
 

  
 
 
 
 

 
 

 

                                    

 محلة السالمة يف احلجتقرير عن فعاليات 
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 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 حولت السالهت في الحجتقرير عن فعالياث 

 ( الخذهاث الطبيت / القسن النسائي)

 ْـ1436نعاو  حولت السالهت في الحج : الحذث :

 . انخذياخ انطثٛح / انمسى انُسائٙ الوىقع :

  فريق العول : 

 القسن االسن م

 سئٛس لسى اندٕدج د/ ساَٛح طالذ انذٍٚ 1

 أخظائٛح طسٛح ٔانًُسمح اإلداسٚح أ/ َائهح يسًذ زُأ٘ 2

 سكشذٛش عٛادج االيشاع انًضيُح َٕسِ انغُاو /أ 3

 ؽثٛثح أسُاٌ د/ تسًح أزًذ تشكاخ 4

 طٛذالَٛح انخهٛفحص/ سسش عثذهللا  5

 اخظائٛح تظشٚاخ انشُٛفٙ ُْذ عثذهللا/ أ 6

 ذثمٛف طسٙاخظائٛح  االء انعُٛضاٌأ/  7

 اخظائٛح اخرًاعٛح أ/ ُْاء سهًٛاٌ انزٚٛة 8 

 يثمفح طسٛح أ/ سٔاٌ أزًذ انسعٛذ 9

 رًشٚغان سئٛس لسى  خهٕد انًطٛش٘أ/  10

 فُٛح ذًشٚغ سشاب انمسطاَٙأ/  11

 األيٍ ٔانساليح انسٓهٙذغشٚذ أ/  12

 ذرهخض انفعانٛاخ انًمرشزح فٙ ٔسش عًم ذٕعٕٚح . 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 (:1ورشة العمل)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 (أخظائٛح طسٛح ٔانًُسمح اإلداسٚحأ/ َائهح يسًذ زُأ٘  )  الوسؤولت :

 

 الوهوت :
 ذمذٚى َظائر نًكافسح انعذٖٔ فٙ انسح.

 ذمذٚى ْذاٚا ذزكاسٚح نهسح .

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 

 االدواث :

 

  انؼٛافح نهًشػٗذمذٚى 

 ذٕصٚع ْذاٚا ذزكاسٚح نهسح 

 كرٛثاخ نهسح 

 سدادج طالج 

 خاذى انرسثٛر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2ورشة العمل) 
 ( سكشذٛش عٛادج األيشاع انًضيُح)  َٕسِ انغُاوأ/   الوسؤولت :

 الوهوت :
انًشػٗ ٔذٕعٛرٓى تًسثثاخ يشع انسكش ٔاْى األعشاع  ذعشٚف 

 .ٔانًؼاعفاخ ٔؽشق انٕلاٚح ٔانعالج خالل فرشج انسح

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 االعالٌ عٍ انفاعهٛاخ ٔانرُسٛك يع اندٓاخ انًعُٛح.    

   االدواث :

 فرشج انسح. أثُاءعثاسج عٍ ئسشاداخ عٍ لثم ٔ يطٕٚاخ 
 يطٕٚاخ َظائر عايح عٍ انسح. 

 ٔانسح.عٍ انسكش  تشٔشٕس 
 .٘تشٔشٕس عٍ عالج داء انسكش 
 .تشٔشٕس عٍ يشع انسكش 

 أكٕاب. 

 

 
 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

  :(3ورشة العمل رقم )
 

 خهٕد انًطٛش٘ ) سئٛس لسى انرًشٚغ(أ/   :الوسؤولت 

 ) فُٛح يخرثش( أ/ سشاب انمسطاَٙ               

 

 الوهوت:

o اسشاد انًشػٗ عٍ انًسافظح عهٗ انُظافح انشخظٛح . 

o  ذخض ذطعًٛاخ انسحاسشاداخ.. 

 

 :األدواث
 خًسح تشٔشٕساخ تًٕاػٛع ٔئسشاداخ يخرهفح راخ أفكاس خًٛهح ٔخزاتح.

 ذٕصٚعاخ عثاسج عٍ :

 

 لظاطاخ أظافش. 

 يُادٚم. 

 يسأٚك. 

 .يعمًاخ 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 

 

   

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 :(4ورشة العمل رقم )
 . )اخظائٛح اخرًاعٛح(أ/ ُْاء سهًٛاٌ انزٚٛة   الوسؤولت :

 

 الوهوت :
ذعشٚف انضٔاس تِشأٌ انرغهة عهٗ انؼغٕؽاخ انُفسٛح ٔاالخرًاعٛح انًرعهمح تًشػٗ  

 .َٔظائر خاطح تانسحانسكش ٔكٛفٛح انرعايم يعٓا 

 

   االدواث :
 .يطٕٚاخ

 

 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.monofeya.gov.eg/HaykalTanzemy/moderity/Social_Solidarity/DocLib2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%87.jpg&imgrefurl=http://www.monofeya.gov.eg/HaykalTanzemy/moderity/Social_Solidarity&h=142&w=150&tbnid=i0xCXv-CQ3N04M:&zoom=1&docid=TBgrmOXekN8TgM&ei=JQljVPqwC4foaNiMgrAK&tbm=isch&ved=0CFwQMygzMDM&iact=rc&uact=3&dur=376&page=2&start=30&ndsp=38
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.monofeya.gov.eg/HaykalTanzemy/moderity/Social_Solidarity/DocLib2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%87.jpg&imgrefurl=http://www.monofeya.gov.eg/HaykalTanzemy/moderity/Social_Solidarity&h=142&w=150&tbnid=i0xCXv-CQ3N04M:&zoom=1&docid=TBgrmOXekN8TgM&ei=JQljVPqwC4foaNiMgrAK&tbm=isch&ved=0CFwQMygzMDM&iact=rc&uact=3&dur=376&page=2&start=30&ndsp=38


 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 

 :(5ورشة العمل رقم )
  )ؽثٛثح اسُاٌ(  تشكاخ أزًذ د/ تسًح  الوسؤولت :

  الوهوت :
ذعشٚف انضٔاس تًذٖ ذأثٛش يشػٗ انسكش عهٗ طسح انفى ٔاالسُاٌ ٔكٛفٛح 

 .انرغهة عهٗ سائسح انفى انكشٚٓح 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 

    االدوات : 
 

 . فرشاة ناعمة 

 . معجون أسنان 

 . خيط األسنان 

  . غسول للفم 

 . علكة بدون سكر 

 . سواك 

 . مطويات 
 مجسمات 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 :(6رقم )ورشة العمل 
 .)اخظائٛح تظشٚاخ(عثذهللا انشُٛفٙ  ُْذأ/   الوسؤولت :

تًا ٕٚاخّ يشػٗ انسكش خطش اإلطاتح تًشكالخ طسٛح فٙ انعٍٛ  ذعشٚف انساج الوهوت : 

ًٚكٍ أٌ ذإد٘ ئنٗ عذو ٔػٕذ انشؤٚح ٔخفاف انعٍٛ ٔانٕلاٚح يٍ ذهٕز انعٍٛ ٔؽشق انسفاظ 

 .عهٛٓا

  االدواث :

 ==     يدسى نهعٍٛ    يطٕٚاخ  

  :(7ورشة العمل رقم )

 )طٛذالَٛح(عثذهللا انخهٛفح  ص/ سسش   الوسؤولت :

  الوهوت :
 

تًا فٛٓا  اندسى عهٗ طسح  ٔيؼاعفاذٓايشػٗ انسكش تأدٔٚح ذعشٚف انضٔاس 

االَسٕنٍٛ. كًا ششزد ذأثٛش يشع انسكش عهٗ انمذيٍٛ ٔكٛفٛح انعُاٚح تٓا نرفاد٘ 

 .ٔؽشق انسفاظ عهٗ األدٔٚح أثُاء انسح انًؼاعفاخ

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 

 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 

   االدواث:

 . يٕدٚم نألدٔٚح 

 . ٍٛلهى االَسٕن 

 .تُذٔل 

 تششٕساخ . 

  ٕ٘عثٕج سيضٚح ذسر

عهٗ عُٛح يٍ 

انفاصنٍٛ, يسسح 

كسٕل يطٓشج 

 ٔالطمح ؽثٛح.

 

 
 
 
 
 
 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 : (8ورشة العمل رقم)

 
 )يثمفح طسٛح(أ/ سٔاٌ أزًذ انسعٛذ    الوسؤولت :

 

 الوهوت :
 –انعُاٚح تانمذيٍٛ  –انسكش ٔانسًم  –انضٔاس تًشع انسكش ٔيؼاعفاذّ  ذعشٚف  

  انسح

 

 األدواث:
 تششٕساخ.

 

 

 

 

 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 

 (:9ورشت العول رقن )

 

 .)األيٍ ٔانساليح( أ/ ذغشٚذ انسٓهٙ  الوسؤولت :
 الوهوت:

 انساليح فٙ انسحذعشٚف انساج عهٗ كٛفٛح 

 شِ.ٛٔاإلترعاد عٍ انضزاو ٔاألياكٍ انخط 

 

 األدواث:

 يطٕٚاخ 

 

 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 



 تســى هللا انشزًٍ انشزٛــى
 الوولكت العربيت السعىديت    
 وزارة التعلين العالي       

جاهعت اإلهام هحوذ بن سعىد  

 اإلسالهيت 

 الخذهاث الطبيت  هجوع     

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University 

Medical Services Complex 

 

 

  أ/ نوره الغنام
 

 

 يع ذسٛاخ 

 لجنت التثيقف الصحي


