــاف عميــد الكليــة أن المعــرض يســعى
إلــى جــذب زواره مــن خــال خمســة أركان وأجنحــة متنوعــة تشــخيصية؛ والتــي توضــح أهميــة العنايــة باألســنان
لــدى األطفــال ،وعالقــة الصحــة العامــة للمريــض بصحــة الفــم واألســنان ،حيــث يتــم توضيــح آثــار األمــراض
العامــة كــداء الســكري ،وضغــط الــدم العالــي ،والربــو والتهــاب الكبــد الوبائــي علــى األســنان واللثــة .مــن
جانبــه أوضحــت وكيلــة الكليــة لشــطر الطالبــات الدكتــورة لقــاء بنــت حســن أن هــذه الفعاليــة هــي جــزء مــن
ً
ـهاما منهــا فــي تنميــة وخدمــة المجتمــع ،ورفــع
سلســلة فعاليــات وحمــات متنوعــة تحتضنهــا الكليــة إسـ
مســتوى الوعــي الصحــي لــدى الفــرد والمجتمــع  .وبينــت الدكتــورة لقــاء أن حملــة مكافحــة الحــد مــن
تســوس األســنان تحــت شــعار «معـ ًـا ألســنان ســليمة» تتســم بمحــور التوعيــة علــى فتــرات متواصلــة مــا بيــن
زيــارات مدرســية الســتعراض البرنامــج التثقيفــي حــول أهميــة محافظــة األطفــال علــى نظافــة أســنانهم.
ّ
المنظمــات للمعــرض يســتهدفن الــزوار بتنــوع أســاليب التوعيــة
وأشــارت الدكتــورة لقــاء أن طالبــات الكليــة
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بدءا بتوجيــه المعلومــات الالزمــة عــن صحــة الفــم واألســنان لــدى األطفــال ،ومـ ً
ـرورا
بطــرق مميــزة وهادفــةً ،
بالطريقــة الصحيحــة لتنظيــف األســنان ،ومشــاهدتهم ألفــام المبــادرة التــي كان أحدهــا يتطــرق للمشــكلة
وأهــم أســبابها وحلولهــا ،واآلخــر عبــارة عــن مجســمات كرتونيــة تُ قـ ّـدم رســائل المبــادرة للطفــل بأســلوب
ممتــع ،ومــن ثــم يتجهــون إلجــراء اختبــار شــفهي بســيط ليتم التأكــد مــن حصــول األطفــال علــى المعلومــات
قدمــة فــي الحملــة ،ويتســنى لهــم الحصــول علــى الهدايــا التشــجيعية .يذكــر أن الكليــة وضعــت
الم ّ
األساســية ُ
خطــة اســتراتيجية طــوال العــام النطــاق سلســلة مــن الحمــات والفعاليــات التوعويــة والتثقيفيــة بالمجــال
الصحــي الــذي يعــزز فــي نشــر الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع ،وتســهم فــي صقــل المهــارات والمعــارف الالزمــة
لتوصيل رؤيتهــا لكافــة شــرائح المجتمــع.
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كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث تشــارك بفعاليــات اليــوم العالمــي لمــرض
الســكر
انطلــق يــوم الثالثــاء الموافــق 1438 /3 /7هـــ ،بمحافظــة الليث فعاليــات اليــوم العالمــي للســكر ،الــذي
نظمتــه مستشــفى الليــث العــام ،بالتعــاون مــع كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ،وقــد تــم تدشــين الحملــة تحــت
شــعار «لنحمــي مســتقبلنا» ،بحضــور كل مــن ســعادة عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بمحافظــة الليث الدكتــور
طــارق ظفــر ،وســعادة وكيــل الكليــة للشــؤون األكاديميــة الدكتــور أنــس ســراج عبدالرحمــن دبلول ،وســعادة
مديــر مستشــفى الليــث العــام األســتاذ طــارق بــن أحمــد العيافــي ،وســعادة المشــرف علــى المراكــز الصحيــة
بمحافظــة الليــث علــي حامــد الزبيــدي.
كمــا اشــتمل التدشــين علــى عــرض ُقدمــت مــن خاللــه بعــض اإلحصائيــات عــن داء الســكري والنصائــح
للمرضــى ،كمــا تــم التأكيــد مــن قبــل األطبــاء المشــاركين علــى أهميــة التشــخيص المبكــر ،ومعالجــة
الســمنة ،وعــاج ارتفــاع ضغــط الــدم ،وارتفــاع الدهــون بالــدم ،واالهتمــام بالرعايــة الشــاملة علــى المــدى
الطويل؛ وذلــك لتجنــب المضاعفــات مثــل الفشــل الكلــوي ،واعتــال الشــبكية ،وفقــدان األطــراف ،وتصلــب
القلــب والشــرايين ،والســكتة الدماغيــة والقلبيــة.
كمــا تــم مناقشــة طــرق التحكــم فــي مــرض الســكري ،وأســاليب التشــخيص المخبــري لــداء الســكري ،وأهمية
التحليــل التراكمــي ،واألهــداف مــن إقامــة اليــوم العالمــي ،وأهميــة دور الشــباب فــي نشــر الثقافــة الصحيــة
للتعريــف والوقايــة مــن مــرض الســكري.
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كلية العلوم الصحية بالليث تشارك في حملة سرطان الثدي
انطلقــت صبــاح يــوم األربعــاء الموافــق الخامــس والعشــرون مــن محــرم فعاليــات حملــة اليــوم العالمــي
لـ»ســرطان الثــدي» التــي يشــرف عليهــا مستشــفى الليــث العــام  ،ويشــارك فــي تنظيمهــا طــاب وطالبــات
كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث ،وذلــك بمقــر المستشــفى.وأوضح عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث
الدكتورطــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ،أن الحملــة التــي انطلقــت بمستشــفى الليــث العــام واســتمرت لمــدة
خمســة أيــام شــملت علــى عــدة أركان وأساســيات منهــا :ركــن الفحــص األولــي  -ركــن التوعيــة الصحيــة -
ركــن التثقيــف  -ركــن الفحــص المبكــر ،باإلضافــة إلــى سلســلة مــن المحاضــرات ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن عــدد الطــاب
والطالبــات المشــاركين مــن الكليــة فــي الحملــة بلــغ أكثــر مــن أحــد عشــر مشــارك ومشاركة.وأشــاد عميــد
الكليــة بأهميــة العمــل المشــترك مــع جميــع القطاعــات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة وبمــا يتواكــب مــع خطــة
التحــول الوطنــي  ،2030فــي تعزيــز دور جامعــات المملكــة مــع كافــة كليــات الفــروع واإلدارات ذات العالقــة
فــي نقــل المعرفــة والمهــارات لخدمــة المجتمــع بأرقــى األســاليب المهنيــة والصحيــة الحديثــة ،ولمــا تتركــز
عليــه مــن توفيــر خدمــات وبرامــج تعليميــة فــي مجــال األمــراض المعديــة والمزمنــة ،وغــرس مفهــوم الصحــة
واع مثقــف .وقــال الدكتــور ظفــر« :نحــن ،فــي كليــة
فــي أبنــاء المجتمــع وأن يكــون لدينــا مجتمــع صحــي ٍ
العلــوم الصحيــة حريصــون علــى التنظيــم والمشــاركة فــي جميــع األيــام العالميــة الصحيــة ،وخــال الفتــرات
المحــددة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة» ،وأضــاف :نحتفــل كل عــام بطــرق مختلفــة عــن طريــق طــرح
مواضيــع وأنشــطة توعويــة هادفــة ،وتــم تكريــس الجهــود فــي هــذا العــام لنقــل الحمــات التوعويــة ونشــر
الوعــي لتشــمل شــريحة كبيــرة مــن أطيــاف المجتمــع .يذكــر أن شــهر أكتوبــر هــو الشــهر العالمــي للتوعيــة
بســرطان الثــدي وهــي مبــادرة عالميــة بــدأ العمــل بهــا علــى المســتوى الدولــي فــي أكتوبــر 2006م ،حيــث
تقــوم مواقــع حــول العالــم باتخــاذ اللــون الزهــري أو الــوردي شـ ً
ـعارا لهــا مــن أجــل التوعيــة مــن مخاطــر ســرطان
الثــدي ،كمــا يتــم عمــل حملــة خيريــة دوليــة مــن أجــل رفــع التوعيــة والدعــم وتقديــم المعلومــات والمســاندة
ضــد هــذا المــرض ،ويشــار إلــى أن الحملــة التــي شــارك فيهــا طــاب وطالبــات كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث
ـاال الفتـ ًـا مــن النســاء.
هدفــت إلــى تعزيــز ثقافــة الوعــي الصحــي لــدى أفــراد المجتمــع وشــهدت إقبـ ً

137

عميد كلية العلوم الصحية بالليث يلتقي بطالب الكلية وطالباتها
لقــاءا جمــع الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر عميــد الكليــة
عقــدت كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث
ً
بالطــاب والطالبــات لالســتماع إلــى إستفســاراتهم ومقترحاتهــم األكاديميــة وغيــر األكاديميــة والتــي تهــدف
إلــى تحســين مســتوى الخدمــة واإلرتقــاء بالكليــة إلــى مكانــة أفضــل ،وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن آراء
ومقترحــات الطــاب فــي مجــال التعليــم والخدمــات المقدمــة مــن الجامعــة.
هــذا وقــد اجتمــع الدكتــور طــارق ظفــر بشــطر الطالبــات عبــر الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة حيــث اســتمع إلــى
آرائهــم وتطلعاتهــم بشــأن تطويــر كليــة العلــوم الصحيــة والخدمــات التــي تقدمهــا ،فيمــا أكــد د .ظفــر علــى
دراســة جميــع المقترحــات والعمــل علــى تطويرهــا والحــرص علــى خدمــة الطالــب وتقديــم كل مــا مــن شــأنه
تســهيل حياتهــم األكاديميــة والمســتوى الدراســي بشــكل عــام.
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الكلية الصحية بالليث تستقبل مستجديها للعام الدراسي الجديد 2018 / 2017
رعى ســعادة عميــد كليــة العلــوم الصحيــة بالليــث الدكتــور طــارق بــن عبداللــه أحمــد ظفــر ملتقــى المســتجدين لهذا العــام
2018/2017م فــي مبنــى الكليــة بشــطر الطــاب ,وذلــك ضمــن برنامــج (كــن واعــي) والــذي تشــرف عليــه إدارة العالقــات
العامــة واإلعــام بالكليــة  .هــذا وتضمــن البرنامــج كلمــة ســعادة العميــد الدكتــور طــارق ظفــر أكــد فيهــا أن الكلية تســعى
إلــى توفيــر البيئــة التــي تُ ِّ
مكــن مــن تيســير العمليــة األكاديميــة لطالبهــا وطالباتهــا ليواصلــوا تعليمهــم علــى أكمــل وجــه،
وهــي ال تألــو جهــدا فــي إنجــاح مســاعيها نحــو تحقيــق المنجــز األهــم المتمثــل فــي إعدادهــم وتأهيلهــم وتحقيــق النجــاح
بتفــوق فــي مختلــف التخصصــات الصحيــة .ووصــف الدكتــور ظفــر أبنــاءه الطــاب بأنهــم الصــورة المثاليــة لوطــن يســتحق
متمنيا أن تكون الســنوات
ـتقبال،
وينتظــر منهــم الكثيــر بعــد تخرجهــم وانضماهــم إلــى كــوادر مقدمــي الرعايــة الصحية مسـ ً
ًّ
التعليميــة التــي ســيقضيها مســتجدو الكليــة موفقــة ومثمــرة ومكتنــزة بالكثيــر مــن الذكريــات الجميلــة والناجحــة .كمــا
تضمــن البرنامــج كلمــة لوكيــل الكليــة الدكتــور أنــس بــن ســراج دبلــول ّ
أوضــح فيهــا أن طــاب اليــوم هــم ّرواد المســتقبل،
مبي ًنــا أن الكليــة تســعى دائمـ ًـا مــن خــال خططهــا المســتمرة إلــى إنجــاح مســيرة الطــاب
وأن القمــة تتســع الجميــعِّ ،
منبهــا إلــى
األكاديميــة مــع مــا يتخللهــا مــن ظــروف صعبــة ،ثــم تمكينهــم مــن التغلــب عليهــا الســتكمال طريــق النجــاح،
ً
ثانيــا ،والمثابــرة والجــد واالجتهــاد ً
ثالثــا .مــن جانبهــم
أن النجــاح يســتمد مــن اللــه عــز وجــل وعونــه ً
أوال ،ثــم دعــاء الوالديــن ً
رحبــت ســعادة وكيلــة الكليــة بشــطر الطالبــات الدكتــورة لقــاء حســن بالطالبــات المســتجدات ،مؤكــدة أن الكليــة تفخــر
وتزخــر بالمبدعيــن والمبدعــات والموهوبيــن والموهوبــات والمتفوقيــن والمتفوقــات  ،مضيفة أن مســتجدات هذا العام
ينتظــر منهــم مســتقبل حافــل ومتطــور ،ولــذا عليهــم الحــرص علــى المثابــرة فــي التحصيــل ،بجانــب المشــاركة فــي برامــج
الكليــة مــن خــال نــادي الطالبــات لتوســيع وترقيــة حصيلتهــم المعرفيــة والثقافيــة ،مؤكــدة أن النجــاح يتأتــى بالمعرفــة.

139

