
Thursday 12th  December 2019 8:00 AM - 8:00 PM Alfaisal University
Ground floor

 Physical Health:
•	 Creation of mini gyms 
•	 Walking and jogging tracks
•	 Healthy dinning & catering
•	 Kitchen to prepare own food
•	 Sports tournaments & sports clinics
•	 Physical Health Task Force Group

  Mental Health:
•	 Meditation and Yoga corners 
•	 Destigmatizing of mental Illness
•	 Emotional Intelligence 
•	 Mental Health - Self help group
•	 Mental Health Taskforce Group

''Together Towards a Healthy University''

Alfaisal Family & Community Medicine Department invites you to the 

7th Health Promotion Exhibition

A Full Day Event, Open for Public & School Visits 

  Environmental Health:
•	 Stand up / Set desks & work ergonomics
•	 Air quality in campus
•	 Minimizing waste & effective recycling 
•	 Disability friendly campus
•	 Safety & security accross campus 
•	 Environmental Health Taskforce Group

  Prevention and wellbeing:
 

•	 Seasonal vaccination clinics 
•	 Weekly meet the Family Doctor lunch hour
•	 Cancer Screening awareness and weekly sessions
•	 Health Promotion Podcast
•	 Students, faculty & staff lounges
•	 Dental & Oral health clinics
•	 Physical and mental emergency first aid

Students are encouraged to invite their 
famillies, friends, students and peers from 

other universities.

Alfaisal Students-led exhibition with interactive booths 
to cover the following and other topics:

Let's make Alfaisal University a 
benchmark for other universities

balghalyini@alfaisal.edu
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8 مساء جامعة الفيصل 8 صباحا - 
الدور األرضي

 الصحة البدنية:
• إنشاء صاالت رياضية صغيرة 	
• مسارات مشي وهرولة	
• أغذية ومطاعم صحية	
• مطبخ لتحضير الطعام بنفسك	
• بطوالت وعيادات رياضية	

  الصحة النفسية:
• أركان لليوغا والتأمل	
• إزالة النظرة السلبية عن األمراض النفسية 	
• الذكاء العاطفي 	
• مجموعة عمل دعم الصحة النفسية	

''مـعـًا نـحو جامـعـة بـأسـلـوب صـحـي''

يسر قسم طب األسرة والمجتمع في جامعة الفيصل دعوتكم لحضور 
معرض التثقيف الصحي السابع

فعالية يوم كامل مفتوحة للزّوار والزيارات المدرسية

  الصحة البيئية:
• بيئة العمل الصحية	
• جودة الهواء في الجامعة	
• تقليل النفايات وإعادة التدوير الفعال	
• جامعة موائمة لذوي االحتياجات الخاصة	
• األمن والسالمة في الجامعة 	
• مجموعة عمل دعم الصحة البيئية	

    الوقايةوالتعافي من األمراض
• عيادات التطعيم الموسمي	
• فقرات توعوية أسبوعية مع طبيب األسرة	
• التوعية بالكشف المبكر عن السرطان 	
• بودكاست توعية صحّية	
• الونج للطالب و منسوبي الجامعة	
• عيادات صحة الفم واألسنان	
•  دورات األسعافات األولية لمنسوبي الجامعة 	

معرض طالبي بأركان تفاعلية لتغطية المحاور الصحية التالية وغيرها: 

لنجعل جامعة الفيصل نموذجا 
يحتذى به للجامعات األخرى

balghalyini@alfaisal.edu


