النادي العلمي لطب األطفال
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالقادر بديوي
Email: 351000295@stu.ut.edu.sa

نبذة تعريفية
قامت كلية الطب بجامعة تبوك
بإنشاء النادي العلمي لطب األطفال
بحلول العام الدراسي  ١٤٤١هـ عن
طريق الطالب عبد العزيز عبد
الرحمن بديوي والذي يعنى بتوعية
المجتمع حول األمراض التي تصيب
األطفال وكفية الوقاية منها وطرق
الرعاية السليمة لالطفال ونمط
التغذية الصحية لينمو الطفل ويكبر

في بيئة صحية ومتكاملة توفر ما يتطلبه الطفل ليكون أحد سواعد
البناء في المجتمع.
ويتكون النادي من قسمين اساسين هما قسم الحمالت التوعوية
الصحية والذي يساهم في اقامة حمالت توعوية تطوعية للمجتمع،
وقسم المؤتمرات الطبية الذي يعنى بإقامة مؤتمرات طبية
باالشتراك مع النوادي العلمية األخرى لتطوير الكادر الصحي
ورفع كفاءته وإقامة البحوث الطبية المتعلقة بطب األطفال بالتعاون
مع نادي البحث العلمي.
قائمة اإلنجازات
جمع أكثر من  ١٣٠عضو من الطالب والطالبات
حملة التوعية بمرض السيلياك

اإلشراف على التنظيم والتوعية :عبد العزيز عبد الرحمن بديوي
ونادية عبد هللا الزهراني
بادرت كلية الطب بجامعة تبوك ممثلة بالنادي العلمي لطب
األطفال ،بإقامة حملة للتوعية عن مرض السيلياك ،والحث على
االهتمام بنمط التغذية في هذا المرض بمجمع المكان التجاري
بمدينة تبوك في يوم الجمعة ،الثامن عشر من أكتوبر لعام ٢٠١٩
ولمدة خمس ساعات من الخامسة وحتى العاشرة مسا ًء تحت
إشراف د .محمد حسين شيخ.
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Introduction
The Faculty of Medicine
at the University of Tabuk
has
established
a
scientific
club
for
pediatrics 1441H by the
student
Abdulaziz
Abdulrahman Bedaiwi.
Which aims to educate
the community about the
diseases
affecting

children and how to prevent them and ways of
proper care for children and the pattern of
healthy nutrition to grow up in a healthy and
integrated environment provides what the child
requires to be one of the building blocks in
society.
The club consists of two main sections: Health
Awareness Campaigns which contributes to the
establishment
of
voluntary
awareness
campaigns for the community, and the
Department of Medical Conferences which is
concerned with the establishment of medical
conferences in conjunction with other scientific
clubs to develop health staff and raise the
efficiency and conduct medical research
related to pediatrics in cooperation with the
Scientific Research Club.
List of Achievements
Collect more than 130 members of the
students
Celiac disease Awareness Campaign

Supervision of organization and awareness:
Abdulaziz Abdulrahman Bedaiwi and Nadia
Abdullah Alzahrani
The Faculty of Medicine at the University of
Tabuk, represented by the Scientific Club of
Pediatrics, initiated a campaign to raise
awareness about celiac disease, and urge
attention to the pattern of nutrition in the
disease at Almakan mall in Tabuk city on
Friday,18th October, 2019 for five hours from 5
to 10 pm Under the supervision of Dr.
Mohammad Hussain Sheikh.

