
Ministry of National Guard – Health Affaires 
King Abdullah Specialized Children's Hospital 

Rehabilitation Services  

 تزامنا مع اليوم العالمي للعالج الطبيعي 
 قسم التأهيل بمستشفى الملك عبد هللا التخصصي لألطفال يسر

دعوتكم لحضور فعاليات الحملة التثقيفية الثانية بعنوان     

اسألني مجددا  ... لوعي أفضل   
ر اتحت شع

آفاق أرحب ... العالج الطبيعي    
To coincide with World Physical Therapy Day,  

the Rehabilitation Department in King Abdullah Specialized Children Hospital  
is glad to invite you to attend the Second Awareness Campaign under the title of  

For Better Awareness … Ask Me Again 
and raising the slogan of 

Physical Therapy … Broader Horizons 

Target Audience: NGHA staff, Out-patients and their care-
givers/sitters. 

Date:  03 October 2018   - From 07:30 am to 17:00 pm

Venue:  KASCH – 3rd floor (King Abdullah Hall). 

Registration  information: Seminar on-site registration is available  
(Fee: 100 SR for CME) 

Contact Information:  Please contact Rehabilitation Services 
Extension: 50132 
E-mail: kasch_rehab@ngha.med.sa 

المرضى المراجعين  الصحية بالحرس الوطني و لشئونا موظفي: المستهدفة الفئة

 .والمرافقين

 07:30من الساعة  -ه1440محرم  23م الموافق 2018اكتوبر  3:التاريخ

 مساءا  17:00صباحا إلى 

قاعة الملك  )الدور الثالث  -مستشفى الملك عبد هللا التخصصي لألطفال : الموقع

 (. عبدهللا

التعليم  اعاتلاير لس 100)التسجيل للندوة متوفر في الموقع  :معلومات التسجيل

 (الطبي المستمر

 فسم خدمات التأهيلالرجاء التواصل مع : لمزيد من المعلومات

 50132: تحويلة
 kasch_rehab@ngha.med.sa: اإليميل

The campaign includes the following activities: 
 

• Rehabilitation Guidance for Work-Life Balance Seminar. 
 

• The Speakers: 
 

• Mr. Tibor Boka 
Clinical Specialist – Physical Therapy 
 

• Ms. Haifa Saleh Almansoof 
Clinical Specialist – Physical Therapy 
 

• Exhibition and open mini-clinics: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• With the participation of associations/organizations of 
those  with similar interest.  

 :الحملة تشتمل على الفعاليات التالية
 

 .تحقيق التوازن بين العمل والحياةلندوة علمية عن الدليل التأهيلي •
 

 :المتحدثون•
 

 بوكا  تيبور. أ•

 عالج طبيعي –اخصائي اكلينيكي 
 

   المنصوفهيفاء صالح . أ•

 عالج طبيعي –اخصائية اكلينيكية 
 

 :المفتوحة المصغرة المعرض و العيادات•

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .المنظمات ذات االختصاص/   بمشاركة مجموعة من الجمعيات•

ساعات  6

تعليم طبي 

 مستمر

6 CME 
Hours 

Activity of Daily 
Living 

  نشاطات الحياة اليومية

Upper Limbs  
العليا األطراف  

Lower Limbs  
ف السفلىاألطرا  

Healthy Spine and Posture 
  العامود الفقري و القوام الصحي 

Mental Health 

الذهنية الصحة  
Breathing, Anti-Smoking, and 

Endurance 
، التوقف عن التدخين و القدرة التنفس   

Healthy Life –Style and 
Obesity 

 نمط الحياة الصحي والسمنة

General pediatrics  
 األطفال العام

Sensory-Integration  
 التكامل الحسي

Women’s Health  
 صحة المرأة

 Orthotics  
 المساعدة  األجهزة التقويمية و 

Headache, TMD  and Healthy Sleeping 

  الصداع، مفصل الفك و النوم الصحي

mailto:kasch_rehab@ngha.med.sa

