
 عيادة التغذية العالجية :

( هي عيادة تعليمية لطالب قسم علوم صحة المجتمع لتدريبهم واكتساب معارف مختلفة وتدعم الطالب Diet Clinicعيادة التغذية العالجية )

 الجامعيين في مجال التغذية العالجية.

يهدف قسم علوم صحة المجتمع لتقديم خدمة مجانية للعديد من فئات المجتمع من طالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .. الخ من خالل        

 العيادة بهدف زيادة الوعي بين المرضى ، وتوضيح كيفية تحسين الظروف والعوامل الصحية ، وتغيير أنماط الحياة ، وتحسين تعزيز صحتهم من

 أعضاء هيئة التدريس واألخصائيين منسوبي قسم علوم صحة المجتمع المدربين والمتميزينل صحة وحياة أفضل. هذه الرؤية مدعومة من قبل أج

 .لقديم هذه الخدمات يجودة وكفاءة والمؤهلين

 وتضم عيادة التغذية العالجية العديد من العيادات الفرعية وهي:

 عيادة أنقاص الوزن –أوالً  

العيادة برامج متكاملة ألنقاص الوزن لمرضى السمنة باستخدام أدق وأحدث أجهزة التنحيف مثل أجهزة قياس معدل الحرق وتركيب الجسم كما تقدم 

 تقدم برامج لعالج السمنة الموضعية باإلضافة لبرامج مابعد التخسيس وبرامج للحصول على الوزن المثالي.

 السكري عيادة التغذية العالجية لمرض –ثانياً 

ية تقدم العيادة برامج متعددة لتحقيق التغذية السليمة وتعديل السلوك الشخصي لمرضى السكر للحصول على افضل النتائج وتقديم المشورة الطب

 والغذائية لمرضى السكري وعمل الفحوص المطلوبة .

 :الرؤية

 .وتجنب حدوث مضاعفات السكرىالريادة والتميز من خالل تحقيق اقصى درجات التحكم في مستوى سكر الدم 

 :الرسالة

المساهمة فى تعزيز صحة مرضى السكرى من خالل تقديم الخدمات االرشادية والعالجية فى مجال التغذية وتحسيين نمط الحياة وإنتاج البحوث 

 .العلمية التى تهدف الى تحسين صحة الفرد وخدمة المجتمع

 :الخدمات المقدمة

متكاملة ومتعددة الوسائل تشتمل على التغذية والرياضة والتعديل السلوكى لعالج مرضى السكرى من النوعين األول تقديم برامج عالجية  -1

 .والثانى

 اجراء بعض التحاليل الطبية المرتبطة بالسكرى ومضاعفاته مثل سكر الدم والكوليستيرول والدهون الثالثية الخ -2

 . للمضاعفات واألمراض المصاحبة للسكرىتقديم الخدمات التغذوية والصحية  . 3

 

 عيادة التغذية العالجية لمرض القلب وضغط الدم –ثالثاً 

تقدم برنامج صحي متكامل للمساعدة في معالجة أمراض القلب وتصلب الشرايين وأرتفاع ضغط الدم وعمل الفحوص الطبية المتعلقة بهذة  

 األمراض.

 :الرؤية

 . وعالج امراض القلب وارتفاع ضغط الدمالريادة والتميز في الوقاية 



 :الرسالة

 .لحياةالمساهمة في الوقاية وعالج مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم من خالل تقديم الخدمات االرشادية والعالجية فى مجال التغذية وتحسيين نمط ا

 :الخدمات المقدمة

 .ية والرياضة لعالج مرضى القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدمتقديم برامج تغذويه متكاملة ومتعددة الوسائل تشتمل على التغذ -1

ثية متابعة قياس ضغط الدم واجراء بعض التحاليل الطبية المرتبطة بتصلب الشرايين وامراض القلب مثل سكر الدم والكوليستيرول والدهون الثال -2

 الخ

 

 منسوبي العيادة

 د/ علي المجول )استشاري(

 المعاطي )طبيب نائب اول(د/ محمود أبو 

 (محمد القرشي )أخصائي 

 (فهد الداود ) أخصائي

 

 عيادة التعذية العالجية لمرضى السكرىأوال: 

  

 

 ثانيا:عيادة التعذية العالجية لمرضى القلب وضغط الدم

  

 

 جدول العيادات واوقات الدوام والتواصل

 :جدول العيادات

والتغذية العامةاالحد: التغذية العالجية لمرضى السكرى   

 االثنين: إنقاص الوزن لالطفال

 الثالثاء: السمنة الموضعية ونحت القوام

 االربعاء: إنقاص الوزن للبالغين

 الخميس: عيادة التعذية العالجية لمرضى القلب وضغط الدم

 عيادة التقييم التغذوى يوميا

م 2ص الى  8أوقات الدوام من   

 : الموقع والتواصل



24كلية العلوم الطبية التطبيقية )مبنى  -التغذية العالجية في جامعة الملك سعود توجد عيادات   ) 

 الدور االرضى -

0114693700الهاتف :   

92918للحجز واالستعالم :   

 

 

 : الموارد البشرية

 يقوم بالعمل بالعيادة نخبة من االستشاريين واألخصائيين المتميزين

 د. على المجول _ إستشارى

أبوالمعاطى _ طبيب نائب أولد. محمود   

 د. خالد الدبيان_أخصائى

 (أ. محمد القرشى_أخصائى )مبتعث

 (أ. فهد الداود_أخصائى )مبتعث

 أ. عادل النفييعى_فنى

 أ. يحيى ال سالم_فنى

 أ. على الشهرانى_فنى
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