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 التطبيقيةمرفق إنجازات �لية العلوم الطبية 

 الر�ع االول 

 ثا�يللفصل الدرا��ي ال 13/07/2018 بتار�خ  التطبيقيةوم الطبية إقامة حفل تخر�ج طلبة �لية العل .1

 .) 2017/2018للعام ا�جام�� (

 الصيفيللفصل الدرا��ي  03/10/2018 بتار�خ  التطبيقيةإقامة حفل تخر�ج طلبة �لية العلوم الطبية  .2

 .) 2017/2018للعام ا�جام�� (

حيث  08/11/2018بتار�خ  التطبيقيةاقامة حفل استقبال الطلبة املستجدين �� �لية العلوم الطبية  .3

 -تضمنت فعاليات ا�حفل التا��:

 ا�ُجدد وتقديم النصائح واالرشادات ال�ي تفيدهم خالل سنوات الدراسة.ال��حيب بالطلبة  •

 ال��ك�� ع�� الطلبة بتجنب التعليقات السلبية ع�� مواقع التواصل االجتما��. •

 فقرات تحف��ية وترف��ية هادفة. •

 قدمت عمادة شؤون الطلبة فقرة عن ا�خدمات ال�ي تقدمها العمادة للطبة املستجدين. •
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لضليل �� منطقة ا يوما طبيا مجانيا التطبيقية اقامت �لية العلوم الطبية بإطار خدمة املجتمع املح��  .4

بمقر جمعية سيدات الضليل يوم  7/11/2018بمقر جمعية جمعية سيدات الضليل يوم االر�عاء املوافق

 لطبيةالعلوم اوقد شارك �ل من قسم العالج الطبي�� والوظيفي و قسم . 7/11/2018االر�عاء املوافق

من ال�لية ممثلة �عدد من اعضاء الهيئة التدريسية ومشر��  وا�حميات وقسم التغذية السر�ر�ة املخ��ية

 . وقد تضمن اليوم الط�ي الفعاليات التا��:املخت��ات وعدد من طالب السنة الرا�عة من �ل قسم
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بفحص �سبة السكر بالدم و تحديد فصيلة الدم للمر��ى  وم الطبية املخ��يةالعلقسم  قام •

 للمراجع�ن. 

دم •
َ
ض مر املصاب�ن ب قسم التغذية السر�ر�ة النصائح وال��امج التغذو�ة لذوي االعاقات و  ق

 . من املراجع�ن السكري 

ّيم  •
َ
��ي الذين قسم العالج الطبي�� والوظيفي املر��ى املراجع�ن من ذوي االعاقات و املر ق

 من االالم املختلفة وتقديم النصائح الطبية لهم. �عانون 
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 الربع الثاني

حيث تم  06/12/2018اقامة فعالية انتخابات مجلس طلبة ا�جامعة الهاشمية بنتجاح بتار�خ  .1

�شكيل �جن�ي انتخاب و فرز من اعضاء الهيئت�ن التدريسية واالدار�ة برئاسة مساعد العميد، حيث 

 تم النشاط بديموقراطية وشفافية عالية واستمرت الفعالية ح�ى وقت متأخر من الليل.

 
 

اقامة مبادرة من طالب ال�لية ومساعد العميد لز�ارة دار االيتام (جمعية عمر بن ا�خطاب) لرعاية  .2

من اجل ادخال الب�جة ع�� قلوب االيتام حيث تم توزيع 30/12/2018االيتام �� الزرقاء بتار�خ 

 املال�س وااللعاب ع�� االيتام وعمل فقرات ومسابقات ترف��ية
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افطار جما��  لعمال النظافة �� مجمع ال�ليات الطبية من قبل طلبة (العلوم الطبية املخ��ية، اقامة  .3

 6/2/2019التغذية السر�ر�ة وا�حميات) بتار�خ 

 (ت��ع من الطلبة) تقديم �جاد ا�� مصليات �لية العلوم الطبية التطبيقية .4

 ار �لية العلوم الطبية التطبيقية.تقديم مق��ح شع .5

حيث تم السماع ملشا�لهم واق��احا��م والتفاعل  5/2/2019الطلبة الوافدين بتار�خ مع لقاء اقامة  .6

 والتعامل معها وايجاد ا�حلول املق��حة. 

  2018/2019للفصل االول  حفل تخر�ج طلبة �لية العلوم الطبية التطبيقية .7

 محاضرة الدكتور عمر الفجاوي �� �ليةالعلوم الطبيةالتطبيقية .8

 لقاء مع الطلبة الفائز�ن �� انتخابات مجلس الطلبة (ل�لية العلوم الطبية التطبيقية .9

 مبادرة دار األيتام. .10

بمناسبة يوم االم وتوزيع  12/03/2019اقامة مبادرة ز�ارة لدار املسن�ن (دارات سم�� شما ) بتارخ  .11

ت من الورود ع�� مقي�ي الدار واقامة �شاطات ترف��ية ودب�ات تراثية مما �ان لھ االثر الكب�� �� باقا

 نفوس كبار السن .
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. اقامة نشاط ریاضي للطالب ( دوري مباریات كرة قدم ) في الصالة الریاضیة تم من خاللھا تشكیل فریق كرة قدم 12
 للكلیة.

حیث قام  5التحالیل الطبیة والتغذیة السریریة بالمشاركة في نشاط صحتي اختیاري مشاركة طالب الكلیة من قسمي  -13
 الطالب بالنشاطات التالیة:

 تحدید زمر الدم لرواد النشاط من الطلبة و موظفي الجامعة. -

 ) وتقدیم النصائح التغذویة.BMIقیاس الوزن والطول  وتحدید (  -

 

بطولة الوفاء لشھداء الوطن التي اقیمت داخل الجامعة الھاشمیة والحصول على مشاركة فریق الكلیة لكرة القدم في  -14
 المركز الثالث مع تتویجھ الفریق المثالي والحاصل على اقوى خط ھجوم.

 

التي  Hult Prizeمركز متقدم في جائزة  من كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة واحرازه   Enviro Glamفریق  مشاركة -15
الذي یھدف الى إنشاء مدینة   Hydroponic Plantingملبورن / استرالیا حیث شارك الفریق بمشروع  عقدت في مدینة

 <مستدامة (یتوفر فیھا االحتیاجات الغذائیة من خالل الزراعة المائیة، و فرص عمل مستدامھ)
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بعنوان فرفش ونعنش تم من خاللھ  27/06/2019یوم الخمیس  2019نشاط طالبي بالفصل الصیفي  مبادرةاقامة -16
توزیع المثالجات (صلش) واالیس كریم من قبل مجموعة ریادیة من الطالب وذلك الدخال البھجة والفرح على طالب 

 كلیتنا.

 

م من خاللھ توزیع مغلفات على الطالب ت  04/07/2019یوم الخمیس  2019اقامة نشاط طالبي بالفصل الصیفي   17
تحتوي على قطعة حلوي وعبارة مكتوبة علیھا حكمة معینة لرفع الروح المعنویة للطالب من قبل مجموعة ریادیة من 

 الطالب وذلك الدخال البھجة والفرح على طالب.

 

وجبات افطار على عمال  وزیعتم من خاللھ ت  20/07/2019یوم االحد  2019اقامة نشاط طالبي بالفصل الصیفي - 18
من قبل مجموعة ریادیة من الطالب وذلك الدخال البھجة والفرح تكریما لھم على دورھم البارز في نظافة الكلیة  نظافةال

 .عمال النظافة الكرامعلى 

 

 

 


