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 مدير جامعة الملك سعود يدشن جلسات منتدى الخدمات الطبية الطارئة

 

 عبدالرحمن المنصور -الرياض 

افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر صباح أمس فعاليات المنتدى 

والذي تقيمه ( تنقذ)السعودي الثاني للخدمات الطبية الطارئة وتدشين مشروع جامعة الملك سعود 

 .كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

وبدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى عميد كلية االمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة الدكتور خالد بن 

علي فوده كلمة ذكر فيها اننا سنقوم بإذن هللا تعالى في هذا المنتدى بمناقشة مجموعة من المراجع 

ة المتخصصة بهذا المجال، العالمية في تعليم الخدمات الطبية الطارئة وكيفية النهوض بالبحوث العلمي

بمشاركة متميزة من متخصصين من الواليات المتحدة األمريكية واستراليا والمملكة، مركزين في هذا 

المنتدى على الدراسات العليا والبحث العلمي في مجال الخدمات الطبية الطارئة، آملين من خالل هذا 

بجامعة الملك سعود ومن خارجها من  المنتدى أن نصل بهذا المجال ومن خالل جهود المتخصصين

المشاركين معنا في هذا المنتدى، وفي ورش العمل المصاحبة له، إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة 

 .في مملكتنا الحبيبة، إلى أرقى المستويات العالمية ومنافسة المراكز العالمية المتخصصة بهذا المجال

ضاً في مشاريع توعية في طور التنفيذ إحساساً من جامعة واضاف الدكتور الفودة ان الكلية خطت اي

الملك سعود ممثلة بكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بالمسؤولية 

االجتماعية، وبناًء على موافقة مدير الجامعة فقد قامت الكلية وبمشاركة عمادة السنة التحضيرية 



وهذا المشروع التدريبي سيقدم بإذن هللا لكافة طالب ( تنقذجامعة الملك سعود )بإعداد مشروع 

وطالبات السنة التحضيرية لتدريبهم على أساسيات اإلسعافات األولية لتكون جامعة الملك سعود أول 

جامعة في الشرق األوسط كل طالبها حاصلين على شهادات تدريب معتمدة من هيئات عالمية في 

 .ولي مع الحاالت الطبية الطارئة بإذن هللااإلسعافات األولية والتعامل األ

وبين أن المستهدفين في المرحلة األولى من هذه الدورات هم طالب وطالبات السنة التحضيرية 

ومن مشاريع الكلية . ومن ثم ستقدم إلى كافة منسوبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.. بالجامعة

مشروع واعد انطلق من الكلية وتبنته وكالة الجامعة  التي نفخر به برنامج خبير أكاديمي زائر، وهو

للشؤون األكاديمية وأقره مجلس الجامعة الموقر خالل العام الدراسي الحالي، وذلك لكي يشارك في 

تدريس طالب مرحلة البكالوريوس مجموعة متميزة من األكاديميين من جامعات عالمية مرموقة 

 .يصعب تواجدهم بصورة دائمة في الجامعة

وايماناً من إدارة الجامعة الموقرة بدور الكلية وأهمية الرقي بها فقد قام مدير الجامعة : وتابع

كما وافق على إنشاء وحدة متخصصة في  بالموافقة على مكان مناسب للكلية داخل الحرم الجامعي،

الخدمات الطبية الطارئة تتبع للكلية لخدمة مدينة جامعة الملك سعود وبعض األحياء المجاورة كأحد 

بعد ذلك القى مدير الجامعة الدكتور بدران العمر كلمة . بنود مذكرة التفاهم مع هيئة الهالل األحمر

تحقيق اهدافه بتنظيم كلية األمير سلطان للخدمات الطبية رحب فيها بالحضور وتمنى نجاح المؤتمر ل

الطارئة التي تقدمت خطوات ملموسة خالل فترة وجيزة منذ إنشائها فقد اعتمدت مناهجها من قبل 

إدارة الجامعة على أعلى المستويات العالمية، كما قدمت العديد من المبادرات المهمة التي ستدعم 

ليس على مستوى الجامعة فحسب وانما على مستوى المملكة والشرق  مجال الخدمات الطبية الطارئة

األوسط فللكلية اتفاقية تعاون هادفة مع هيئة الهالل االحمر السعودي تشرفت الجامعة بتوقيعها مع 

صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن عبدهللا رئيس الهيئة وهي تهدف الى رفع مستوى التدريب 

 .ن بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئةلطالب كلية األمير سلطا

وقال ان كلية االمير سلطان وقعت اتفاقية مع عمادة السنة التحضيرية لتنفيذ دورات في االسعافات 

األولية لكل طالب وطالبات السنة التحضيرية كمرحلة أولى وفي مرحلتها الثانية ستنفذ تلك الدورات 

دريس والموظفين لتكون جامعة الملك سعود الرائدة في هذا لكل منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة الت

العمل بحصول كل طالبها وطالباتها ومنسوبيها على هذه الدورات سعيا للتعاون الصحيح مع الحاالت 

 .اإلسعافية

بعد ذلك كرم مدير الجامعة المتحدثين والشركات الراعية وتكريم طالب الكلية الفائزين بمسابقة 

 .ت الطبية الطارئةأولمبياد الخدما
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