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 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 علوم التأهيل الطبي قسم
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 المجتمعية الخطة التنفيذية السنوية للمشاركة

 لبرنامج العالج الطبيعي

 قسم علوم التأهيل الطبي 

 
 
 
 

 



 السنوية للمشاركة المجتمعية لبرنامج العالج الطبيعى ةالتنفيذي الخطة

التكلفة 

 التقديرية

مؤشرات 

 االداء

مسئول 

 المتابعة

 م النشاط مكان التنفيذ فترة التنفيذ الفئة المستهدفة مسئول التنفيذ

عدد المرضي - 50000

 عدد الجلسات-

أعضاء هيئة  رئيس القسم

التدريس 

 بالبرنامج

أهالي منطقة 

داخل  نجران من

الجامعة 

 وخارجها

العيادة الخارجية  مستمر

ببرنامج العالج 

 الطبيعي بالكلية

تقديم الخدمات العالجية لجميع أفراد 

من خالل الخدمات المقدمة  المجتمع

بالعيادة الخارجية لبرنامج العالج 

 الطبيعي

1 

  

 1500 

 لاير

 كشف الحضور

سجيل ت

 المحاضرة

 د. عادل الشهراني رئيس القسم

 محمد جرار أ.

الرياضيين 

بالمراكز 

الرياضية 

 بنجران

 ربيع األول

 هـ 1439 

نادى نجران 

 الرياضى

اصابات عن  تنظيم محاضرة علمية

 المالعب

2 

1500 

 لاير

شهادات 

حضور 

 الدورات

 عميد الكلية

 رئيس القسم

 د. محمد سامى

 د. صبحى محمود

أخصائي العالج 

 الطبيعي والفنيين

 بمنطقة نجران

جمادي 

ألخرة ا

 هـ1439

كلية العلوم مسرح 

 الطبية التطبيقية

 )بنين(

معمل األجهزة 

 البحثية

ألخصائيي العالج  تنظيم ورشة عمل

الطبيعي والفنيين بالمنطقة للتدريب 

 جهزة القياس الحديثةعلى أ

3 

1000 

 لاير

 الزيارة تقرير

 

 عميد الكلية

 رئيس القسم

جميع أعضاء 

هيئة التدريس 

 بالبرنامج

المرضي 

بالمستشفيات 

 بمنطقة نجران

مستشفيات  مستمر

 المنطقة

 

 

زيارة ميدانية للمستشفيات بالمنطقة 

 لتقديم الخدمات العالجية واالستشارية

 )حسب الطلب(

4 

1500 

 لاير

)حسب التخصص(  رئيس القسم المطويات

 د. عادل الشهراني

 عمرو بيوميد. 

 د. محمد عيد

لمترددين علي ا

المستشفيات 

بمنطقة نجران 

وكذلك عيادات 

ربيع األول 

 هـ1439

عمل مطويات عن عالج بعض  

جها االمراض المنتشرة وطرق عال

الخاصة بمجال العالج الطبيعي وكيفية 

 الوقاية منها.
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 العالج الطبـيـــــــعيقسم  رئيس

 د. راعي سعيد احلياىن                                                                                           

 د. محمد سامي

 د. صبحي محمود

العالج الطبيعي 

 بالجامعة

10000 

 لاير

أبحاث  5عدد 

منشورة في 

علمية مجالت 

 محكمة

 ليةعميد الك

 رئيس القسم

 

أعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

أهالي منطقة 

 نجران

 مستمر

 هـ1439

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بجامعة 

نجران بالتعاون 

مع مستشفيات 

 المنطقة

إجراء البحوث التطبيقية التي تخدم 

المشكالت الصحية األكثر شيوعاً 

 بالمجتمع في مجال العالج الطبيعي

6 

1000 

 لاير

ات شهاد

حضور 

 الفعاليات 

+ 

 تقرير الزيارة

 رئيس القسم

 

أعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 األشخاص ذوي

االحتياجات 

  الخاصة 

ديسمبر  3

م 2017

 الموافق

ربيع  15 

األول 

 هـ1439

مستشفى الملك 

 خالد بنجران

المشاركة في فعاليات اليوم العالمي 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

 مبر من كل عامديس 3والذي يوافق 
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