يكـ السبت المكافؽ 1432/3/24ىػ تـ إقامة يكـ مفتكح إحتفاالٴ

بعكدة خادـ الحرميف الشرفيف حفظو اهلل سالمان الي أرض الكطف ك بدأ الحفؿ بآيات مف

القرآف الكريـ ك كممة لعميدة الكمية بيذه المناسبة ك مف ثـ بدأ برنامج الحفؿ حيث تضمف

فقرات عديدة منيا مسرحيات ك العاب ك لقاءات مع عضكات ىيئة التدريس ك فقرة تعبر عف

تراث كؿ جنسية ك في نياية الحفؿ أثنت عميدة الكمية عمي مجيكد عضكات ىيئة التدريس

مف لجنة النشاط ك الطالبات المشاركات بالحفؿ.

يكـ السبت المكافؽ 1432/4/7ى ػ "المقاء الثقافي العممي" ك تضمف البرنامج تقديـ

ندكات طبية عف كيفية انتشار العدكل ك عدكم المستشفيات ك طرؽ الكقاية ألقتيا د/فتحية

محمد عطية .مسابقات ثقافية عممية لمطالبات ك تكزيع جكائز عمي الفائزات بتنسيؽ د /ناىد
العباس ك تفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي بالكمية بكممة مف عميدة الكمية ك حث الطالبات

عمي التكجو لممرشدات األكاديميات بالكمية.

يكـ األحد المكافؽ
المكافؽ  1432/4/9ىػ

1432/4/8ىػ بمستشفي محايؿ العاـ ك يكـ االثنيف

بمستشفي رجاؿ ألمع تـ االحتفاؿ "يكـ الكمي العالمي" نظمت

كمية العمكـ الصحية فعاليات اليكـ العالمي لمكمى بالتعاكف مع الجمعية السعكدية ألمراض
كزراعة الكمى ك بالتنسيؽ مع مستشفي محايؿ العاـ كمستشفى رجاؿ ألمع

شممت الفاعميات ركف لمرجاؿ ك ركف لمسيدات لقياس الطكؿ كالكزف ك قياس ضغط الدـ ك
النبض ك السكر بالدـ كتقديـ االستشارات ك الرد عمي االستفسارات كقد تضمف الفاعمية

تكزيع نشرات تثقيفية فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى الكمى ك العالمات ك األعراض ألمراض

الكمي تحت شعار "احمي كميتؾ تنقذ قمبؾ"

.

يكـ االثنيف المكافؽ 1432 /4/16ى ػ " يكـ بنات غي ػ ػ ػ ػ ػػر " ك تضمف األحتفاؿ
حضكر عدد  4داعيات إسالميات ك قامت الكمية بعمؿ برنامج ديني تكعكم لمطالبات
بطريقة شيقة ك تـ تكزيع اليدايا عمي الطالبات الفائزات في نياية األحتفاؿ.

يكـ األثنيف المكافؽ 1432/4/23ى ػ "يكـ الدرف العالمي" بالمدرسة الثانكية

الثالثة ك تضمف البرنامج تكعية الطالبات في ىذه المرحمة بطرؽ إتشار عدكل مرض الدرف

ك كيفية الكقاية ك تضمف تكزيع مطكيات ك تعميؽ لكحات بالصكر تشرح طرؽ إنتشار

العدكل ك كيفيو الكقاية ك ندكة لمطالبات,ك أثناء الفاعيات تـ قياس ضغط الدـ ك درجة
الح اررة ك فحص الجياز التنفسي لكؿ الطالبات تحت شعار "عمى

ضد السؿ تحكيؿ المعركة مف أجؿ القضاء".

التحرؾ

حممة لتفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي تـ تفعيؿ دكر المرشدة األكاديمية بالكمية ك تكزيع

طالبات المستكم الثاني ك الثالث ك الرابع عمي كؿ عضكات ىيئة التدريس بالكمية ك تحديد

ساعتاف أسبكعياًٴ لمقابمة الطالبات ك األجابة عمي أم استفسار ك حؿ مشكالتيف لتذليؿ
الصعاب ك مساعدة الطالبات عمى التفكؽ ك النبكغ في الدراسة.

يكـ الثالثاء  15جمادم األكؿ 1432ىػ .143تـ فحص اإللتياب الكبدم الكبائي "ب

" لطابات مستكم رابع ك طالبات مستكم سادس قبؿ فترة األمتياز ك الحمد هلل النتائج كميا

سميمة حيث تـ فحص الطالبات بالتعاكف مع مستشفي محايؿ العاـ ك تمت سحب العينات

بالكمية في يكـ كاحد ك أرساليا لممستشفي ك فكر ظيكر النتيجة تـ التنسيؽ لمبدء في إعطاء

تطعيمات مضادة لمفيركس الكبدم ب ك سائميف المكلي عز ك جؿ حماية بناتنا مف كؿ

نظمت كمية العمكـ الطبية التطبيقية بمحايؿ عسير جامعة الممؾ خالد اليكـ العممي
السنكم األكؿ لمتمريض بالتعاكف مع عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر

حيث تـ أنعقاده بقاعة المؤتمرات بمستشفى محايؿ العاـ
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حيث تضمف عرض كثير مف المكاضيع التمريضية تحت شعار (إغالؽ الفجكة "كزيادة في

الكصكؿ كالمساكاة لمرعاية الصحية(.

يكـ االربعاء المكافؽ 1432/6/15ق .عقدت كمية العمكـ الطبية التطبيقية المقابمة

الشخصية ك االختبار لمطالبات الراغبات بقضاء فترة االمتياز بمستشفي محايؿ العاـ ,كذلؾ

ػ,الساعة التاسعة صباحا ,بقسـ التدريب بمقر بمستشفي محايؿ العاـ.
يكـ المكافؽ

السبت  11جمادى اآلخر

 1432هـ  .أعدت كمية العمكـ الطبية التطبيقية برنامج

تعريفي باالمتياز لمخريجات تمريض القبالة متمنييف ؿىف دكاـ التفكؽ كالنجاج لما فيو خدمة
الكطف الغالي

تعمف ادارة الكمية عف اقامة حفؿ معايدة يكـ االربعاء المكافؽ 1432/10/9ىػ اف شاء

اهلل لجميع منسكبي ك منسكبات الكمية ك حفؿ لمسيد السائؽ /ممبس محمد احمد لتقاعده ك

لتكريمو لما قدمو مف اعماؿ جميمو لمكمية جزاه اهلل خير ك كتب لو االجر ك الثكاب ك اف شاء

اهلل سكؼ يقدـ لسعادتو درع شكر ك تقدير مف منسكبي ك منسكبات الكمية تقدي نار لجيكده.
الحفؿ لمسادة الرجاؿ في غرفة حراس االمف ك منسكبات الكمية في مبني (

االجتماعات ك لكـ منا فائؽ الشكر ك التقدير.

 )1بقاعة

يكـ االحد المكافؽ 1432/10/20ىػ دعت كمية العمكـ الطبية التطبيقية الطالبات ك
عضكات ىيئة التدريس ك طالبات الكمية لالحتفاؿ بالطالبات المستجدات بانضماميف لمكمية
ك نتمني ليف التكفيؽ ك النجاح إبذف اهلل غدان إبذف اهلل يكـ الساعة  11.30ص-قاعة 2
مبني ب

يكـ االحد  1432/10/27دعت كمية العمكـ الطبية التطبيقية طالبات الكمية ك

عضكات ىيئة التدريس ك منسكبات الكمية باالحتفاؿ باليكـ الكطني ك يكمنا الكطني ىك

تاريخ بأكممو يجسد مسيرة جيادية عظيمة لمبطؿ المكحد المغفكر لو بأذف اهلل الممؾ عبد

العزيز آؿ سعكد – طيب اهلل ثراه ك معو المجاىدكف خيرة ىذه األرض الطاىرة رحميـ اهلل

جميعان في سبيؿ تكحيد ىذه األرض المباركة تحت رأيو التكحيد ،لتخرج إلينا المممكة بثكبيا
الجديد لتتابع مسيرة الجياد نحك التطكر كالنمك ك لتتبكأ مقعدىا بعزة ك فخر بيف األمـ

لتصعد باألمة العربية إلى قمة المجد بإذف اهلل كسكؼ يككف الحفؿ بإذف اهلل بالكمية.

إنطالقنا مف رؤية ك رسالة جامعة الممؾ خاؿ ك تحقيقنا الىداؼ كمية العمكـ الطبية

التطبيقية بمحايؿ عسير لخدمة كتكعية المجتمع نظمت كمية العمكـ الطبية التطبيقية بمحايؿ

عسير بتكجييات سعاده ككيؿ الجامعة لكميات البنات حفظو اهلل الكريمة ك السخية ،حممة
تكعكية شاممة لمسرطاف بمناسبة اليكـ العالمي لمسرطاف لطالبات

كذلؾ يكمي الثالثاء كاالربعاء المكافؽ
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المجمع العممي بمحايؿ

1432 /11ىػ بالكمية االدبية

كالعممية بأشراؼ لجنة االنشطة الطالبية بالكمية ك اشترؾ كؿ مف ككيمة الكمية د/مني مجاىد
ك د/فتحية عطية ك فريقمف طالبات مستكم خامس ك طالبات مستكم رابع ككانت أىـ

أىداؼ الحممة تكعية الطالبات عف مرض السرطاف بشكؿ عاـ (معني السرطاف -العكامؿ

الخطرة لحدكثو  -كيفية الكقاية منو  -كبشكؿ خاص عف

السرطانات التي تصيب المرأة

عمي ،نسبة حدكثيا كخطكرتيا (سرطاف الثدم -سرطاف عنؽ الرحـ) كأيضا تدريب الطالبات

كيفية عمؿ الفحص الذاتي كأىميتو في االكتشاؼ المبكر لمسرطاف كقد القت الحممة

استجابة فعالة مف الطالبات ك سكؼ تستمر الحممة في كمية العمكـ الطبية التطبيقية لالسبكع
التالي باذف اهلل.

يىم السبج الوىافق  .1433/1/29نظوج كليت العلىم الطبيت الخطبيقيت حولت هوخلكاحنا غاليت هن و
لوذة أسبىع و حهذف الحولت إلى حعزيز ثقافت الحفاظ على الورافق الوخىاجذة بالكليت هن هعاهل و أدواث
حعليويت ثوينت و هرافق هساعذة  ،و رلك إيوانا ً هنا بأهويت األنخواء إلى كليخنا الغاليت بصفت خاصت و جاهعت
الولك خالذ بصفت عاهت.

نظمت يىم السبج الوىافق  1433 /3 /19هـ كليت العلىم الطبيت الخطبيقيت حولت حىعىيت لألهن
والسالهت أبخذأ هن الساعت  11و حضونج عرض حقذيوي ألرشاداث السالهت و آليت الخعاهل في حالت
حذود حريق ال قذر هللا و إيضا ً حن حقذين هشهذ حوثيلي يىضح أرشاداث األهن والسالهت وأسخخذام طفاياث
الحريق.
نظمت يوم السبت بتاريخ  1433/4/10هـ بكلية العلوم الطبيه التطبيقية احتفال الجنادريه و شمل عرض كامل
الساعة
للتراث السعودي و األناشيد الوطنية بحضور أعضاء هيئة التدريس و طالبات ومنسوبات الكلية حيث أقيم الحفل
العاشرر باحا ًا.

