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كلمة معالي مدير الجامعة
 

د. بندر بن عبدالمحسن القناوي
المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

 جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة إلــى الرقــي بمعطياتهــا ومخرجاتهــا فــي مجــال العلــوم الطبيــة والصحيــة لتتصــدر بذلــك علــى 
ً
تســعى دومــا

املســتوى املحلــي والدولــي. ويكــون مــن خــالل جــودة التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي والــذي يعتبــر العامــل األسا�ســي لخلــق مخرجــات ذات جــودة عاليــة فــي 

. كمــا يظهــر لنــا التقريــر 
ً
 صحيــا

ً
إعــداد وتهيئــة خريجــي طــالب الجامعــة ليتبــؤون مكانتهــم مــن بيــن صفــوف املتميزيــن فــي مجالهــم ومســاهمتهم لبنــاء مجتمعــا

الســنوي للجامعــة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ املوافــق 2018/2017م الجهــود املبذولــة مــن قبــل منســوبيها فــي املســاهمة الفعالــة فــي تنفيــذ املشــروعات 

 إلــى الدعــم الغيــر محــدود الــذي  تحظــى بــه مــن 
ً
والتــي تــم إنجازهــا لتحقيــق أق�ســى درجــات النجــاح فــي تطويــر العمــل األكاديمــي واإلداري والفنــي بالجامعــة، مشــيرا

خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز- حفظــه هللا - وحكومتــه الرشــيدة، و بتوجيهــات ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو امللكــي األمــــــير محمــد 

بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وكذلــك وزيــر الحــرس الوطنــي صاحــب الســمو امللكــي األميــر/ عبــدهللا بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، ومعالــي وزيــر التعليــــم الدكـتـــــور/ 

حمــد بــن محمــد آل الشــيخ.

فــي حكمهــم ومديــري إدارات قطاعــات  لــوكالء الجامعــة والعمــداء ووكالئهــم ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن  بالتقديــر  والشــكر موصــول 

الجامعــة وكافــه منســوبيها الذيــن ســاهموا فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات والشــكر كذلــك للقائميــن فــي عمــادة التطويــر ملــا بذلــوه مــن جهــود علــى إعــداد التقريــر 

الثالــث للجامعــة وإخراجــه بشــكله النهائــي.

كلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية
 

أ . د. محمد بن سعد المعمري
وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية

إن عمليــات التطويــر والجــودة فــي التعليــم العالــي يتطلــب تطبيــق أفضــل املعاييــر املحليــة والدوليــة وهــذا مــا تســعى إليــه وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة 

النوعيــة ممثلــة بوكيلهــا وجميــع منســوبيها وحرصهــم علــى تفعيــل مفاهيــم الجــودة والتطويــر فــي املجــال األكاديمــي علــى أرض الواقــع مــن أجــل ضمــان تحقيــق 

األهــداف االســتراتيجية. كمــا يعكــس لنــا التقريــر الســنوي الثالــث للجامعــة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ املوافــق 2018/2017م، مــدى توحيــد الجهــود 

املتاحــة مــن قبــل منســوبيها فــي ســبيل تذليــل الصعــاب املتوقعــة مــن اجــل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية التــي تــم اعتمادهــا. والــذي بــدوره يجعــل العمليــة 

التعليميــة الصحيــة والطبيــة متوافقــة مــع ماتــم التخطيــط لــه فــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة. 

 باألرقــام والحقائــق، باإلضافــة إلــى معلومــات تعكــس مــدى ســعي 
ً
 لواقعنــا ومســيرتنا العلميــة والتعليميــة ومستشــهدا

ً
 واضحــا

ً
كمــا يوضــح لنــا التقريــر انعكاســا

الجامعــة املســتمر نحــو ترجمــة أهدافهــا االســتراتيجية 2016-2021م علــى أرض الواقــع. ويتمركــز الهــدف الرئي�ســي للجامعــة حــول مهــارات الطالــب وكيفيــة 

تطويرهــا وتنميتهــا مــن أجــل تزويــد ســوق العمــل ومتطلباتــه فــي اململكــة بالكــوادر الوطنيــة املتميــزة فــي املجــال الصحــي والطبــي مــن أصحــاب الكفــاءة والفعاليــة 

التــي مــن شــأنها إنجــاح الخطــة االســتراتيجية للجامعــة والتــي تتوافــق مــع مــا جــاء فــي الخطــة الوطنيــة 2030، لتتحقــق بذلــك رســالة الجامعــة والهــدف الســامي 

لهــا عبــر »جامعــة لصحــة وطــن«.
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كلمــة وكيــل الجامعــة المســاعد للتطويــر والجــودة النوعيــة وعميــد عمــادة 
التطويــر

أ.د. عبدالملك بن محمد الكثيري
وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية

وعميد عمادة التطوير

 وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة ممثلــة بعمــادة التطويــر إلــى تطويــر املخرجــات األكاديميــة فــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز 
ً
تســعى دائمــا

للعلــوم الصحيــة، وذلــك مــن خــالل عقــد اتفاقيــات مــع خبــراء محلييــن وعاملييــن مــن أجــل ضمــان ســير الخطــة االســتراتيجية للجامعــة 2021/2016 والتــي تــم 

وضعهــا للتوافــق مــع الخطــة الوطنيــة 2030. ممــا ينعكــس علــى جــودة العمليــة التعليميــة عبــر تكريــس الجهــود و القــدرات فــي ســبيل نجــاح وتفــوق العمليــة 

الطبيــة الصحيــة التعليميــة. ويبــرز لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ املوافــق 2018/2017م، املســتوى املميــز الــذي تحظــى بــه 

 وذلــك باألرقــام والحقائــق. وللوصــول إلــى مخرجــات عمليــة بحثيــة ناجحــة 
ً
الجامعــة عــن باقــي الجامعــات فــي اململكــة العربيــة الســعودية والوطــن العربــي كامــال

ومميــزة حرصــت العمــادة علــى أن تكــون أهدافهــا متناســقة مــع األهــداف االســتراتيجية للجامعــة فيمــا يتعلــق بالتطويــر والجــودة النوعيــة. وتتمركــز أهــداف 

الجامعــة حــول تطويــر وتنميــة مهــارات طــالب الجامعــة، ليكــون بذلــك خريجــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــن أصحــاب الكفــاءات 

املتميــزة، وذو مهــارات علميــة وعمليــة يتطلبهــا ســوق العمــل باململكــة العربيــة الســعودية. وتحــرص الجامعــة علــى ضمــان الــدور الفعــال فــي إنجــاح مســيرة التعليــم 

والتعلــم فــي العلــوم الصحيــة الطبيــة وكذلــك البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع فــي ســبيل تطويــر مجــاالت العلــوم الطبيــة والصحيــة ليكتمــل بذلــك تحقيــق 

الرؤيــة والرســالة الجامعيــة لتكــون رســالتها »جامعــة لصحــة وطــن«. 

القادة في الجامعة

أعضاء مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:

معالي الدكتور بندر بن عبد املحسن القناوي مدير الجامعة	 

سعادة األستاذ الدكتور يوسف بن عبد هللا العي�سى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	 

سعادة الدكتور عبد املجيد بن عبد الرحمن العبد الكريم وكيل الجامعة للدراسات العليا	 

سعادة األستاذ الدكتور محمد بن سعد املعمري وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية	 

سعادة الدكتورة هيا بنت محمد الفوزان وكيل الجامعة لشؤون الطالبات وعميدة كلية التمريض بالرياض	 

سعادة األستاذ الدكتور عبدامللك بن محمد الكثيري وكيل الجامعة املساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عمادة التطوير	 

سعادة الدكتور عبداملحسن بن عودة الك�سي وكيل الجامعة املساعد للشؤون التعليمية وعميد كلية العلوم واملهن الصحية	 

سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم بن علوان العلوان وكيل الجامعة املساعد للدراسات العليا	 

سعادة األستاذ الدكتورة حنان بنت محمد القادري وكيل الجامعة املساعد للشؤون التعليمية	 

سعادة الدكتور أحمد بن رميان الرميان عميد كلية الطب - الرياض	 

سعادة الدكتور منصور بن عبدهللا القر�سي عميد كلية الطب - جدة	 

سعادة الدكتور على بن عبد هللا اإلحيدب عميد كلية طب األسنان - الرياض	 

سعادة الدكتور عبدالكريم بن محمد البكيري عميد كلية الصيدلة - الرياض	 

سعادة الدكتور تقوى بنت يوسف بن محمد عمر عميدة كلية التمريض - جدة	 

سعادة الدكتورة سامية بنت سعود الفريخ عميدة كلية التمريض - األحساء	 

سعادة الدكتور محمد بن خلف املطيري عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض	 

سعادة الدكتور علي بن شرف الشريف عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة	 

سعادة الدكتور نواف بن محمد العنزي عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - األحساء	 

سعادة الدكتور ماجد بن عبداللطيف السالمة عميد كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية	 

سعادة الدكتور محمد غيهب الغيهب عميد عمادة القبول والتسجيل	 

سعادة األستاذ الدكتور فايز بن فالح الحجيلي  عميد عمادة الدراسات العليا	 

سعادة الدكتور سليمان بن عبدهللا القويفلي عميد عمادة شؤون الطالب	 

سعادة الدكتور خالد بن حمد الجمعان عميد عمادة الجودة النوعية	 

سعادة األستاذ الدكتور علي بن سليمان التويجري عميد عمادة شؤون املكتبات	 
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها:

وكاالت الجامعة:

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية •

وكالة الجامعة للدراسات العليا •

وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية •

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات •

فروع الجامعة وكلياتها:

فرع الرياض:
)طالب - طالبات(	  كلية الطب       

)طالب - طالبات(	  كلية العلوم الطبية التطبيقية     

)طالب - طالبات(	  كلية الصيدلة       

)طالب - طالبات(	  كلية األسنان      

)طالبات(	  كلية التمريض                 

)طالب - طالبات(	  كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية   

)طالب - طالبات(	  كلية العلوم واملهن الصحية      

فرع جدة:
)طالب - طالبات(	  كلية الطب       

)طالب - طالبات(	  كلية العلوم الطبية التطبيقية     

)طالبات( 	  كلية التمريض       

فرع األحساء:
)طالب - طالبات(	  كلية العلوم الطبية التطبيقية    

)طالبات(	  كلية التمريض      

العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:

عمادة القبول والتسجيل •

عمادة الدراسات العليا •

عمادة شؤون الطالب •

عمادة الجودة النوعية •

عمادة التطوير •

عمادة المكتبات •
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اإلدارات والمجالس واللجان الرئيسية في الجامعة

اإلدارات في الجامعة:

إدارة الشؤون اإلدارية واملالية	 

اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم	 

إدارة الشؤون التقنية	 

إدارة الخدمات املساندة	 

إدارة املشتريات	 

المجالس واللجان الرئيسية

مجلس الجامعة	 

املجلس العلمي	 

مجالس الكليات	 

مجالس األقسام	 

مجلس الدراسات العليا في الجامعة	 

لجنة التوظيف	 

اللجنة التوجيهية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي	 

لجنة تطوير املناهج بالجامعة	 

اللجنة الدائمة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية	 

اللجنة الدائمة للخطط الدراسية	 

اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واملحاضرين ومدر�سي اللغات ومساعدي الباحثين	 

اللجنة االستشارية لتنظيم اإلدارة والحوكمه 	 

مجلس بحوث الطالب	 

مجلس الطالب اإلستشاري	 

النشأة - التطور-  النطاق الجغرافي للجامعة
أمــر خــادم الحرميــن امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز - رحمــه هللا تعالــى - فــي الخامــس مــن شــهر صفــر للعــام 1426هـــ، املوافــق الســادس عشــر مــن شــهر مــارس 

2005م، بإنشــاء جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة والتــي كانــت نواتهــا البرامــج األكاديميــة فــي مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة، التابعــة 

 لهــذه البرامــج األكاديميــة والتــي 
ً
 وعامليــا

ً
للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي. وبتســارع وتيــرة النمــو الســكاني ومتطلبــات مواكبــة مراحــل التطــور محليــا

نتــج عنهــا خلــق وتأهيــل كــوادر وطنيــة مميــزة فــي مختلــف التخصصــات فــي شــتى املجــاالت الطبيــة والعلــوم الصحيــة. وبفضــل مــن هللا وحــرص ومتابعــة مــن املقــام 

الســامي الكريــم فقــد تــم وضــع حجــر األســاس ملشــاريع املــدن الجامعيــة الثــالث فــي كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، وبتفضــل مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 

امللــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز - رحمــه هللا - فــي التاســع مــن جمــادى األولــى 1429هـــ، املوافــق الســادس عشــر مــن مايــو 2008م. كمــا تعتبــر جامعــة امللــك ســعود 

بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة أول جامعــة علــى مســتوى الشــرق األوســط والعالــم العربــي متخصصــة فــي مجــال العلــوم الصحيــة والطبيــة. ومقرهــا الرئي�ســي 

فــي مدينــة الريــاض، وفروعهــا فــي كل مــن مدينــة جــدة ومدينــة األحســاء. كمــا تمتــاز الجامعــة بإرتبــاط مباشــر بالشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي حيــث 

 فــي إيجــاد بيئــة فريــدة مــن نوعهــا فــي التعــاون الفعــال واملباشــر بيــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم 
ً
 بــارزا

ً
أن هــذا األرتبــاط اكســب الجامعــة دورا

 مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، ممــا عــزز بدعــم مناهــج وبرامــج 
ً
الصحيــة وفروعهــا وبيــن مــدن امللــك عبدالعزيــز الطبيــة التابعــة لــوزارة الحــرس الوطنــي فــي كال

 فــي الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر 
ً
الجامعــة األكاديميــة ببرامــج تدريــب ميدانيــة فــي املــدن الطبيــة والتــي تطبــق أحــدث وأفضــل املعاييــر املتقدمــة عامليــا

بيئــة أكاديميــة متميــزة وفريــدة تتيــح للطالــب التدريــب تحــت إشــراف ومتابعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ممــن يمتــازون بكفــاءة عاليــة فــي املجــاالت 

الطبيــة والصحيــة. 
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الخطة األستراتيجية للجامعة 2021-2016:
تتبنــى إدارة جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز بــن ســعود للعلــوم الصحيــة منهــج تعليمــي وإداري يتواكــب مــع تطــورات العالــم الحديــث ممــا يتطلــب رســم 

ووضــع خارطــة طريــق يتــم مــن خالهــا بنــاء أهــداف الجامعــة، حيــث يتــم تحقيقهــا علــى أرض الواقــع عبــر الســنوات القادمــة والتــي بدورهــا تفــي بتطلعــات 

حكومتنــا الرشــيدة والخطــة الوطنيــة 2030.

الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

الرؤية
تحقيق ريادة عاملية في تعليم العلوم الصحية، مع التميز في البحث العلمي، ورعاية املر�سى، وخدمة املجتمع

الرسالة
تقديم خدمات عالية الجودة في تعليم العلوم الصحية والبحث العلمي وخدمة املجتمع لتعزيز الصحة في الوطن.

القيم األساسية
األخالق السامية: الصدق، واألحترام، واإلنصاف، والرحمة	 

العمل الجماعي: التعاون والتنسيق	 

املسؤولية: إنجاز املهام	 

الشفافية: العمل بوضوح 	 

التميز: االلتزام بجودة األداء واالبتكار واإلبداع	 

القيم العامة للخطة االستراتيجية 
 ومرتكزة 	 

ً
تقديــم برامــج تعليميــة صحيــة مبتكــرة ملراحــل البكالوريــوس والدراســات العليــا متوافقــة مــع املقاييــس العامليــة، وفــي بيئــة محفــزة فكريا

علــى الطالب.

تخريــج ممارســين صحييــن علــى أعلــى درجــات الكفــاءة، قادريــن علــى التفكيــر املوضوعــي، متمكنيــن مــن التواصــل الفعــال، محافظيــن علــى القيــم 	 

 للمواطنــة.
ً
 مثاليــا

ً
اإلســالمية الســامية، ويحترمــون املنظــور االجتماعــي، ويقدمــون نموذجــا

استخدام املوارد والخبرات في املدن الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بغرض تحسين الوضع الصحي للمجتمع ورفاهيته.	 

احتضان ثقافة بحثية قوية داخل الجامعة.	 

كسب الجامعة التقدير واإلحترام املحلي والعالمي ملا تقدمة من خدمات متميزة للمجتمع السعودي والعالمي.	 

أهداف الجامعة االستراتيجية

الهــدف األول: األعتــراف واالعتمــاد والســمعة الوطنيــة والعامليــة مــن خــالل التطويــر املســتمر للبرامــج األكاديميــة لتخريــج مختصيــن صحييــن ذوي كفــاءة عاليــة 

ومواطنيــن فاعليــن.

الهدف الثاني: االهتمام بالبحوث العلمية واألنشطة الصحية ذات القيمة الوطنية واألهمية العاملية.

الهدف الثالث: املشاركة الشاملة للجامعة في تعزيز صحة املجتمع واملساهمة في املسؤولية االجتماعية الوطنية.

الهدف الرابع: تعزيز نظام ضمان الجودة الداخلية لتحقيق استدامة عمليات ضمان الجودة وتحقيق االعتماد األكاديمي.

.
ً
الهدف الخامس: توظيف أعضاء هيئة التدريس املؤهلين والقوى العاملة املتميزة في توفير فرص تطويرهم مهنيا

الهــدف الســادس: التكامــل بيــن الجامعــة، والشــئون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، ومركــز امللــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة للوصــول إلــى مســتوى 

النظــام الصحــي املوحــد.

الهدف السابع: تقوية األساس املالي للجامعة.

الهدف الثامن: األداء اإلداري بكفاءة عالية لتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت املناسب على جميع مستويات الجامعة.

الهدف التاسع: جودة الحرم الجامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء ملجتمع.

السلطات واإلدارة

تتكــون إدارة الجامعــة مــن مديــر الجامعــة، ووكالء الجامعــة، والــوكالء املســاعدين، وعمــداء الكليــات وعمــداء العمــادات املســاندة، واإلدارات املســاعدة. 

وتأسســت لجنــة الســلطات واإلدارة فــي إطــار رؤيــة الجامعــة فــي التحســين املســتمر لبرامجهــا ووحداتهــا األكاديميــة واإلداريــة والســعي للحصــول علــى االعتمــاد 

 
ً
األكاديمــي للجامعــة وجميــع البرامــج الدراســية. وتشــير وثيقــة الجامعــة للســلطات واإلدارة إلــى التنظيــم الداخلــي إلدارة الجامعــة. والوثيقــة أعــدت خصيصــا

لتنظيــم العالقــات داخــل الجامعــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن الجامعــة واملعنييــن باألمــر.
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الهيكل اإلداري التنظيمي للجامعة

إن تعزيــز نظــام الحوكمــة عــن طريــق تحديــد املهــام واملســؤوليات تعتبــر مــن أهــداف اعتمــاد الهيــكل التنظمــي للجامعــة وذلــك مــن اجــل تحقيــق ضمــان فعاليــة 

وآليــة إتخــاذ القــرارات والتــي مــن شــأنها إنجــاح العمــل فــي املســيرة العلميــة والتعليميــة واألبحــاث وخدمــة املجتمــع.

الفصل األول:

الطالب والطالبات بالجامعة

مجلس الجامعة

مدير الجامعة

الشؤون القانونية

 وكيل الجامعة
البحث العلمي

 وكيل الجامعة
التطوير والجودة النوعية

العالقات الجامعيةالمراجعة الداخلية
وا�عالم 

المجلس التنفيذي
للجامعة

المجلس ا�كاديمي
للجامعة

 المدير التنفيذي
لمركز ا�بحاث

عمادة التطوير

 وكيل الجامعة المساعد
 الشؤون التعليمية

الرياص- جدة - ا�حساء

كلية الطب
الرياض-جدة

كلية الطب ا�سنان
الرياض

كلية الصيدلة
الرياض

كلية العلوم الطبية التطبيقية
الرياض-جدة-ا�حساء

كلية التمريض
الرياض-جدة-ا�حساء

كليةالعلوم والمهن الصحية

 كليةالصحة العامة
والمعلوماتية الصحية الرياض

عمادة شؤون الطلبة

عمادة القبول والتسجيل

مركز تنميةالمهارات السريرية

خدمة تعليم التكنولوجيا

عمادة الجودة النوعية

 مركز ا�ستشارات
والدراسات

 وكيل الجامعة
الشؤون التعليمية

الدراسات العليا

 مركز تدريب
الدراسات العليا

 قسم
المؤتمرات والندوات

 الخدمات
العليمة المساندة

 وكيل الجامعة
الدراسات العليا

 وكيل الجامعة التقنية
والمعلوماتية الصحية

خدمات المشتريات

إدارة الممتلكات

إدارة المشتريات

 المدير العام
إدارة المشتريات

 إدارة الصيانة
والمرافق

 الشؤون التقنية

إدارة التثنية الصحية

 المدير العام
الشؤون التقنية

إدارة ا�من وا�مان

 إدارة الخدمات
المساندة

 نادي الموظفين
ا�جتماعي

ا�دارة المالية

إدارة القوة العاملة

الموارد البشرية

إدارة عالقات الموظفين
وأعضاء هيئة التدريس 

 إدارة العالقات
الحكومية

إدارة ا�تصاالت

إدارة الخدمات
المكتبية 

 العالقات ا�دارية
جدة 

العالقات ا�دارية
ا�حساء 

إدارة تنظيم المنشأة

إدارةالتوظيف

 المدير العام التنفيذي
الشؤون االدارية والمالية تعزيز الصحة

مكتب ا�بتعاث

المركز التعاوني الكندي
لتعليم ا�طباء 

عمادة المكتبات

 عمادة
الدراسات العليا

 المدير العام لخدمة
تقنية المعلومات

 إدارة البيئة التحتية
 للتقنية

إدارة البرامج

إدارة التطبيقات

إدارة الشبكة

إدارة الدعم الفني

 المدير العام التنفيذي
 الخدمات المساندة
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تمهيد:

فــي هــذا الفصــل والخــاص بطــالب وطالبــات الجامعــة يتــم اســتعراض ملخــص بيانــات وإحصائيــات الجامعــة والتــي تعكــس مــدى التقــدم الــذي يحــرزه طــالب 

وطالبــات الجامعــة مــن خــالل مســيرتهم التعليميــة لبرامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا وبرامــج اإلقامــة والزمالــة، مــع بيــان عــدد الطــالب والطالبــات الذيــن 

 فــي هــذا الفصــل اســتعراض بعــض البيانــات واإلحصائيــات التــي تفّصــل أعــداد الطــالب 
ً
 تحــت لــواء هــذه املؤسســة التعليميــة، ويتــم إيضــا

ً
انضمــو حديثــا

املســتجدين واملقيديــن والخريجيــن للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ.

1.1: عرض بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:

1.1.1: مرحلة الدراسة )بكالوريوس، ماجستير، إقامة، زمالة(

فــي هــذا املجــال والتــي تتناســب مــع  لــدى الجامعــة مجموعــة مــن البرامــج الطبيــة والصحيــة والتــي تتوافــق بمخرجاتهــا العلميــة مــا تقدمــه الــدول املتطــورة 

متطلبــات املرحلــة العلميــة لدرجــة البكالوريــوس واملاجســتير وكذلــك برامــج االقامــة وبرامــج الزمالــة، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد طــالب الجامعــة للعــام الجامعــي 

1439/1438هـــ )11708( طالــب وطالبــة موزعيــن علــى النحــو التالــي:

جدول 1 : تصنيف المراحل التعليمية بالجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( للعام الجامعي 1438/1437هـ و 1439/1438هـ

التصنيفالمرحلة
عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة 

للعام الجامعي 1438/1437هـ

عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة 

للعام الجامعي 1439/1438هـ

البكالوريوس
35274403ذكر

43165111أنثى

78439514المجموع

ماجستير

5164ذكر

68111أنثى

119175المجموع

برامج االقامة *
957940ذكر

624681أنثى

15811621المجموع

برامج الزمالة **
215242ذكر

119156أنثى

334398المجموع

987711708اإلجمالي

*برنامج اإلقامة )Residency(: تمثل مرحلة التدريب في الدراسات الطبية العليا.

**برنامج الزمالة )Fellowship(: هو برنامج تدريبي علمي وعملي  يبدأ هذا البرنامج بعد انتهاء الطبيب من برنامج اإلقامة.

رسم توضيحي 1 : الشكل يبين اعداد الطالب المقيدين خالل العامين الجامعيين )1438/1437هـ و 1439/1438هـ(.

حيــث يالحــظ زيــادة بمقــدار 18% فــي اعــداد طــالب البكالوريــوس و زيــادة بمقــدار 32% فــي املاجســتير وايضــا زيــاده بمقــدار 2% للبرامــج االقامــة و زيــاده 16% فــي 

برامــج الزمالــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 16% باملجمــوع العــام العــداد الطــالب 

بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــدى حاجــة الوطــن إلــى كــوادر وطنيــة مــن اصحــاب التخصصــات الطبيــة  وال يخفــى علــى قيــادات جامعــة امللــك ســعود 

 الــكادر النســائي. وباالطــالع علــى عــدد 
ً
والصحيــة باإلضافــة إلــى النقــص فــي الــكادر الطبــي علــى مســتوى ســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية وخصوصــا

الطــالب والطالبــات خــالل العامييــن الجامعييــن املاضييــن يتضــح لنــا بــأن نســبة اإلنــاث أعلــى مــن نســبة الذكــور فــي العــدد اإلجمالــي لطــالب الجامعــة بمركزهــا 

الرئي�ســي بالريــاض وفروعهــا بجــدة واإلحســاء. ويوضــح الجــدول التالــي العــدد الحقيقــي ملجمــوع طــالب الجامعــة مــن الجنســين وهــي علــى النحــو التالــي:
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جدول 2 : يبين العدد االجمالي لطالب الجامعة مصنفة حسب الجنس )ذكر/أنثى( للعام الجامعي 1438/1437هـ  و 1439/1438هـ

التصنيف
العام الجامعي 1439/1438هـالعام الجامعي 1438/1437هـ

المجموعانثىذكرالمجموعانثىذكر

4750512798775649605911708العدد

%52100%48%%52100%48%النسبة المئوية

رسم توضيحي 2 : نسبة أعداد الطالب المقيدين حسب الجنس للعام الجامعي 1438/1437هـ. ومن المالحظ ارتفاع نسبة أعداد الطالبات مقارنة بالطالب 

بنسبة طفيفة

1.2: اســتعراض تفاصيــل البيانــات الخاصــة بأعــداد الطــالب بالجامعــة علــى 
النحــو التالــي:

1.2.1حالة الطالب )مستجد - مقيد ( في برنامج السنة التكميلية حسب الجنس )ذكر/أنثى(:

تتميــز كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة بالجامعــة بكونهــا مركــز إنطــالق املســيرة العلميــة والتعليميــة للطــالب والطالبــات فــي املجــاالت الطبيــة والصحيــة. حيــث 

 للجامعــة مــن خريجــي الثانويــة العامــة. وامدادهــم بالقــدر الكافــي مــن 
ً
أن الهــدف الرئي�ســي لهــذه الكليــة يتمحــور فــي رفــع املســتوى العلمــي  للملتحقيــن حديثــا

متطلبــات التعليــم الصحــي والطبــي باإلضافــة إلــى رفــع مســتواهم ومهارتهــم فــي اللغــة اإلنجليزيــة، ممــا يســاعدهم فــي فهــم واســتيعاب متطلبــات املرحلــة العلميــة 

والتعليميــة. كمــا تســاعد الكليــة طالبهــا علــى اإلنتقــال الســلس مــن املرحلــة الثانويــة ملواكبــة طموحهــم فــي الدراســة املهنيــة فــي الكليــات العلميــة الصحيــة. 

ويوضــح لنــا الجــدول التالــي عــدد طــالب الجامعــة املســتجدين خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ و 1439/1438هـــ

جدول 3 : أعداد طالب الجامعة المستجدين للعام الجامعي  1437 / 1438هـ و 1438 / 1439حيث تتم دراستهم في كلية العلوم والمهن الصحية.

كلية العلوم والمهن الصحية

المستجدين

المجموعأنثىذكرالعام الجامعي

1438/1437138315462929هـ

100%53%47%النسبة إلى اإلجمالي

1439/1438149015072997هـ

100%50%50%النسبة إلى اإلجمالي

* تتم دراسة جميع الطالب املستجدين في الجامعة بكلية العلوم واملهن الصحية.
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كمــا يالحــظ ارتفــاع فــي أعــداد الطــالب بنســبة )7%( وانخفــاض فــي أعــداد الطالبــات بقــدر )3%( وأرتفــاع بنســبة )2%( للمجمــوع العــام للطــالب املســتجدين فــي 

الجامعــة وفروعهــا.

1.2.2: طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب )مقيد - خريج(:

 علــى الكليــات واملوقــع الجغرافــي للجامعــة حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي للطــالب الدارســين 
ً
يبــرز لنــا الجــدول التالــي اعــداد الطــالب والطالبــات فــي الجامعــة موزعــة

فــي املنطقــة الوســطى )5522( طالــب وطالبــة، امــا فــي املنطقــة الغربيــة فقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي للطــالب والطالبــات )2512(، وأمــا فــي املنطقــة الشــرقية 

 إلــى ايضــاح النســبة اإلجماليــة للطــالب املقيديــن 
ً
فقــد بلــغ إجمالــي الطــالب والطالبــات )1480(، حيــث يتــم فــي الجــدول التالــي إســتعراض هــذه األرقــام إضافــة

والخريجيــن، وهــي علــى النحــو التالــي:

 

جدول 4 : أعداد طالب الجامعة المقيدين في المدن الجامعية الثالث حسب الكلية والجنس )ذكر/أنثى(

المقيدون

المدينة
المراحل الدراسية

العام الجامعيالعام الجامعي
1439/1438هـ1438/1437هـ

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالكلية

الرياض

76836711358314291260الطب
13393226174135309طب األسنان

725913111191202الصيدلة
125410222276150313182821العلوم والمهن الصحية

02542540274274التمريض
35437817017الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

260187447356283639العلوم الطبية التطبيقية
252220254547299225305522المجموع

جدة

25972331401149550الطب
57776413415828511433العلوم والمهن الصحية

01721720188188التمريض
21567186135150العلوم الطبية التطبيقية

85715242381106914432512المجموع

األحساء

000189497686العلوم والمهن الصحية

199259458153133286العلوم الطبية التطبيقية*
05765760508508التمريض
1998359703421138971المجموع

357843847962440351119514اإلجمالي

100%54%46%100%55%45%النسبة إلى اإلجمالي لنفس العام الجامعي

*مالحظــة: أعــداد الطــالب للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ فــي كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة باألحســاء، كانــت تشــتمل علــى طــالب الســنة التكميليــة باألضافــة 

للطــالب املقيديــن بالكلية.

1.3: الخريجين
تقــوم الجامعــة بإقامــة حفــل لطالبهــا وطالباتهــا الخريجيــن وتحتفــل بهــم مــع عائالتهــم بجــو يســوده الســرور والفــرح والــذي يقــام بشــكل منتظــم كل عــام. كمــا 

أن دور جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة يمتــد لدعــم خريجيهــا للحصــول علــى أفضــل الفــرص الوظيفيــة أو اإلنتقــال إلــى مرحلــة علميــة 
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جديــدة. كمــا تســعى الجامعــة عبــر خطتهــا االســتراتيجية واملتوافقــة مــع رؤيــة اململكــة 2030 إلــى تمكيــن وحــدة الخريجيــن التابعــة لقســم العالقــات الجامعيــة مــن 

دعــم توفيــر التدريــب املناســب املتمثــل فــي التأهيــل العملــي بالتنســيق مــع كل مــن القطــاع العــام والخــاص، لتوظيفهــم واســتمرار التواصــل معهــم بعــد تخرجهــم 

مــن الجامعــة. باإلضافــة إلــى تهيئــة الظــروف املناســبة لهــم ملوائمــة إمكاناتهــم مــع متطلبــات ومتغيــرات ســوق العمــل وتلبيــة حاجــات املجتمــع.

1.3.1: عدد الطالب والطالبات الخريجين بالجامعة 

جــدول 5 : يبيــن أعــداد الخريجيــن والخريجــات الجامعة للســنوات الجامعية التاليــة )1435/1434هـــ ، 1436/1435هـــ، 1437/1436هـ ، 1438/1437هـــ، 1439/1438هـ( 

فــي جميــع المراحــل الدراســية وعلــى مســتوى كليــات الجامعــة

العام الجامعي

الكلية

كلية طب كلية الطب
األسنان

كلية 
الصيدلة

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

كلية 
التمريض

كلية الصحة 
العامة 

والمعلوماتية 
الصحية

الجنسالمؤهل

دد 
 ع

لي
ما

إج
ن

جي
ري

لخ
ا

أنثىذكرماجستيربكالوريوس

402222032040127233360--78العام الجامعي 1435/1434

311835335656240172412--145العام الجامعي 1436/1435

180158432156345173226298524العام الجامعي 1437/1436

204158432196347973228324552العام الجامعي 1438/1437

2111917236242637882395255021027العام الجامعي 1438/1439

818493339310812622394481134615292875المجموع

رسم توضيحي 4 : يوضح أعداد الخريجين لألعوام الخمسة السابقة بنمو وقدره 30% و بنسبة 86 % عن العام الماضي

رسم توضيحي 5 : يبين أعداد الخريجين لألعوام الخمس السابقة حسب الجنس )ذكر/أنثى( حيث تبلغ نسبة النمو للخريجين 21% والخريجات %43

العام ا��ام��
١٤٣٥/١٤٣٤

العام ا��ام��
١٤٣٦/١٤٣٥

العام ا��ام��
١٤٣٧/١٤٣٦

العام ا��ام��
١٤٣٨/١٤٣٧

العام ا��ام��
١٤٣٩/١٤٣٨

1000

800

600

400

200

350
412

524 552

1027

575
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1.3.2: خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف

جــدول 6 : يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام 

الجامعــي 1435/1434هـ

خريجي العام الجامعي 1435/1434 - 2014/2013 الحاصلين على مراتب الشرف

المجموع
جيد جدا مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف األولى
الجنس

الدرجة 

العلمية
المنطقة الكلية

26 13 11 2 ذكر

س
يو

ور
كال

ب

الرياض كلية الطب
17 12 4 1 انثى األحساء

6كلية التمريض 4 2 0 انثى الرياض
3 3 0 0 انثى جدة
1 1 0 0 ذكر الرياض كلية العلوم الطبية التطبيقية

53 المجموع الكلي

جــدول 7: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام 

الجامعــي 1436/1435هـ

خريجي العام الجامعي 1436/1435هـ -2015/2014م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموع
جيد جدا مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف األولى
الجنس

الدرجة 

العلمية
المنطقة الكلية

46 20 22 4 ذكر

س
يو

ور
كال

ب

الرياض
كلية الطب

25 8 8 9 انثى الرياض

8 3 5 0 انثى األحساء

11كلية التمريض 7 4 0 انثى الرياض

3 3 0 0 انثى جدة

9 6 3 0 ذكر الرياض كلية العلوم الطبية التطبيقية

3 1 2 0 ذكر الرياض
كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية

105 المجموع الكلي
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جــدول 8: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام 

الجامعــي 1437/1436هـ

خريجي العام الدراسي 1437/1436 هـ - 2016/2015م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموع
جيد جدا مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف األولى
الجنس

الدرجة 

العلمية
المنطقة الكلية

59 22 19 18 ذكر

س
يو

ور
كال

ب

الرياض

25كلية الطب 7 10 8 انثى الرياض

24 7 9 8 ذكر جدة

15 7 7 1 انثى األحساء

13كلية التمريض 7 5 1 انثى الرياض

5 5 - - انثى جدة

6 2 4 - ذكر الرياض كلية العلوم الطبية التطبيقية

5 3 - 2 ذكر الرياض كلية طب األسنان

1 - 1 - ذكر الرياض كلية الصيدلة

3 3 - - ذكر الرياض
كلية الصحة العامة والمعلوماتية 

الصحية

156 المجموع الكلي

جــدول 9: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام 

ــي 1438/1437هـ الجامع

خريجي العام الدراسي 1438/1437 هـ -2017/2016م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموع
جيد جدا مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

الشرف األولى
الجنس

الدرجة 

العلمية
المنطقة الكلية

70 21 24 25 ذكر

س
يو

ور
كال

ب

الرياض

30كلية الطب 5 15 10 انثى الرياض

21 4 9 8 ذكر جدة

10 4 5 1 انثى األحساء

8كلية التمريض 5 1 2 انثى الرياض

3 3 - - انثى جدة

42 26 13 3 ذكر
الرياض

كلية العلوم الطبية التطبيقية
19 12 5 2 انثى

5 3 2 ذكر
األحساء

12 5 4 3 انثى

8 7 - 1 ذكر الرياض كلية طب األسنان

7 2 3 2 ذكر الرياض كلية الصيدلة

3 2 1 - ذكر الرياض
كلية الصحة العامة والمعلوماتية 

الصحية

238 المجموع الكلي
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الفصل الثاني:

األنشطة والخدمات الطالبية
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تمهيد:

فــي هــذا الفصــل يتــم اســتعراض دور جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة فــي األنشــطة والخدمــات الطالبيــة، كمــا يركــز هــذا الجــزء مــن التقريــر 

علــى أهــم وأبــرز الخدمــات والبرامــج واألنشــطة الطالبيــة والتــي تقــدم للطــالب مــن الجنســين عبــر كليــات الجامعــة وبالتعــاون مــع عمــادة شــؤون الطــالب وذلــك 

خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

2.1: األنشطة والخدمات الطالبية
تعتبــر املؤسســات التربويــة والتــي تصنــف مــن ضمنهــا الجامعــات، هــي الركيــزة االساســية واملعــول عليهــا فــي إعــداد وتأهيــل األجيــال الواعــده ومنحهــم الفــرص 

فــي إكتســاب املهــارات والثقافــة الســلوكية التــي تعــود عليهــم وعلــى املجتمــع بالفائــدة وتعكــس القيــم اإلســالمية الحميــدة. ومــن هــذا املنطلــق أخــذت جامعــة 

امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة علــى عاتقهــا ذلــك الواجــب الوطنــي عبــر وضــع أنشــطة وبرامــج طالبيــة تعــود علــى طالبهــا بالفائــدة مــن خــالل 

بنــاء شــخصياتهم باإلتجــاه الســليم علــى املســتوى املعرفــي والســلوكي الشــخ�سي. لتتكامــل بذلــك وظائــف الجامعــة الســلوكية واملعرفــة األكاديميــة، وبمــا أن 

املقــررات واملناهــج تركــز علــى الجانــب األكاديمــي مــن شــخصية الطالــب، فــإن األنشــطة الطالبيــة تهتــم بالجوانــب األخــرى الســلوكية واملعرفيــة والوجدانيــة، 

لتتكامــل بذلــك أدوار الجامعــة فــي بنــاء شــخصية الطالــب. فاألنشــطة الطالبيــة هــي الدافــع واملحــرك وامليــدان الرحــب فــي الجامعــة، كمــا تعتبــر جــزء هــام مــن 

الحيــاة الجامعيــة التــي يمــارس فيهــا الطــالب هواياتهــم وإبداعاتهــم الالصفيــة، وال يخفــى عليكــم دورهــا الكبيــر فــي شــغل أوقــات فراغهــم وصقــل شــخصياتهم 

وتنميــة مواهبهــم املختلفــة بالطريــق الصحيــح وتحــت متابعــة وإشــراف مباشــر مــن الجامعــة، وتعــد عمــادة شــؤون الطــالب هــي الجهــة املنفــذة لألنشــطة 

الطالبيــة فــي الجامعــة كمــا أنهــا مســؤولة عــن نشــاطاتهم االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي تقــع خــارج املنهــج الدرا�ســي مــن اجــل تكويــن شــخصية مكتملــة 

. كمــا تعتبــر عمــادة شــؤون الطــالب هــي حلقــة الوصــل وعامــل مهــم فــي إنشــاء وبنــاء قنــوات التواصــل الطــالب والطالبــات فيمــا 
ً
 ومعرفيــا

ً
 وســلوكيا

ً
وناضجــة مهاريــا

بينهــم ممــا تخلــق فــرص للمنافســة واإلبــداع بيــن طــالب الجامعــة. ويوضــح لنــا الجــدول التالــي عــدد األنشــطة وعــدد املشــاركين بهــا خــالل العاميــن الجامعييــن 

1438/1437هـــ و 1439/1438هـــ، وهــي علــى النحــو التالــي: 

ــام  ــي 1438/1437هـــ و الع ــام الجامع ــالل الع ــا  خ ــة وفروعه ــي الجامع ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــا والت ــة وأنواعه ــطة الطالبي ــات  واألنش ــداد الفعالي ــن أع ــدول 11 : يبي ج

الجامعــي  1439/1438هـــ

نوع النشاط
العام الجامعي 1439/1438هـالعام الجامعي 1438/1437هـ

عدد المشاركينعدد االنشطةعدد المشاركينعدد االنشطة

2403200443804األنشطة الثقافية

4024003314221أنشطة التدريب

4490020603األنشطة الرياضية

1503170546520األنشطة االجتماعية

3200024652األنشطة الفنية

4771167047315800اإلجمالي
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رســم توضيحــي 8 : يوضــح أعــداد الفعاليــات واألنشــطة الطالبيــة حســب النشــاط للعاميــن الجامعييــن 1438/1437هـــ و 1439/1438هـــ حيــث يالحــظ تراجــع 

بعــدد االنشــطه بنســبة 1% وارتفــاع بعــدد المشــاركين بنســبة %26

رسم توضيحي 9 : يوضح نسبة فعاليات األنشطة الطالبية وأنواعها في الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

2.2: البرامج الكبرى الموسمية والبرامج المستمرة طوال العام الجامعي:
تحــرص جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة ومــن خــالل عمــادة شــؤون الطــالب بتبنــي برامــج كبــرى موســمية وأخــرى مســتمرة دون إنقطــاع 

طــوال العــام الجامعــي. مــن خــالل تقديــم الخدمــات املرتبطــة باألنشــطة والفعاليــات الطالبيــة بمــا يســهم فــي خلــق بيئــة جاذبــة ومعينــة علــى التحصيــل العلمــي، 

عــد برامــج عمــادة شــؤون الطــالب مــن أهــم القنــوات التــي تتيــح للطالــب والطالبــة فرصــة 
ُ
عنــى بالطــالب خــارج قاعــة الــدرس، وت

ُ
فالعمــادة هــي الجهــة التــي ت

 إلــى االحتــكاك بزمالئهــم فــي الجامعــات املحليــة والخارجيــة األخــرى.
ً
التواصــل والتفاعــل مــع زمالئهــم فــي كليــات الجامعــة املختلفــة، إضافــة

جدول 12 : البرامج الكبرى الموسمية والتي تقام تحت إشراف عمادة شؤون الطالب للعام الجامعي 1439/1438هـ

البرامج الكبرى الموسمية

برامج العام الجامعي 1439/1438هـ

إجمالي عدد المستفيدين
الفرع نبذة تعريفية البرنامج

أنثى ذكر

950 1200 الرياض -األحساء -جدة استقبال الطالب المستجدين بداية خير

60 150 الرياض -جدة استقبال الطالب المتميزين بالتعاون مع مؤسسة موهبة حياكم

1100 2000 الرياض- األحساء- جدة االحتفال باليوم الوطني السعودي االحتفال باليوم الوطني

150 200 الرياض االحتفال باليوم العالمي للغة العربية 18ديسمبر يوم اللغة العربية

1600 1400 الرياض -األحساء-جدة برنامج متعدد المحاور يهدف إلى تعزيز وتوسيع مدارك الطالب الثقافية البرنامج الثقافي

1200 2400 الرياض -األحساء-جدة

هو مؤتمر يقام من قبل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بإشراف 

عمادة شؤون الطالب ويعتبر مؤتمر التخصصات الصحية أحد المؤتمرات 

القليلة التي تستهدف بشكل أساسي طالب وطالبات المجال الصحي 

والدراسات العليا من جميع التخصصات والسنوات  الدراسية

مؤتمر التخصصات 

الصحية

700 1600 الرياض -األحساء -جدة نشاط رياضي يدعم رؤية الجامعة في تعزيز الصحة العامة األولمبياد الجامعي

400 900 الرياض -األحساء-جدة حفل ختامي سنوي لفعاليات األنشطة الطالبية الحفل الختامي
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جدول 13: البرامج المستمرة طوال العام والتي تقام تحت إشراف عمادة شؤون الطالب للعام الجامعي 1439/1438هـ

البرامج المستمرة طوال العام

برامج العام الجامعي 1439/1438هـ

الفرع نبذة تعريفية البرنامج

الرياض- جدة - األحساء

هو حلقة الوصل بين الطالب المستجد والطالب األقدم في الجامعة. يقدم المرشد الطالبي المشورة 

للطالب المستفيد بناء على تجربته الشخصية، كالمساعدة في حل الصعوبات األكاديمية التي قد يواجهها 

الطالب المستفيد.

أرشدني

الرياض برنامج لرفع التوعية الصحية في المجتمع تجاه بعض األمراض وتصحيح االعتقادات الشائعة حولها. متأكد

الرياض- جدة - األحساء مبادرة تدعو إلى إحياء روح “اقرأ” في المجتمع الطالبي، وخلق بيئة للتبادل المعرفي والثقافي والفكري. سراج

2.2.1: األنشطة الثقافية

اهتمــت عمــادة شــؤون الطــالب بتفعيــل دور األنشــطة الثقافيــة ملــا لهــا مــن أهميــة فــي إعــداد الطالــب وتنميــة فكــره ومداركــه وثقافتــه العامــة وقــد اشــتملت 

علــى محاضــرات فــي مجــاالت متعــددة ونــدوات وأمســيات وملتقيــات ومســابقات ثقافيــة متنوعــة كمــا حرصــت علــى فتــح املجــال ملشــاركة املجتمــع فــي بعــض هــذه 

الفعاليــات الثقافيــة .

جدول 14: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

6 10
نشاط يقوم به المتحدثين بشرح االختراعات وكيفية تحويلها من فكرة إلى واقع 

ملموس

كيف تحصل على براءة االختراع 

الخاصة بك

15 17
القانون وجد لحمايتنا وحماية حقوقنا من الضياع إال أنه وبحسب ما قيل )اليحمي 

مغفلين( دورة لمناقشة القضايا القانونية الصحية والمجتمعية
عشان ماتتوهق

95 60

بالتعاون مع هيئة مكافحة المخدرات تم إقامة معرض توعوي تثقيفي في مستشفى 

الملك عبد اهلل عن المخدرات و أنواعها وخطرها وطرق تهريبها باإلضافه إلى طرق 

كشفها.

Drugs Museum

10 7

إن أكثر مايؤثر على إنتاجنا وعطائنا في كل جوانب الحياة المختلفة هو العشوائية المقيتة 

ولكنها في الوقت نفسه أسهل مايمكن التحكم به 5×1 ورشه تدريبيه مدتها ساعتان 

باستضافة االستاذ / عبد الرزاق الفيفي.

نموذج 1×5

5 18

إن تعريف التدوين باختصار هو تحويل األفكار والمشاعر لمادة مقروءة على مستوى الفرد 

والمجتمع وألن التدوين يشهد في األونة األخيرة انتشاراً واسعًا وتطوراً ملحوظًا طرحنا هذا 

السؤال مادور التدوين في صناعة الوعي؟

دور التدوين في صناعة الوعي

17 10
محاضرة يتحدث فيها األستاذ فهد عامر األحمدي عن تجربته في الكتابة والتدوين 

وأثرهم الظاهر
حول العالم

17 24 جلسة نقاش تناولت مواضيع طبية كانت محل أسئلة الكثير من الممارسين الصحيين Medicine Debate

120 100 سلسلة من المحاضرات والدورات وورش العمل واللقاءات المتعلقة بتخصص الطب MedHub

9 12 ورشة عمل للتعريف بأهمية القلق )Stress( والطريقة المثلى للتعامل معه Stress Less
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0 18

يوجد داخل كل منا وقود البعض يستطيع تحويله لطاقة يستفيد منها وينعم بها 

والبعض وقودهم خامل ومنطفئ الملهمون فقط هم من يستطيع إشعاله هم أولئك 

األشخاص الجذابين اللذين يملؤون الحياة باإلبداع.

ملهم

149 75
يعد البرنامج من المبادرات الشيقة التي تهدف إلى تحسين مستوى الطالب في المواد 

العلمية. .
برنامج دعم المواد العلمية

0 18
تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية على وجه األرض وهي من أثرى اللغات في التعبير 

فهي لغة القرآن ومن هذا المنطلق أطلق النادي مسابقة اإللقاء باللغة العربية الفصحى.
أمير البيان

0 58

هو برنامج حواري تفاعلي يستضيف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب األسنان 

لنتعرف على حياتهم المهنية والشخصية أكثر وليحكوا لنا عن تجاربهم و نصائحهم التي 

جعلتهم ماهم عليه.

سيرتي

0 36
قسم قسطرة القلب وااليكو بفرعيها طالب وطالبات يشاركون في المؤتمر بقسم 

تقنية القلب للتعريف بالتخصص بشكل أوسع وانتشاره.
Saudi heart Association

16 0
تحدث األستاذ فيصل المغلوث عن تجربتة االجتماعية في جلسة حوارية تحت عنوان 

المنصات االجتماعية: تجربة وإلهام.

المنصات االجتماعية: تجربة 

وإلهام مع فيصل المغلوث

0 33 محاضرة عن مهنة الصيدلي اإلكلينيكي ومستقبل الوظيفة. Pharmacy Career

60 0 محاضرة ثقافية عن: اإلبداع في مجال االختراع وتطوير النفس. الطريق لإلبداع مع خالد الزيد

42 28
عبارة عن سرد أربعة طالب لتجاربهم في البحث العلمي وكيفية تخطي المعوقات 

واجتياز التحديات.

نماذج شابة في ميدان البحث 

العلمي

0 60

اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر هو اليوم األنسب لتوعية الطالب 

بالصحة النفسية، سيتم توعية وتثقيف الطالب حول كيفية التعامل مع أصحاب هذه 

األمراض النفسية.

الصحة النفسية في البيئة 

الجامعية

80 120
ركن تعريفي بكلية العلوم الطبية التطبيقية وتخصصاتها والمشاركة في تنظيم ورش 

العمل والمؤتمر والذي سيقام بجامعة الفيصل

المؤتمر السعودي لطب 

)SEMA( الطوارى

40 20

سلسلة من المحاضرات وورش العمل مقدمة من أطباء وأخصائين من مختلف 

التخصصات تهدف إلى التعريف بالتخصصات الصحية واكتساب بعض المهارات 

االكلينيكية واألساسية.

Crash Course

0 100 لقاء شبه شهري مع شخص طالما كان مهمًا لمن حوله. ملهم

200 0 دورة اإلسعافات األولية للمرشدات الصحيات واإلداريات.

برنامج تدريبي لالسعافات 

األولية للمرشدات الصحيات 

واإلداريات

31 49
محاضرة للتوعية والتثقيف بالمفاهيم التي تجعل من الشخص الرياضي أو الغير رياضي 

ولديه مفاهيم مغلوطة بالشأن الصحي والغذائي وترابطهما معًا.

DOES THAT MAKES YOU 

FIT?

جدول 15: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

97 100
نشاط استمر لشهرين تم فيه استضافة عدد من المتحدثين عن مواضيع ثقافية 

مختلفة.
ورش عمل

240 300 حملة الكترونية لنشر أبرز التطبيقات التي تساعد الطالب والطالبة على التدوين والدراسة. مشكاة لك

29 70
عدة أركان كل ركن يهتم بمرض نفسي معين يشتمل على تعريف بالمرض وعالجه 

حيث تهتم الحملة بتثقيف المجتمع حول األمراض النفسية.
فكو العقد

0 40
ورشة عمل استضيف فيها الشيخ أحمد حمودة للحديث عن الحصانة الفكرية ضد 

األفكار المتطرفة.
ورشة عمل األمن الفكري

0 33 ورشة عمل عن القائد الناجح وكيفية قيادة الفريق. فن القيادة

59 0 سلسلة من ورش العمل لتعليم الطالبات مجموعة من المهارات المتنوعة. ثقف نفسك

98 0 معرض كتاب مصغر باستضافة مكتبة الوراق للكتب المستعملة. COSHP Book fair

0 75 ورش عمل في مجاالت مختلفة لتطوير الطالب. طور نفسك

56 0 نشاط توعوي ثقافي للحث على األعمال التطوعية. لنحيي ونحيا
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جدول 16: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية باألحساء ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة الثقافية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد المستفيدين 

من اإلناث

عدد المستفيدين 

من الذكور
نبذة عن النشاط اسم النشاط

28 0 محاضرة للطالبات لتوضيح أسس النجاح وتخطي الصعاب. أساسيات النجاح

19 0 محاضرة للطالبات عن اإلكتئاب وطرق عالجه. عاصفة من نور

29 0 عرض فيلم عن أهم العلماء العرب اللذين غيروا التاريخ. علماء غيروا التاريخ

37 0
التعرف على الطريقة الصحيحة لعمل البحث العلمي وتأهيل 

الطالبات للمشاركة في المؤتمرات البحثية.
البحث العلمي

47 0 محاضرة عن الذكاء العاطفي وتأثيره على الشخص. الضجة العاطفية

17 0
محاضرة علمية عن أهم المراكز التي تقدم براءة اختراع والفائدة 

منها.
براءة اختراع

11 0
رحلة علمية إلى مركز الملك عبداهلل لألبحاث للتعرف على المركز 

وأدوات الباحثين.
باحثون

0 19
تعليم الطالب طرق البحث المتطورة وكيفية استخدام المصادر 

الموثوقة.
البحث المتطور

240 160
نشاط الكتروني مستمر يتحدث عن العديد من األمراض المنتشرة 

أعراضها وطرق عالجها.
واعي

100 100 مسابقة الكترونية ثقافية علمية من القرآن الكريم. فهل من مدكر

0 15
مؤتمر شارك فيه عدد من طالب الجامعة وقد شارك فيه العديد 

من الجهات التعليمية والطبية.
المؤتمر السابع للعالج النفسي

2.2.2: األنشطة االجتماعية

مــن متطلبــات العمــل االجتماعــي وأســمى آياتــه هــو تعزيــز روح اإلنتمــاء والــوالء لبنــاء املجتمــع الواحــد الواعــد واملشــاركة فيــه، كمــا تكمــن أهميــة العمــل 

االجتماعــي لــدى فئــات الشــباب فــي تعزيــز وتنميــة مهاراتهــم  وقدراتهــم الشــخصية مــن جميــع النواحــي العلميــة والعمليــة، فمــن هــذا املنطلــق حرصــت عمــادة 

شــؤون الطــالب علــى تفعيــل األنشــطة االجتماعيــة وتعزيــز العمــل االجتماعــي التطوعــي داخــل الجامعــة وخارجهــا وذلــك بالحمــالت التثقيفيــة والتطوعيــة 

املتنوعــة.

ــن كال  ــه م ــاركين في ــدد المش ــاط وع ــن كل نش ــذة ع ــاض ونب ــة بالري ــة الجامعي ــي المدين ــة ف ــطة االجتماعي ــواع األنش ــي أن ــدول التال ــح الج ــدول 17: يوض ج

الجنســين

األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

220 00
مبادرة عالمية انطلقت عام 2006 إذ تقوم خاللها حمالت توعوية بمرض سرطان الثدي تهدف لنشر 

الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه وسبل مواجهته.
أكتوبر بالوردي

70 130 سلسلة استضافات شهرية لعدد من المتحدثين، للحديث عن أبرز تجاربهم بمجاالتهم المختلفة. سلسلة لين

80 20
مبادرة من القلب للقلب تهدف إليصال مشاعر المحبه و إدخال السعاده عن طريق التواصل والدعم 

المعنوي أكثر من المادي من خالل إقامة األنشطة  في المستشفى  ..
من القلب للقلب

00 200
برنامج توعوي، ترفيهي وتعليمي يقام في أيام الصحة العالمية ليستهدف جميع فئات األطفال في 

المجتمع .
بسمة

50 50

أقام نادي مشكاة زيارة لمستشفى الملك عبداهلل التخصصي لألطفال )صالة العيادات الخارجية( 

لتطبيق بعض التجارب العلمية البسيطة ومناقشتها مع األطفال بغرض نشر روح الفائدة والتسلية 

معًا.

المبتكر الصغير

19 10
الكثير من الطالب تميزوا في مجال الدراسة ومن هنا انطلقت فكرة النشاط وهو عبارة عن سلسلة 

محاضرات يقدمها الطالب والطالبات.

Double life، 

Double fun!

20 100
إن الشعور باإلنتماء للوطن شعور نابع من القلب محبة ووفاء ومشاعر يكنها المواطن ويعبر عنها 

بشتى الطرق ومن هنا أطلق نادي بصيرة مسابقة ثقافية للتعبير عن هذا الحب العظيم.
بصيرة وطن

45 15

نشاط »وأبصرت عين القلب« أقيم بتاريخ 14 نوفمبر قدم فيه أستاذين من أساتذة اللغة اإلنجليزية 

بكلية العلوم والمهن الصحية األستاذ »ديلفين بتلر« واألستاذ »موسى عبداهلل« قصة إسالمهم 

عارضين فيها العقبات التي واجهتهم ومناقشة المواضيع التي يمر فيها المسلمون في بالدهم.

وأبصرت عين القلب

30 50
برنامج انطلق في 14 نوفمبر خدم جميع فروع  كلية العلوم الطبية التطبيقية يتم من خالله نقل 

الخبرات بين الطالب والطالبات .
إضاءة

40 150

هي فعالية تفاعلية بين األطفال والعائلة  أقيمت بتاريخ 17-18 ديسمبر البتكار ألعاب تفاعلية من 

خالل إعادة تدوير الكراتين المهملة، في مساحة واسعة ، النشاط بالتعاون مع مؤسسة عوالم 

الصناعة لترفيه األطفال.

أتخيل
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األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

90 200

أطلقت الشؤون الصحية بالحرس الوطني أول سجل سعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية ويعد 

هذا المشروع الضخم األول من نوعه في المنطقة ومن هذا المنطلق نظمت كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بالتعاون مع سجل الخاليا الجذعية نشاط سجل وأنقذ حياة لحث وتوعية المجتمع على 

أهمية التسجيل في سجل الخاليا الجذعية.

سجل وأنقذ حياة

0 50
نشاط اجتماعي أقيم في 15 أكتوبر لنقل الخبرات لمختلف تخصصات العلوم الطبية التطبيقية من 

طالب السنة الثانية لطالب السنة األولى في كلية العلوم الطبية التطبيقية.
تجربتي

150 150
اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية بمرض السكري وأنواعه ويحتفل به  العالم في 14 

نوفمبر من كل عام .

اليوم العالمي 

للسكري

120 00
لقاء أقيم في 28 ديسمبر تحدث فيه الدكتور الطيب عن رحلته العلمية وتغير تخصصه من مسار 

جراحة المخ و األعصاب لعلم التشريح موضحًا فيه سبب هذه النهاية الغير متوقعة.

رحلة بنهاية غير 

متوقعة

100 200
لكل يوم من األيام العالمية قصة يتلوها، و لكل يوم ماٍض يذكر فيه، و لكل يوم منها مستقبل 

نتطلع إليه أقيم نشاط يوم بيوم للحديث عن األيام العالمية الطبية وأهميتها.
يوم بيوم

20 0

تعد التغذية السليمة واحدة من أهم العناصر لجسم سليم  تحدثت  المدربة رؤوم السحيباني عن 

تجربتها في اختيار األكل ولماذا اختارت أن تقاطع المنتجات الحيوانية ككل في محاضرة أقيمت بتاريخ 

30 نوفمبر .

Why I chose to 

be a vegan?

20 35
أقيم البرنامج بتاريخ 30 أكتوبر يعد من المبادرات الشيقة التي تهدف إلى تحسين مستوى الطالب في 

اللغة اإلنجليزية.

برنامج دعم اللغة 

اإلنجليزية

170 130

أقيم نشاط أوفاز في مستشفى الملك عبداهلل لألطفال بتاريخ 20 نوفمبر وكانت الفكرة عبارة عن 

عرض العديد من المهن المختلفة على األطفال )المنومين والزوار(، مثل: الطبيب، الصيدالني، الطّيار، 

الّرسام، اإلعالمي، والمصور. وتمثيل األدوار بارتداء الزي المناسب.

أوفاز

150 250

قد اليكون للمشاكل الصحية المزمنة تأثير كبير في الحياة ولكن التأقلم مع المرض وضرورة 

االلتزام باألدوية هو جزء كبير من حياة ماليين الناس من هنا جاء تفعيل الحملة الوطنية للتوعية 

بـأهمية التزام المرضى بأدوية األمراض المزمنة والتعايش  مع األمراض المزمنة ضمن فعاليات يوم 

الصيدلي السعودي المقامة يوم 27 سبتمبر

يوم الصيدلي العالمي

األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

70 0

نشاط يهدف إلى رفع مستوى ثقافة طالبات مدارس التربية النموذجية للمرحلتين المتوسطة و 

الثانوية، ضم عدد من المحاور أهمها التوعية بالمحافظة على صحة الفم و األسنان أقيم يوم 13 

نوفمبر .

كيف أسنانك؟

60 50
برنامج نور هو نسخة مطورة من برنامج نقل الخبرات الذي اعتاد نادي الطالب إقامته لكل دفعة في 

الكلية في بداية كل سنة أقيم بتاريخ 17 سبتمبر .
نور

220 200

اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكر ويحتفل به في 14 نوفمبر من 

كل عام. شارك نادي كلية طب األسنان بحملة  توعوية تثقيفية تستهدف األطفال خاصة والبالغين 

عامة للتوعية بصحة الفم واألسنان.

اليوم العالمي 

للسكري

0 200

يعد التبرع بالدم من القيم اإلنسانية العالية باإلضافة إلى حاجة المراكز الطبية بشكل دائم 

للمتبرعين بالدم، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إحضار عربة التبرع بالدم لمدة يومين لنشر هذه 

القيمة اإلنسانية وتشجيع الطالب على المشاركة فيها.

أنت منقذهم

30 50
يجهل الكثير من المرضى وأهاليهم تفاصيل األمراض النادرة لذا كان اليوم العالمي لألمراض النادرة 

فرصة للتعريف بها وزيادة الوعي حولها.
Rare diseases day

0 30
نشاط تطوعي يحفز الشباب على خدمة الوطن وذلك باستقبال المسافرين بمطار الملك خالد 

وتنظيم الملعب بهدف نشر ثقافة الجود والكرم التي  هي من خصال المسلمين.
أهل الجود

60 40
يواجه األطفال المرضى بالسرطان الكثير من الصعوبات ومن  هذا المنطلق أطلق هذا النشاط 

للتخفيف عنهم وعن أهاليهم.
مراس

35 20

تعد لغة اإلشارة لغة جديدة تشكلت من دون وجود مجتمع بالغ ممن يستعملها ومن الضروري 

تعلم هذه اللغة لتسهيل التواصل مع فئة الصم والبكم لذا أقام نادي لين دورة بعنوان تواصل 

لتعليم لغة اإلشارة.

تواصل

25 0

للتطوع شعلة تضيء من يحملها هذه الشعلة ستنير المجتمع بأكمله حالما تعلمنا كيف تستنير 

بنا ونستنير بها ومن هذا المنطلق يقدم نادي لين بالتعاون مع جمعية تكاتف التطوعية ورشة عمل 

بعنوان يمن وهي ورشة تهتم بإفادة الفرق التطوعية أو المتطوعين من حيث تعزيز قدراتهم.

ورشة عمل يمن

16 30
توثيق ذكريات األطفال في جلسة تصوير تطوعية ضمن برنامج الجنادرية المقام بمستشفى الملك 

عبداهلل التخصصي لألطفال.
وثق ذكرياتهم
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األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

15 0 زيارة تثقيفية صحية للمركز االجتماعي لتوعية كبار السن عن مرض القولون المتهيج. ما نسيناكم

جدول 18: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية جدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

20 30
نشاط اجتماعي يهدف إلى نشر السعادة بين العاملين والموظفين بتوزيع عبارات الشكر والتقدير 

عليهم.
We Appreciate You

50 20 مبادرة حول اإلهتمام وحماية البيئة أقيمت بتاريخ 1 أكتوبر 2017 keep it green

60 100 إقامة عدة زيارات وفعاليات لألطفال في المستشفى )جناح 9 و11( على مدار الفصل الدراسي. أسعد طفاًل

100 40
برنامج توعوي، ترفيهي وتعليمي يقام في أيام الصحة العالمية ليستهدف جميع فئات األطفال في 

المجتمع أقيم بتاريخ 23 سبتمبر 2017.
مبادرة بسمة

150 90
ادكار هي حملة تطوعية صحية أقامها نادي لين تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع 

السعودي عن أمراض تصيب عادًة كبار السن.
ادكار

30 50

زيارة تعليمة لألطفال في مستشفى الملك خالد بالحرس الوطني )مركز األميرة نورة لألورام( 

الذي استضاف فريق من طالب وطالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة، 

تهدف هذه الزيارة لجعل األطفال يقومون بإجراء تجارب علمية فيزيائية بسيطة أقيمت الزيارة 

بتاريخ 8 مايو .

Young Scientists

40 100 نشاط مستمر تم تفعيله مرتين من كل شهر تضمن توزيع مياه لفئات مختلفه من المجتمع. سقيا بصيرة

30 70
مبادرة من القلب للقلب تهدف إليصال مشاعر المحبه و إدخال السعادة عن طريق التواصل والدعم 

المعنوي أكثر من المادي من خالل إقامة  األنشطة  في المستشفى  بتاريخ 18 فبراير  .
من القلب للقلب

ــن كال  ــه م ــاركين في ــدد المش ــاط وع ــن كل نش ــذة ع ــاء ونب ــة باألحس ــة الجامعي ــي المدين ــة ف ــطة االجتماعي ــواع األنش ــي أن ــدول التال ــح الج ــدول 19: يوض ج

الجنســين

األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين من 

اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

30 50
تقديم عبارات شكر لمنسوبي الجامعة على جهودهم وعملهم المتميز في خدمة الطالب 

والطالبات.
أسعدهم

60 30 مبادرة لنشر السعادة تستهدف جميع الطالب والطالبات ومنسوبي الجامعة. أسعد إنسانًا

20 70 التعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك عبدالعزيز إلقامة حملة للتبرع بالدم. حياة

0 40 زيارة لمستشفى العفالق للعناية التأهيلية لتوزيع الورد وإيصال رسائل الطالب لهم أنتم أهلنا

100 300 نشر ثقافة وأهمية العمل التطوعي في المجتمع عن طريق فيديوات متنوعة . اترك أثراً

60 100
دعوة األطفال األيتام وذو اإلحتياجات الخاصة وطالب المدارس للقيام بمحاكاة المهن الصحية 

المتاحة بالجامعة عن طريق أركان ترفيهية.
أنتم المستقبل

30 0 نشاط يعرف ويستضيف الفرق التطوعية باألحساء إلرشاد الطالبات لإللتحاق بهم خالل الصيف . كن جزًء منهم

40 0 إقامة محاضرات للطالبات مع أركان خارجية متنوعة للحديث عن اإلكتئاب وطرق عالجه. عاصفة من نور

30 20 جمع المصاحف التالفة والفائضة عن الحاجة وإرسالها إلى مركز العناية بالمصاحف. التهملني

20 40 إعطاء طالب السنة األولى دفعة معنوية و إيجابية بتقديم عبارات تشجيعية لهم. نحن معك

10 20
زيارة قسم األطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز ومشاركتهم الرسومات بغرض تخفيف 

الوحدة عنهم وتسليتهم .
أسعد مريض

25 0 نشاط لحث الطالبات على األكل الصحي وترك الوجبات السريعة وكيفية العناية بالبشرة. كن كما أنت

70 0 نشاط أقيم في المدارس للتوعية حول مشاكل البلوغ و إدمان اإلنترنت. US TO US

40 20 حملة خارجية تهدف إلى توعية المجتمع حول خطورة المضادات الحيوية والبدائل الطبيعية لها. بذرة تطوع

0 30
بمشاركة من الدفاع المدني السعودي للتوعية عن السالمة والطريقة الصحيحة لعمل 

االسعافات األولية

اليوم العالمي 

لإلطفاء والسالمة
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2.2.3: األنشطة الرياضية والترفيهية

تلتــزم إدارة األنشــطة الرياضيــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب بتقديــم مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة الرياضيــة والصحيــة والترفيهيــة  وغيرهــا والتــي تهــدف إلــى 

نشــر الوعــي الريا�ســي والصحــي وجــذب أكبــر عــدد مــن الطــالب ملمارســة الرياضــات املتنوعــة  باإلضافــة إلــى دعــم الطلبــة الرياضييــن و خدمــة املجتمــع املحلــي 

بالتعــاون فــي إنجــاح البرامــج الرياضيــة املختلفــة وتنميــة شــخصية الطالــب مــن جميــع النواحــي البدنيــة والنفســية والعقليــة واالجتماعيــة، فهــي تعمــل كل عــام 

علــى وضــع خطــط للبرامــج واألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة باإلضافــة إلــى تنظيــم البطــوالت الداخليــة والخارجيــة واســتخدام املرافــق الرياضيــة فــي الجامعــة 

واملشــاركه فــي أنشــطة وبرامــج الجامعــات األخــرى .

جــدول 20 : يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين فيــه مــن 

كال الجنســين

األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

0 22 برنامج رياضي ترفيهي أقيم للخروج بالطالب من الجو الدراسي وضغوطات الجامعة. يومك فله

0 15 النشاط عبارة عن تحدي بطولة دوري تنس الطاولة. خميسكم فلة

0 9
نشاط تم فيه إقامة ثالثة تمارين رياضية )الضغط، تمارين البطن ، مكاسرة األيدي( ليتم  فيها 

قياس قوة تحمل الطالب.
تحدي القوى

0 36
نشاط ترفيهي للطالب، بمقر النادي الرياضي بالجامعة، حيث نم عمل تحديات بعدة رياضات 

مختلفة بين دفعات الكلية.
استراحة محارب

55 0 نشاط بالتعاون مع نادي كيرفز الرياضي لتقديم حصص رياضية للطالبات في النادي الرياضي. ُمْكَنة

0 45
تعد الرياضة أسلوبًا لبناء العالقات االجتماعية البناءة مع الناس وتعزيز معاني المودة واأللفة بينهم 

لذا نظم النادي هذا النشاط بإقامة دوري كرة قدم وكرة طائرة.
KSAU-League

0 26 ملعب مائي ترفيهي للطالب بالجامعة. Water park

17 0 مجموعة من األلعاب الرياضية التي تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة وأثرها على الصحة. Stay Fit

0 14
نشاط رياضي في القاعة المخصصة لأللعاب في كلية العلوم الطبية التطبيقية اشتمل على 

البلياردو و التنس والفرفيرة والبالي ستيشن.
البقاء لألقوى

29 0 مبادرة تهدف إلى تعزيز روح الحركة والنشاط من خالل مسابقة مشي لمدة يومين. Radioactive Flash

جــدول 21:يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة فــي المدينــة الجامعيــة بجــدة ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين فيــه مــن كال 

الجنســين

األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين من 

اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

0 25
عبارة عن عدة نشاطات وتحديات رياضية بين الطالب النشاط أقيم  على عدة 

مراحل كل مرحلة تشمل نوع نشاط رياضي مختلف .
Self-Challenging

0 33 عبارة عن تحديات رياضية بين الطالب.  . The Fan Artist

0 19 نشاط رياضي تتنافس فيه الفرق حول لعبة الفرفيرة. بطولة الفرفيرة

0 20 نشاط رياضي يتنافس فيه الالعبون حول كرة الطاولة. بطولة تنس الطاولة

48 0 نشاط رياضي مستمر للطالبات. Fitness life

جــدول 22: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة فــي المدينــة الجامعيــة باألحســاء ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين فيــه مــن 

الجنسين كال 

األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين من 

اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

80 0 نشاط للتوعية بأهمية الرياضة والغذاء الصحي. صحتك تهمنا

0 17 نشاط رياضي للمنافسة بالسباحة. بطولة السباحة
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50 0 نشاط رياضي مفتوح للطالبات تم فيه التنافس بالعديد من األلعاب الرياضية. Opening day

0 24 دوري لكرة السلة على مدى شهرين متتاليين. دوري كرة السلة

0 19 نشاط حول المكمالت الغذائية التي يحتاجها الجسم الرياضي وفوائدها. Gym day

2.2.4: األنشطة الفنية: 

وهــي أنشــطة ممثلــة بالفنــون التشــكيلية والتصويــر واملشــغوالت وغيرهــا الكثيــر وقــد حرصــت عمــادة شــؤون الطــالب علــى تخصيــص نــادي لهــذا النــوع مــن 

األنشــطة وذلــك ملــا لــه دور فــي تنميــة مواهــب الطــالب  الفنيــة واإلبداعيــة باإلضافــة إلــى اكســابهم مهــارات متنوعــة و تنميــة الحــس الفنــي لــدى الطالــب كمــا انــه 

 ودعــم قدراتهــم .
ً
كان لهــا دور فــي اكتشــاف الطــالب املوهوبيــن فنيــا

جدول 23: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

ألنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438 هـ

عدد المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

25 0 نشاط تفاعلي ثقافي علمي يوضح أهمية الفن في المجال الصحي. الفن والصحة

7 10
إن تصميم الجرافيك فن يحتاج إلى خطة للوصول إلى هدف معين قام نادي مشكاة 

باستضافة األستاذة لينة سامي للحديث عن أساسيات التصميم مع التطبيق العملي.
اساسيات الجرافيك ديزاين

0 18 ورشة عمل عن برمجة السيارات بقيادة المبرمج المحترف طارق التميمي. Extrahorse Power

20 16
استضافة مخرج برنامج مسامير األستاذ مالك نجر للحديث عن تجربته في تصميم وإنتاج 

الرسوم المتحركة السعودية.
صناعة السخرية بالوعي

8 10
يعتبر الفوتوشوب أقوى برامج تصميم وتعديل الصور نظم نادي الفنون ورشة عمل 

مقدمة من الطالبة “ رغد العقل” تحكي فيها عن بداياتها في مجال التصميم.

 خطوتك األولى مع الـ

Photoshop

9 21

لكل عصر نافذة خاصة يطل من خاللها على آفاق أوسع في أنشطة العصور حاول نادي 

الفنون أن يحاكي إحدى تلك النوافذ من خالل مسرحية تنتقل بالحضور إلى مشهد خيالي 

لشخصيات من الحضارات القديمة.

الفن عبر العصور الحضاره 

المصرية +الحضارة اإلغريقية

ألنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 1439/1438 هـ

عدد المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

18 6

ورشة عمل فنية تجمع أكثر من فن ) التلوين-الرسم( بصورة مبسطة تركز على 

الممارسة والمتعة لغرض عالج وتحسين اإلضطرابات النفسية لما لها من تأثير على 

الحالة النفسية والجسدية.

Pyschiarty

17 10
استضافة رسام الكاريكاتير: يزيد الحارثي لتقديم ورشة عمل عن أساسيات رسم 

الكاريكاتير للطالب والطالبات مع تطبيق عملي تحت إشراف الرسام.
الفن الساخر

15 0
يعتبر التصميم الداخلي من أهم األمور الحياتية التي يجب إدراكها وتعلمها لذا قدمت 

المهندسة نور عبدالعزيز نحلوس دورة في نظريات األلوان في التصميم الداخلي.

نظريات األلوان في التصميم 

الداخلي

14 0

مهارة الرسم من المهارات التي يتمنى كل شخص لو كان بإمكانه امتالكها وممارستها 

بإحترافية فالبعض يكون لديه الموهبة لكن ال يعرف كيف يصقلها نادي كلية التمريض 

قدم دعوة لجميع الطالبات الموهوبات للمنافسة برسم أفضل لوحة.

best artist
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جدول 24: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد المستفيدين من 

اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

60 0
دورات وورش عمل على مدار السنة في شتى المجاالت )تصوير - تصميم 

-رسم(
دورات وورش عمل فنية

16 0 ورشة عمل كيفية تغليف الهدايا . غلف بفن

22 0 ورشة عمل حول أساسيات التصوير اإلحترافي. التصوير اإلحترافي

0 12 نشاط عبارة عن مسابقة رسم . Beauty art

جدول 25: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية باألحساء ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين

األنشطة الفنية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

عدد 

المستفيدين 

من اإلناث

عدد 

المستفيدين 

من الذكور

نبذة عن النشاط اسم النشاط

80 0 معرض للطالبات لعرض األعمال الفنية واإلبداعية. موهوبين

20 6 محاضرة قدمها الدكتور عبدالعزيز الدقيل حول العالج بالفن. العالج بالفن

0 12 ورشة عمل حول أسياسيات التصميم بالفوتوشوب.
ورشة عمل برنامج 

الفوتوشوب

0 7 ورشة عمل حول أساسيات التصوير الفوتوغرافي.
ورشة عمل التصوير 

الفوتوغرافي

0 18 محاضرة قدمها الكاتب مروان البخيت حول فن الكتابة. فن الكتابة

9 0 ورشة عمل حول الفن السينمائي وعرض أفالم للتطبيق. الفن السينمائي

50 20
ورشة عمل تستهدف األطفال أقيمت في لجنة التنمية األسرية هدفها الحفاظ على فن 

الطفل من خالل غرس الثقة في نفسه.
فن الطفل

17 0
دورة امتدت لثالثة أيام لتعليم وشرح المدرسة التأثيرية اإلنطباعية وغيرها من الموضيع 

الشيقة.
دورة الرسم

9 0 ورشة عمل الخط العربي قدمتها المدربة فلوة الملحم . فن الخط

70 0 التعرف على الفن حول العالم بإقامة أركان والتحدث عن الدول وأبرز الفنون فيها. الفن حول العالم

2.2.5: األنشطة الكشفية

وهــي أنشــطة خدميــة تطوعيــة  تقــدم خدمــات للمجتمــع تهــدف لصقــل الجوانــب الروحيــة والعقليــة والجســدية واالجتماعيــة لــدى الطلبــة، تحــرص عمــادة 

شــؤون الطــالب علــى احتــواء هــذا النــوع مــن األنشــطة فقــد تنوعــت خــالل العــام املا�ســي مابيــن طلبــة تطوعــوا لخدمــة الحجــاج وغيرهــا باإلضافــة إلــى التطــوع فــي 

األماكــن العامــة ســواًء للتنظيــم أو التثقيــف.

2.3: الخدمات الطالبية
هنالــك العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا عمــادة شــؤون الطــالب كمــا تعتبــر مــن ضمــن العمــادات املســاندة فــي الجامعــة، هــذا وقــد أنشــئت العمــادة فــي عــام 

1427هـــ، فهــي جهــة تعنــى بالطــالب خــارج قاعــة الــدرس كمــا أنهــا مســؤولة عــن األنشــطة الالصفيــة وتقديــم الدعــم واإلرشــاد الطالبــي كذلــك تقديــم الخدمــات 

الطالبيــة. ونســتعرض لكــم ابــرز مــا تقدمــه العمــادة مــن خدمــات علــى النحــو التالــي:

2.3.1: الخدمات الطالبية العامة

2.3.1.1: التوجيه واإلرشاد الطالبي: 
 فهــي تقــوم بإرشــاد الطــالب املســتجدين وتنظيــم برامــج الختيــار 

ً
 كبيــرا

ً
 مــن أهميــة التوجيــه واإلرشــاد الطالبــي تهتــم العمــادة بهــذا الجانــب اهتمامــا

ً
انطالقــا

التخصــص املناســب باإلضافــة إلــى لجــان التأديــب.
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2.3.1.2: صندوق الطالب
يهدف صندوق الطالب في الجامعة إلى عدة أمور ومن أهمها تقديم اإلعانات والقروض للطالب، وهي موضحه كما يلي:

القرض: هو مبلغ مالي يعطى للطالب ويتم استرداده من خالل خصمه من مكافأته السنوية، ويحدد املبلغ بحسب أنظمة ولوائح الجامعة 

اإلعانة: إعانة مالية غير مستردة تصرف للطالب املحتاجين وقد تكون اإلعانة مستمرة أو مقطوعة تحدد بحسب أنظمة ولوائح الجامعة 

كذلك ومن ضمن أهداف صندوق الطالب في الجامعة مايلي:

إقامة مشروعات استثمارية خدمية نافعة للطالب كاملقاصف وأعمال الطباعة والنسخ والتصوير وتأمين األدوات املكتبية والعلمية ومايماثلها .	 

دعم األنشطة الطالبية وتقديم الجوائز للمتفوقين فيها .	 

جــدول 26: يوضــح أعــداد الطــالب والطالبــات المســتفيدين مــن خدمــات صنــدوق الطالــب والمبالــغ المصروفــة للعــام الجامعــي الماضــي 1438 - 1439 الموافق 

2017 - 2018 م، فــي كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء

أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام الجامعي 1438 - 1439هـ

المبالغ المصروفة )بالريال(عدد المستفدين من الطالبنوع الخدمةفرع الجامعة

الرياض

اإلعانات الشهرية
اليوجد

اإلعانات المقطوعة

24،000 ريال12السلف

أخرى )تذكر(

24،000 ريالاإلجمالي

جدة

اإلعانات الشهرية
اليوجد

اإلعانات المقطوعة

12،000 ريال6السلف

-أخرى )تذكر(

12،000 ريالاإلجمالي

األحساء

اإلعانات الشهرية
اليوجد

اإلعانات المقطوعة

8،000 ريال4السلف

أخرى )تذكر(

8،000 ريالاإلجمالي

2.3.2الخدمات الطالبية الخاصة

2.3.2.1: مركز صحة الطالب:

مهمة المركز: 

أوجــد مركــز صحــة الطالــب بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بهــدف تقديــم دعــم ومســاعدة نوعّيــة تؤكــد حــرص الجامعــة علــى طالبهــا 

 ومســاعدتهم علــى تجــاوز مــا 
ً
وطالباتهــا وتوفيــر أرقــى بيئــة أكاديميــة تلبــي جميــع احتياجاتهــم. تقت�ســي مهمــة املركــز علــى دعــم طــالب وطالبــات الجامعــة نفســيا

يواجهونــه مــن صعوبــات وضغوطــات نفســية قــد يتعــرض لهــا طــالب املرحلــة الجامعيــة، األمــر الــذي يســهم فــي توفيــر البيئــة املناســبة لهــم لتحقيــق التقــدم 

الدرا�ســي والشــخ�سي املأمــول لهــم والتخــرج بأفضــل مســتوى مــن الناحيــة األكاديميــة والنفســية والــذي يســاعدهم علــى إكمــال مســيرتهم املهنيــة بنجــاح. 

ويهــدف املركــز إلــى رفــع الوعــي لــدى الطلبــة والطالبــات بخصــوص الصحــة النفســية وســبل املحافظــة عليهــا، وتحســين النظــرة الســلبية املرتبطــة باالضطرابــات 

النفســية. ويهــدف املركــز أيضــا إلــى املســاعدة فــي االكتشــاف املبكــر للمشــاكل النفســية للطلبــة والطالبــات وتوفيــر التدخــل العالجــي الســريع، ممــا يســهم فــي 

الحصــول علــى نتائــج عالجيــة أفضــل. ومــن أهــداف املركــز أيضــا التقليــل مــن نســبة التأخــر األكاديمــي أو االنســحاب مــن الجامعــة بســبب ضغــوط أو صعوبــات 

نفســية. 

رسالة المركز:

مــن أهــم الخدمــات التــي يقدمهــا املركــز للطلبــة والطالبــات جلســات استشــارات نفســية فرديــة لرصــد الصعوبــات النفســية والســلوكية واملســاعدة علــى حلهــا. 

ويهــدف املركــز مســتقبال إلــى توفيــر الكــوادر البشــرية الالزمــة وإقامــة جلســات عالجيــة جماعيــة ملــن يعانــون مــن صعوبــات نفســية أو اجتماعيــة، إلــى جانــب 

دورات وأنشــطة متنوعــة لتحســين وتطويــر الجوانــب النفســية لــدى طــالب وطالبــات الجامعــة.

ومن اهم نشاطات وإنجازات مركزالعناية بالطالب:

اليوم التعريفي للطالب والطالبات جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية حيث قام العميد املشارك د. مشعل العقيل 	 

بالتعريف عن املركز وعن أهميته وأهدافه باإلضافة إلى طرق الحجز وذكر موقع املركز وساعات العمل.

توعية بمحاضرات وورش عمل عن املركز وخدماته في مختلف الكليات الطب-التمريض-الصيدلة-العلوم واملهن الصحية.	 

إنشاء وحدة التوعية الفكرية.	 

املشاركة في تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية.	 
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أهمية جلسات اإلستشارة النفسية:

تكمــن أهميــة جلســات االستشــاره عنــد احتيــاج الطالــب للجــوء إلــى شــخص خــارج نطــاق دائرتــه، حيــث أنهــا تلعــب دور كبيــر فــي فهــم املشــاكل بشــكل أوضــح 

وأدق، ويمكــن لــذوي الخبــرة تقديــم املســاعدة  فــي اإلرشــاد بالقيــام بالتغييــرات املناســبة والتعامــل معهــا. 

جدول 27: يوضح الجدول باألرقام االستشارات الطبية والتي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات مركز صحة الطالب

العام الجامعي
أعداد المستفيدات من الطالباتأعداد المستفيدين من الطالب

عدد جلسات االستشارهعدد المستفيدينعدد جلسات االستشارهعدد المستفيدين

1437102136136195 / 1438هـ

1438158326158321 / 1439هـ

جدول 28: يوضح الجدول باألرقام مدى الخدمات التي يقدمها مركز صحة الطالب على مستوى الجامعة

مركز صحة الطالب

أعداد المستفيدينالفرعالعام الجامعي
الجنس

عدد الحاالت التي تم عالجها
أنثىذكر

1437 / 1438هـ

238102136238الرياض

22111122جدة

260113147260اإلجمالي

1437 / 1438هـ

1056144105الرياض

1506585150جدة

61322961األحساء

316158158316اإلجمالي

2.3.3: المواصالت

تحــرص الجامعــة علــى أن يتنقــل طالبهــا بأحــدث الوســائل الحديثــة واآلمنــة لتســهيل عمليــة التنقــل بيــن منشــآت الجامعــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة 

الحــرس الوطنــي. حيــث ترتبــط أجــزاء املدينــة الجامعيــة بالريــاض بشــبكة مواصــالت متطــورة )تــرام( مــن أجــل تســهيل تنقــالت الطــالب والطالبــات وأعضــاء 

هيئــة التدريــس واملوظفيــن بيــن الكليــات والعمــادات واملبنــى اإلداري واملستشــفى واملدينــة الســكنية ومختلــف املواقــع. أمــا بالنســبة للمــدن الجامعيــة فــي جــدة 

واألحســاء فيتــم تقييمهــا لتكــون املواصــالت متاحــة بطــرق مهيئــة للمشــآة.

جدول 29 : ويبين عدد المستفيدين من الرحالت اليومية التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

عدد الرحالتعدد المستفيدينالمنطقة

10216512382الرياض

--جدة

36562077األحساء

10582114459المجموع

2.4: المجتمع والجامعة

2.4.1: تعريف الجامعة في المجتمع

 فــي املجتمــع وذلــك مــن خــالل اســهامات الطــالب باألنشــطة الخارجيــة التطوعيــة والتثقيفيــة وغيرهــا 
ً
 كبيــرا

ً
تــؤدي الجامعــة ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــالب دورا

وذلــك عــن طريــق اقامــة حمــالت فــي مــدارس البنيــن والبنــات واألماكــن العامــة باإلضافــة للمستشــفيات والجمعيــات الخيريــة. فيمــا يلــي جــدول يوضــح بعــض 

اســهامات الجامعــة  باألنشــطة والحمــالت خــالل العــام فــي املجتمــع.
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جدول 30: يوضح مقر فعاليات األنشطة الطالبية بالمشاركة االجتماعية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

الفعاليات الطالبية بالمشاركة االجتماعية للعام الجامعي 1439/1438هـ

نبذة عنوان المبادرة التطوعية المقر

أحد البرامج الكبرى التي تنظمها وحدة التوعية الفكرية

حيث يستهدف أعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبي الجامعة باإلضافة للطالب والطالبات.

اشتمل على فعاليات متنوعة الستقطاب جميع منسوبي الجامعة

باإلضافة إلى استهداف طالب وطالبات المرحلة الثانوية وقد كان محتواه شاماًل لجميع جوانب 

التطوع، لتحقيق الفائدة المرجوة منه.

ويهدف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تنأولت الجوانب والطموحات التنموية 

المختلفة ومنها دعم العمل التطوعي.

ملتقى عطاء التطوعي
المدارس

حملة تطوعية صحية هدفها توعية المجتمع حول األمراض المنتشرة. حملة أنت منقذهم

حملة تطوعية صحية هدفها توعية المجتمع حول األمراض المنتشرة حملة أنت منقذهم

المستشفيات

حمالت تثقيفية بأهمية الرياضة لجميع األفراد األولمبياد الرياضي

مبادرة تطوعية انطلقت بتاريخ 24 نوفمبر  لزيارة المرضى بالمستشفى من فئات عمرية مختلفة من القلب للقلب

حمالت توعوية ترفيهية وتعليمية تقام في أيام الصحة العالمية موجهة لألطفال من داخل وخارج  

المستشفى
بسمة

نشاط يعنى بأطفال اإلقامة الدائمة في مستشفى الملك عبداهلل لألطفال. نحن معكم

حملة تطوعية صحية هدفها توعية المجتمع حول األمراض المنتشرة. حملة أنت منقذهم المركز والمجمعات

مساهمات القطاع الخاص في تمويل خدمة المجتمع: 

ال يخفــى علــى الجميــع أهميــة مشــاركة القطــاع الخــاص ومــا يترتــب عليــه مــن دور فعــال وهــام يبــرز للمجتمــع مــا يحتاجــه مــن خدمــات مجتمعيــة تعــود بالنفــع 

 مــن الــدور املتزايــد الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص فــي اإلرتقــاء 
ً
 فــي دعــم برامــج التنميــة املجتمعيــة واســتدامتها وإنطالقــا

ً
والفائــدة، كمــا أن للقطــاع الخــاص دورا

بالخدمات االجتماعية املقدمة للمجتمع حرصت عمادة شؤون الطالب على فتح املجال للقطاع الخاص باملساهمة في إنجاح البرامج واألنشطة واملبادرات 

الطالبيــة بشــراكات تعقــد مــع الجامعــة .

جدول 31: يوضح أبرز الشراكات خالل العام العام الجامعي 1439/1438هـ

أبرز الشراكات خالل العام العام الجامعي 1439/1438هـ

التاريخالفعاليةالراعيالمنطقة

الرياض

10-11 ديسمبر2017يوم اللغة العربيةشركة المراعي

12 cups3 مارس 2018األولمبياد الجامعي للطالب

Drs loungs6-8فبراير 2018البرناج الثقافي

جدة

Katherine cookies

6-8 فبراير 2018البرنامج الثقافي السادس Proten chef

الدانوب

نادي مسافات

1-3 مارس 2018األولمبياد الجامعي

مركز التدريب الخامس للرماية

نادي أرينا

فالج بوكسينج

سيكريت روم

األحساء

مركز كيان الطبي

17-19 أبريل 2018مؤتمر التخصصات الصحية شركة زين

مركز حياتي الطبي
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الفصل الثالث:

أعضاء هيئة التدريس 
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تمهيد:

يتــم فــي الفصــل الثالــث إســتعراض أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة 

واألحســاء. وذلــك بنــاًء علــى الكليــة والجنــس والجنســية والدرجــة العلميــة، كمــا يشــتمل الفصــل الثالــث علــى قيــاس معاييــر الجــودة واإلرتقــاء باملســتوى النوعــي 

لبرامــج التعليــم العالــي فــي الجامعــة باإلضافــة إلــى بيــان بأعضــاء هيئــة التدريــس الحائزيــن علــى جوائــز علميــة علــى املســتوى املحلــي والعالمــي خــالل العــام 

2018/2017م.  1439/1438هـــ  الجامعــي 

3.1.1: إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة حسب الكلية والجنس والجنسية

فــي هــذه الجزئيــة يتــم توضيــح أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة، مــن خــالل تعدادهــم فــي املركــز الرئي�ســي للجامعــة وفروعهــا بجــدة واألحســاء، موزعيــن 

علــى الكليــات مــع بيــان الجنــس )ذكر/أنثــى( والجنســية )ســعودي/غير ســعودي(.

جدول 32: يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ

الكليةالمنطقة
الجنس والجنسية

المجموع
غير سعوديةغير سعوديسعوديةسعودي

ض
ريا

ال

411532922515الطب

4933196107طب األسنان

222219871الصيدلة

8449176156العلوم الطبية التطبيقية

22422856التمريض

181015245الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

11359545186العلوم و المهن الصحية

5972261961171136المجموع

دة
ج

217101338359الطب

4589-242التمريض

15-681العلوم الطبية التطبيقية

1522232282العلوم و المهن الصحية

2401735775545المجموع

اء
س

ألح
421922386العلوم الطبية التطبيقيةا

4769-22-التمريض

42412250155المجموع

8794402752421836اإلجمالي

جدول 33: يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1438/1437هـ

الكليةالمنطقة
الجنس والجنسية

المجموع
غير سعوديةغير سعوديسعوديةسعودي

ض
ريا

ال

3057211939535الطب

5936175117طب األسنان

231420966الصيدلة

6623219119العلوم الطبية التطبيقية

01002737التمريض

8212325الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

30529856236العلوم والمهن الصحية

4912092871481135المجموع

دة
ج

18170389298الطب

11002738التمريض

282312871العلوم الطبية التطبيقية

49291621115العلوم والمهن الصحية
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2591326665522المجموع

اء
س

ألح
1227829العلوم الطبية التطبيقيةا

01105364التمريض

121376193المجموع

7623543602741750اإلجمالي

جدول 34: يبين عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ بناًء على كل فرع من فروع الجامعة

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ

الكليةالمنطقة
الجنس والجنسية

المجموع
غير سعوديةغير سعوديسعوديةسعودي

ض
ريا

ال

3127610640534الطب

5837166117طب األسنان

271417866الصيدلة

52915884العلوم الطبية التطبيقية

0902837التمريض

6213122الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

17419346197العلوم والمهن الصحية

4721882601371057المجموع

دة
ج

18369329293الطب

11102133التمريض

21158448العلوم الطبية التطبيقية

24422726119العلوم والمهن الصحية

2291376760493المجموع

اء
س

ألح
141013946العلوم الطبية التطبيقيةا

820171762العلوم والمهن الصحية

01002333التمريض

22403049141المجموع

7233653572461691اإلجمالي

جدول 35: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ

المجموعغير سعوديينالسعوديينالتصنيف

13774681845العدد

100%25%75%النسبة

جدول 36: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1438/1437هـ

المجموعغير سعوديينالسعوديينالتصنيف

11166341750العدد

100%36%64%النسبة

جدول 37: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ

المجموعغير سعوديينالسعوديينالتصنيف

10886031691العدد

100%35%65%النسبة

رسم توضيحي 10 : بيان نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين والغير السعوديين في الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ
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3.1.2: توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الفرع والكلية والدرجة العلمية والجنس:

جدول 38: أعداد األساتذة واألساتذة والمشاركين المساعدين حسب الفرع، الكلية، الجنس و الدرجة العلمية للعام الجامعي 1438/1437هـ

العام الجامعي 1438/1437هـ

قة
ط

من
ال

الكلية

المسمى األكاديمي

أستاذ أنثىأستاذ ذكر

أستاذ 

مشارك 

ذكر

أستاذ 

مشارك 

أنثى

أستاذ 

مساعد ذكر

أستاذ 

مساعد أنثى
المجموع

ض
ريا

ال

21139933379482الطب

4022431263طب األسنان

603011626الصيدلة

6030401059العلوم الطبية التطبيقية

000301114التمريض

الصحة العامة والمعلوماتية 

الصحية
20829324

21101231451العلوم والمهن الصحية

4126517459135719المجموع

دة
ج

303018758251الطب

010312126التمريض

013117729العلوم الطبية التطبيقية

3040262154العلوم والمهن الصحية

62104231107360المجموع

اء
س

ألح
ا

00017311العلوم الطبية التطبيقية

010201215التمريض

010371526المجموع

47575246972571105اإلجمالي

جدول 39: أعداد األساتذة واألساتذة المشاركين والمساعدين في الجامعة حسب الفرع، الكلية، الجنس و الدرجة العلمية للعام الجامعي 1439/1438هـ

العام الجامعي 1439/1438هـ

قة
ط

من
ال

الكلية

المسمى األكاديمي

أستاذ 

ذكر

أستاذ 

أنثى

أستاذ 

مشارك 

ذكر

أستاذ 

مشارك 

أنثى

أستاذ 

مساعد 

ذكر

أستاذ 

مساعد 

أنثى

المجموع

ض
ريا

ال

231341133479482الطب

2042421464طب األسنان

505014529الصيدلة

304029541العلوم الطبية التطبيقية

000301316التمريض

30815219الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

3191221248العلوم والمهن الصحية

3926418446130699المجموع

دة
ج

207018457250الطب

000311923التمريض

11108415العلوم الطبية التطبيقية

007071731العلوم والمهن الصحية

3115320097319المجموع

اء
س

ألح
00018615العلوم الطبية التطبيقيةا

00206917العلوم والمهن الصحية

00020810التمريض

0023142342المجموع

42381246602501060اإلجمالي
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3.1.3: توزيع المحاضرين والمعيدين ومدرسين اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس

جدول 40: يبين أعداد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي 1438/1437هـ

العام الجامعي 1438/1437هـ

قة
ط

من
ال

الكلية

المسمى األكاديمي

ن
ري

ض
حا

لم
ا

ت
ضرا

حا
لم

ا

ن 
دي

عي
لم

ا

ي 
س

در
وم

غة
لل

ا

ت 
دا

عي
لم

ا

ت 
سا

در
وم

غة
لل

ا

وع
جم

لم
ا

ض
ريا

ال

201411853الطب

104172354طب األسنان

21132440الصيدلة

258131460العلوم الطبية التطبيقية

0140923التمريض

10001الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

45534839185العلوم والمهن الصحية

1221069197416المجموع

دة
ج

72191947الطب

0120012التمريض

56151642العلوم الطبية التطبيقية

23309870العلوم والمهن الصحية

35504343171المجموع

اء
س

ألح
ا

1411218العلوم الطبية التطبيقية

02802149التمريض

132112367المجموع

158188145163654اإلجمالي

 

جدول 41: يبين أعداد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي 1439/1438هـ

العام الجامعي 1439/1438هـ

قة
ط

من
ال

الكلية

المسمى األكاديمي

ن
ري

ض
حا

لم
ا

ت
ضرا

حا
لم

ا

ن 
دي

عي
لم

ا

ي 
س

در
وم

غة
لل

ا

ت 
دا

عي
لم

ا

ت 
سا

در
وم

غة
لل

ا

وع
جم

لم
ا

ض
ريا

ال

181591052الطب

95172253األسنان

18122537الصيدلة

20911343العلوم الطبية التطبيقية

0140721التمريض

20103الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

43493324149كلية العلوم والمهن الصحية

1101047371358المجموع

دة
ج

32191943الطب

0100010التمريض

325515العلوم الطبية التطبيقية

2229152288كلية العلوم والمهن الصحية

28433946156المجموع

اء
س

ألح
7612631العلوم الطبية التطبيقيةا

141831045كلية العلوم والمهن الصحية

01001323التمريض

2134152999المجموع

159181127146613اإلجمالي
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3.2: الجــودة و االرتقــاء بالمســتوى النوعــي لبرامــج التعليــم العالي فــي الجامعة 
للعــام الجامعي 1439/1438هـ

جدول 42: مؤشر قياس األداء للجامعة لألعوام الجامعية )1437/1436هـ - 1438/1437هـ - 1439/1438هـ(

المؤشر

المعدل للعام الجامعي

1437/1436هـ

2016-2015

المعدل للعام الجامعي

1438/1437هـ

2017-2016

المعدل للعام الجامعي

1439/1438هـ

2018-2017

36%36%25%معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

95%91%92%معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبًا على أساليب التعليم والتعلم 

والتقويم
%43%60%59

3.43.63.5رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم

NN%57%64معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم

3.33.53.3رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعات

100%100%100%معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة

3.5: قائمــة بأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة الحائزيــن علــى جوائــز علميــة 
خــالل العــام الجامعــي  1438/ 1439هــــ

جدول 43: يبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

األعمال التي استحق عليها الجائزةمجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

1

د. ظفر إقبال

أستاذ مشارك

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية

االجتماع السنوي 59 

للجمعية األمريكية 

ألمراض الدم الذي عقد 

في 9-12 ديسمبر ، مركز 

المؤتمرات العالمي 

لجورجيا ، أتالنتا ، جورجيا ، 

الواليات المتحدة األمريكية

American Society of 

Hematology
Hematology

Research titled “Discovery of Novel 

Mutations Exclusively Shared 

by Accelerated and Blast Crisis 

Phase CML Patients Using Whole 

Exome Sequencing: Implication 

in Hunt for Common Biomarker /

Drug Target of CML Progression” 

presented at 5٩th annual 

meeting of American Society of 

Hematology held on December 

١2-٩، Georgia World Congress 

Center، Atlanta، Georgia، USA.

2
د.حسام بن مأمون 

زواوي

Queensland Young 

Tall Poppy Science 

Award 20١٨

 Queensland  جامعة

األسترالية
األبحاث  العلميةاألبحاث العلمية

3
د.عوض بن محمد آل 

مخلص

)المركز األول( ألفضل 

ورقة بحث في مؤتمر 

الشراكة في التأهيل الطبي 

4)األبحاث إلى التطبيق(

ورقة بحثالتأهيل الطبيمدينة الملك فهد الطبية

4
د.وسيم بن بدر 

الطاللوه

Best oral 

presentation

١٩th International 

Conference on 

Microscopic and 

Macroscopic Anatomy in 

Barcelona

ورقة بحثالتشريح المجهري
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أ. د. شريف صقر5
IEEE Distinguished 

Speaker
IEEE

Computer 

Science

أ. د. شريف صقر6
ACM Distinguished 

Speaker
ACM

Computer 

Science

ACM Senior MemberACMأ. د. شريف صقر7
Computer 

Science

د. موفق حوسة8
Distinguished Arab 

Scholar Award

Arab Fund for Economic 

and Social Development 

١١(Kuwait)

SciencesHealth Informatics

د. عمر دار9

Evaluation of Cost 

for Cancer Care. 

RC١١٤/١7/R

NGHA١2/KAIMRCCancerCancer cost and management

د. عمر دار10

Cancer burden and 

Trends in Saudi 

Arabia

NGHA/Al-Faisal 

University
CancerCancer burden

الفصل الرابع:

االبتعاث والتدريب
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تمهيد:

الفصــل الرابــع يســتعرض مــا تبذلــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ، مــن دعــم مســتمر نحــو 

االرتقــاء العلمــي واملعرفــي فــي املجاليــن الطبــي والصحــي التعليمــي عبــر ابتعــاث منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم لدراســة مرحلــة 

املاجســتير والزمالــة والدكتــوراه، كمــا تحــرص الجامعــة علــى تدريــب كوادرهــا لضمــان تطبيــق أحــدث وأفضــل ســبل ووســائل التعلــم والتعليــم األكاديمــي عبــر 

ابتعاثهــم فــي التخصصــات الدقيقــة واملجــاالت املميــزة.

.4.1:االبتعاث
تقــوم إدارة االبتعــاث بالجامعــة بمهــام عديــده مــن شــأنها تســهيل وتيســير امــور ودعــم منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم، مــن 

خــالل التنســيق مــع وزارة التعليــم عبــر برنامــج ســفير وهــو حلقــة الوصــل بيــن امللحقيــات الثقافيــة فــي دول االبتعــاث وبيــن املبتعــث والجامعــة ممــا يســهل 

تتبــع طلبــات املبتعثيــن باالضافــة ملتابعتهــم واالشــراف علــى خطــط ســير عمليتهــم التعليميــة. وال يخفــى علــى الجميــع مــا تبذلــه وتقدمــه إدارة االبتعــاث مــن 

اإلنجــازات خــالل العــام الجامعــي 1438-1439هـــ، والتــي مــن شــأنها الرفــع مــن املســتوى العلمــي واألكاديمــي للجامعــة عبــر ابتعــاث منســوبي الجامعــة حيــث تــم 

بلــغ إجمالــي املبتعثيــن )387( مبتعــث ومبتعثــة شــامل املبتعثيــن األطبــاء وباالضافــة إلــى تخصصــات املهــن الصحيــة األخــرى، للحصــول علــى الشــهادات العليــا فــي 

التخصصــات الطبيــة والصحيــة، عــاد منهــم )64(.

4.1.1.1: أهداف إدارة االبتعاث:  

احتــواء جميــع املعيديــن الذيــن يتــم قبولهــم مــن قبــل وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة كل عــام، حيــث يبــدأ دور إدارة االبتعــاث بمجــرد دخــول املعيديــن 

منظومــة الجامعــة بإعطائهــم الضمانــات املاليــة الالزمــة لتســهيل حصولهــم علــى قبــوالت مــن جامعــات عريقــة بمختلــف دول العالــم. إن إدارة االبتعــاث ال 

تحــدد أعــداد املبتعثيــن وال تخصصاتهــم حيــث بمجــرد قبولهــم كمعيديــن مــن قبــل وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة يعتبــرون مرشــحين لالبتعــاث متــى مــا 

حصلــوا علــى قبــول معتمــد ومو�ســى بــه مــن قبــل وزارة التعليــم وموافــق عليــه مــن قبــل الكليــة املعنيــة مــع توفيــر امليزانيــة الكافيــة لالبتعــاث وبموافقــة اللجنــة 

املختصــة.

4.1.1.2: االبتعاث الداخلي والخارجي بالجامعة

جدول 44: إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الخمس الماضية

إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة خالل السنوات الخمس الماضية 

المبتعثون األعوام

1435/143484هـ

1436/143567هـ

1437/1436152هـ

1438/1437444هـ

1439/1438387هـ

1134المجموع

رسم توضيحي 11 : لشكل يبين أعداد الطالب المبتعثين خالل الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو 47 % وتراجع بنسبة -13% عن العام الماضي
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جدول 45 : يبين إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة داخل وخارج المملكة خالل العامين الجامعيين 1438/1437هـ و 1439/1438هـ

توزيع أعداد مبتعثي الجامعة بالداخل والخارج

المدينةاألعوام
المبتعثون

خارجيداخلي

1438/1437هـ

7217الرياض

161ال يوجدجدة

59ال يوجداألحساء

1439/1438هـ

14194الرياض

128ال يوجدجدة

51ال يوجداألحساء

21725المجموع

4.1.2: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث

4.1.2.1: المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي العــام الجامعــي 
1435/1434هـــ

جــدول 46 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1435/1434هـــ

الكليات

 )المبتعثين لعام 1435/1434هـ(

ذكر

المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه
المجموع 

الكلي
النسبة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب
24%34334300101040خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم و المهن 

الصحية

11%051300008118خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم 

التطبيقية

29%36142000017850خارجي

ال يوجدداخلي

كليات التمريض
18%05010000001530خارجي

ال يوجدداخلي

كلية طب األسنان
6%100211002310خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصحة العامة
6%220100003210خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصيدلة
6%040001000510خارجي

ال يوجدداخلي

100%926182155004044168المجموع
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4.1.2.2: المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي العــام الجامعــي 
1436/1435هـــ

جــدول 47: يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ

الكليات

 )المبتعثين لعام 1437/1436هـ(

المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه
المجموع 

الكلي
النسبة %

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب
9%20100030606خارجي

3.5%00002000202داخلي

كليات العلوم و المهن 

الصحية

16%123400105611خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم التطبيقية
34%20128000114923خارجي

ال يوجدداخلي

كليات التمريض
21%02012000001414خارجي

ال يوجدداخلي

كلية طب األسنان
12%00170000178خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصحة العامة
3.5%01100000112خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصيدلة
1%01000000011خارجي

ال يوجدداخلي

100%5618312041293867المجموع

4.1.2.3: المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي العــام الجامعــي 
1437/1436هـــ

جــدول 48 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1437/1436هـــ

الكليات

 )المبتعثين لعام 1437/1436هـ(

المجموع المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

الكلي
النسبة %

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب
14%13922--343273خارجي

1%2-2---2----داخلي

كليات العلوم و المهن 

الصحية

15%6414923--2362خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم التطبيقية
36%107292554--761212خارجي

ال يوجدداخلي

كليات التمريض
14%2121-6---9-6-خارجي

ال يوجدداخلي

كلية طب األسنان
13%91120---12692خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصحة العامة
2%123----111-خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصيدلة
5%347----2311خارجي

ال يوجدداخلي

100%1525293611316176981152المجموع
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4.1.2.4: المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي العــام الجامعــي 
1438/1437هـــ

جــدول 49: يوضــح أعــداد المبتعثيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل 

خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

الكليات

)المبتعثين لعام 1438/1437هـ(

المجموع المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

الكلي
النسبة %

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب
2.5%2-2---1---1خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم والمهن 

الصحية

19%418715--145-خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم الطبية 

التطبيقية

57%114281745--11469خارجي

ال يوجدداخلي

كليات التمريض
ال يوجدخارجي

6%55-----5---داخلي

كلية طب األسنان
2.5%22---1-1---خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصحة العامة

والمعلوماتية الصحية

ال يوجدخارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصيدلة
13%41145510خارجي

ال يوجدداخلي

100%166112411155433679المجموع

جــدول 50: يوضــح أعــداد المبتعثيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل 

خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

الكليات

)المبتعثين لعام 

1439/1438هـ(

المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه
المجموع 

الكلي
النسبة %

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب
3.2%22---1-1---خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم 

والمهن الصحية

30.6%3291019--365-خارجي

ال يوجدداخلي

كليات العلوم 

الطبية 

التطبيقية

48.4%1322830--114101خارجي

ال يوجدداخلي

كليات التمريض
9.7%66-----3-3-خارجي

ال يوجدداخلي

كلية طب 

األسنان

4.8%123----111-خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصحة 

العامة

والمعلوماتية 

الصحية

-----------خارجي

ال يوجدداخلي

كلية الصيدلة
3.2%00200000202خارجي

ال يوجدداخلي

100%111119110145342862المجموع
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4.1.3: المبتعثــون المقيــدون حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث في 
العام الجامعــي 1438/1437هـ.

جــدول 51: يوضــح أعــداد المبتعثيــن المقيديــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

مبتعثين الكليات )1438/1437هـ(
المجموع المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

الكلي
النسبة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب

الرياض
12%231134--184--57خارجي

1%2-2---2----داخلي

جدة
14%71432841192039خارجي

0%-----------داخلي

الرياضكلية األسنان
11%161632--4561061خارجي

0%-----------داخلي

كلية العلوم 

والمهن الصحية

الرياض
6%61117----51011خارجي

0%-----------داخلي

األحساء
2%55-1-----4-خارجي

0%-----------داخلي

جدة
9%111526-4--15610خارجي

0%-----------داخلي

كلية الصحة 

العامة 

والمعلوماتية 

الصحية

الرياض
3%369----342خارجي

0%-----------داخلي

كلية الصيدلية
الرياض

2%336------33خارجي

0%-----------داخلي

كليات التمريض

الرياض
4%1111-----7-4-خارجي

0%-----------داخلي

جدة
8%2323-----10-13-خارجي

0%-----------داخلي

األحساء
44-1-----3-خارجي

%1

%0

0%-----------داخلي

كليات العلوم 

الطبية التطبيقية

الرياض
8%141024----11535خارجي

0%-----------داخلي

جدة
12%31171835--61087خارجي

0%-----------داخلي

األحساء
7%11819----3286خارجي

0%-----------داخلي

100%4889356034983125161286المجموع

جــدول 52 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن المقيديــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـ

مبتعثين الكليات

من 2017/09/10م

إلى 2018/05/15م

المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

المجموع 

الكلي
النسبة

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كلية الطب
الرياض

11%181028--144--46خارجي

1%2-2---2----داخلي

جدة
10%141327-4911831خارجي

0%-----------داخلي

كلية طب 

األسنان

الرياض

11%151429--557732خارجي

0%-----------داخلي
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كلية التمريض

الرياض
0%-----------خارجي

5%1212-----2-10-داخلي

جدة
6%1515-----2-13-خارجي

0%-----------داخلي

األحساء
1%22-------2-خارجي

0%-----------داخلي

الرياضكلية الصيدلة
7%10919--641233خارجي

0%-----------داخلي

كلية الصحة 

العامة و 

المعلوماتية 

الصحية

الرياض

3%448-----341خارجي

0%-----------داخلي

كلية العلوم 

الطبية التطبيقية

الرياض
14%11181836--151324خارجي

0%-----------داخلي

جدة
9%101323-2--31053خارجي

0%-----------داخلي

األحساء
8%15520-1--7471خارجي

0%-----------داخلي

كلية العلوم و 

المهن الصحية

الرياض
10%20111425--51044خارجي

0%-----------داخلي

جدة
3%369----1422خارجي

0%-----------داخلي

2%66-----3-3-خارجياألحساء

0%-----------داخلي

100%53973031301271120141261المجموع

 في بلد االبتعاث وعلى مقاعد الدراسة خالل العام الجامعي 1438/1437هـ.
ً
*ويقصد باملبتعثين املقيدين املوجودين فعال

4.1.4: المبتعثيــن الخريجيــن حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي 
ــي 1438/1437هـ. العام الجامع

جــدول 53: يوضــح أعــداد المبتعثيــن الخريجيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـ

مبتعثين الكليات الخريجين للعام الجامعي 1438/1437هـ

الجهة
المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

المجموع الكلي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب

الرياض
76129200171027خارجي

00000000000داخلي

جدة
10100000202خارجي

00000000000داخلي

الرياضكلية طب األسنان
10030000134خارجي

00000000000داخلي

كلية العلوم والمهن 

الصحية

الرياض
30040000347خارجي

00000000000داخلي

األحساء
00010000011خارجي

00000000000داخلي

جدة
02210010336خارجي

00000000000داخلي

كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية
الرياض

01100000112خارجي

00000000000داخلي

كلية الصيدلية
الرياض

11000000112خارجي

00000000000داخلي
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كليات التمريض

الرياض
02010000033خارجي

00000000000داخلي

جدة
01010000022خارجي

00000000000داخلي

األحساء
01000000011خارجي

00000000000داخلي

كليات العلوم الطبية 

التطبيقية

الرياض
41220000639خارجي

00000000000داخلي

جدة
11220010437خارجي

00000000000داخلي

األحساء
01500000516خارجي

00000000000داخلي

181714179220433679المجموع

جــدول 54 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الخريجيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد المبتعثيــن لجميــع 

المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـ

مبتعثين الكليات الخريجين للعام الجامعي 1439/1438هـ

الجهة
المجموعلغةزمالةماجستيردكتوراه

المجموع الكلي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

كليات الطب

الرياض
00002000202خارجي

00000000000داخلي

جدة
23110000347خارجي

00000000000داخلي

الرياضكلية األسنان
00001000101خارجي

00000000000داخلي

كلية العلوم والمهن 

الصحية

الرياض
11000000112خارجي

00000000000داخلي

األحساء
024500105712خارجي

00000000000داخلي

جدة
00010000011خارجي

00000000000داخلي

كلية الصحة العامة 

والمعلوماتية الصحية
الرياض

11110000224خارجي

00000000000داخلي

كلية الصيدلية
الرياض

10000100112خارجي

00000000000داخلي

كليات التمريض

الرياض
02020000044خارجي

00000000000داخلي

جدة
00060000066خارجي

00000000000داخلي

األحساء
01000001022خارجي

00000000000داخلي

كليات العلوم الطبية 

التطبيقية

الرياض
10130001246خارجي

00000000000داخلي

جدة
0013000134خارجي

00000000000داخلي

األحساء
00330000336خارجي

00000000000داخلي

61011252112213859المجموع

*ويقصد به املبتعثون الذين انهوا املستوى التعليمي الذي ابتعثوا له خالل العام الجامعي 1439/1438هـ.
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4.2: التدريب
تســعى جامعة امللك ســعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  إلى تحســين وتطوير العمل األكاديمي واإلداري فيها وذلك عبر الندوات واملؤتمرات وورش العمل 

والــدورات التدريبيــة ملنســوبي الجامعــة والتــي تقــام داخــل الحــرم الجامعــي أو خارجــه، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد البرامــج التدريبيــة والتــي تــم تنفيذهــا خــالل العــام 

الجامعي 1439/1438هـ )500( دورة.

4.2.1: تدريب أعضاء هيئة التدريس

جدول 55: يوضح أعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية خالل العامين الجامعين 1438/1437هـ و 1439/1438هـ

مجموع المتدربين للعام الجامعي 

1439/1438هـ
مجموع المتدربين للعام الجامعي 1438/1437هـ الكلية

8 30 الرياض

33كلية التمريض 15 األحساء

36 35 جدة

20 29 الرياض

10كلية العلوم الطبية التطبيقية 13 جدة

10 11 األحساء

21 26 كلية األسنان

31 33 كلية الصيدلة

93 123 الرياض

57كلية العلوم والمهن الصحية 30 جدة

38 52 األحساء

20 18 كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

61 72 الرياض
كلية الطب

28 13 جدة

466 500 المجموع

 ADAA مصدر االرقام*

4.2.1.1: دورات ضمان الجودة وتحسينها
جدول 56: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

التاريخالبرامج المنفذة عبر عمادة الجودة النوعية للعام الجامعي 1437/1436هـم

1Enhancing The Quality of Academic Program7 رجب 1436هـ

18 محرم 1437 هـتعزيز جودة البرامج األكاديمية2

3University Quality Day14 جمادى األولى 1437هـ

4NCAAA SSRI Workshop15 جمادى األولى 1437هـ

5NCAAA Learning Outcomes3 شعبان 1437هـ

جدول 57: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

التاريخالبرامج المنفذة عبر عمادة الجودة النوعية للعام الجامعي 1438/1437هـم

14 جمادى األولى 1437يوم الجودة السنوي1

15-16 جمادى األولى 1437ورشة عمل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي2

02-03 رجب 1437ورشة عمل مخرجات التعلم - الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي3

1438زيارات تحقق من جاهزية المدن الجامعية لالعتماد األكاديمي4

1438مراجعة الجودة النوعية للبرامج بالتعاون مع خبير عالمي5

جدول 58: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

التاريخالبرامج المنفذة عبر عمادة الجودة النوعية للعام الجامعي 1439/1438هـم

1-1439/02/6زيارات تحقق من جاهزية برنامج بكالوريس الطب والجراحة في المدن الجامعية لإلعتماد البرامجي1
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8-1439/02/13زيارات تحقق من جاهزية برنامج بكالوريس التمريض في المدن الجامعية لإلعتماد البرامجي2

NNNNN1439/07/11ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام أيسر3

4.2.2: تدريب اإلداريين

إدارة التدريــب والتطويــر هــي إحــدى اإلدارات التابعــة للشــؤون املاليــة واإلداريــة. وقــد بــدأ العمــل ببرنامــج التدريــب فــي شــهر إبريــل مــن عــام 2016م، بهــدف 

 علــى تقديــم أفضــل الخدمات تــم التعــاون مــع مجموعــة مــن املعاهــد التدريبيــة الخاصــة إلقامــة دورات 
ً
تطويــر ورفــع كفــاءات جميــع موظفــي الجامعــة. وحرصــا

مختلفــة لتغطيــة االحتيــاج التدريبــي لجميــع إدارات الجامعــة ونطمــح خــالل العــام القــادم 2019 بزيــادة عــدد املســتفيدين مــن الــدورات وتوســيع نشــاط اإلدارة 

ليشــمل فــروع الجامعــة بجــدة واألحســاء. وذلــك بعمــل خطــة تدريبيــة شــاملة علــى مســتوى الوظائــف واإلدارات حســب االحتياجــات وامليزانيــة املرصــودة.

جدول 59: يوضح أعداد الموظفين اإلداريين في الجامعة ممن شارك بدورات تدريبية خالل العامين الجامعيين 1438/1437هـ و 1439/1438هـ

نوع التدريب
العام الجامعي 1439/1438هـالعام الجامعي 1438/1437هـ

عدد المتدربينعدد الدوراتعدد المتدربينعدد الدورات

123177184داخل الجامعة

137برامج معهد اإلدارة115برامج معهد اإلدارةخارج الجامعة

التدريب اإللكتروني

)منصة دروب(
455برامج صندوق تنمية الموارد البشرية--

124327776اإلجمالي

4.2.3: تطوير الجهاز اإلداري 

يتــم اســتعراض البرامــج التــي شــارك بهــا موظفــي الجامعــة مــن الجهــاز اإلداري، ويشــار خــالل ذلــك إلــى جهــة التدريــب وعــدد املتدربيــن فيهــا خــالل العــام الجامعــي 

1439/1438هـ املوافق 2018/2017م

جدول 60: يوضح عدد الدورات التي تم تقديمها للموظفين اإلداريين وأعداد المشاركين فيها خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

الدورات المقدمة للموظفين اإلداريين للعام الجامعي 1439/1438هـ

م
جهة 

التدريب
مسمى البرنامج

عدد المتدربين

أنثى غير سعوديةذكر غير سعوديأنثى سعوديةذكر سعودي

1RMGEffective Planning14812

2RMGSix Sigma18602

3RMGBusiness Professional Behavior15713

4RMGOrganizational Behavior111302

5RMGQuality Management13912

6HRDKey Performance Indicator18620

7HRDRisk Management171111

10660612إجمالي الموظفين الذين تم تدريبهم

4.2.3.1: بناء وتفعيل النظام اإللكتروني للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية
قامــت إدارة التدريــب والتطويــر بالتنســيق مــع إدارة تقنيــة املعلومــات إليجــاد نظــام إلكترونــي يســاهم فــي رفــع كفــاءة اإلدارة وتســهيل عمليــة الوصــول إلــى 

، وقــد تــم التعــاون مــع منصــة دروب التابعــة لصنــدوق تنميــة املــوارد 
ً
معلومــات الــدورات املقدمــة للموظفيــن، إضافــة إلــى القــدرة علــى التســجيل إلكترونيــا

البشــرية وتفعيــل الــدورات اإللكترونيــة لتســهيل حصــول املوظفيــن علــى التدريــب الــالزم.

4.2.3.2: تطور أنشطة التدريب الداخلي 
تأسســت إدارة التدريــب والتطويــر فــي عــام 1437هـــ، وقامــت إدارة التدريــب والتطويــر بإقامــة عــدد )9( دورات فــي الريــاض فقــط، وتــم عمــل خطــة تدريبيــة 

لزيــادة عــدد الــدورات حيــث قامــت إدارة التدريــب والتطويــر بتنظيــم )14( دورة تدريبيــة داخــل الجهــة خــالل العــام 1439/1438هـــ، حيــث اســتفاد منهــا 

)350( موظــف وموظفــة مــن منســوبي جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة فــي الريــاض. كمــا تســعى إدارة التدريــب والتطويــر لتطويــر التعليــم 

اإللكترونــي حيــث بحثــت ســبل للتعــأون مــع بعــض املؤسســات الحكوميــة نذكــر منهــا برنامــج إثرائــي التابــع ملعهــد اإلدارة العامــة لرفــع مســتوى كفــاءة املوظفيــن 
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واملوظفــات مــن منســوبي الجامعــة.

4.2.3.3: البرامج التدريبية الخارجية 
حرصــا مــن إدارة التدريــب والتطويــر علــى تقديــم كل مــا فيــه منفعــة للجامعــة تــم التعــاون مــع معهــد اإلدارة العامــة حيــث تــم تدريــب )708( موظــف وموظفــة مــن 

منســوبي الجامعــة فــي الريــاض وجــدة واألحســاء فــي مقــر معهــد اإلدارة. كمــا نســعى لتقديــم واختيــار برامــج تدريبيــة ذات جــودة عاليــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات 

العمــل. وهــو مــا يوجــد بوفــره فــي مؤسســات ومراكــز تدريبيــة داخــل اململكــة. وبذلــك ســيتم تغطيــة االحتياجــات التدريبيــة املطلوبــة والغيــر متوفــرة فــي داخــل 

اململكــة فــي عــام 1440هـــ عــن طريــق تنظيــم وتنســيق برامــج تدريبيــة مــع مراكــز وجهــات متخصصــة خــارج اململكــة.

الفصل الخامس:

األنشطة العلمية والتعليمية
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تمهيد:

يتــم فــي الفصــل الخامــس اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بمركزهــا الرئي�ســي وفروعهــا فــي جــدة واألحســاء مــن خــالل 

منســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطالبهــا ألجــل تعزيــز وتفعيــل مفهــوم األنشــطة العلميــة والتعليميــة وتطبيقهــا عبــر الواقــع إلنجــاح وتحقيــق خطــط 

 إلــى توفيرالجامعــة كل مــا يحتاجــه منســوبيها مــن مراجــع وكتــب ومجــالت 
ً
وأهــداف الجامعــة فــي جميــع املجــاالت والتــي مــن أهمهــا مجــال البحــث العلمــي إضافــة

علميــة ومعامــل بحثيــة تخــدم مســيرتهم العلميــة واملهنيــة.

5.1.1: البحث العلمي
التعليــم والتعلــم هــو القاعــدة الرئيســية فــي أي مؤسســة تعليميــة، كمــا أن تميــز مخرجاتــه هــو مقيــاس لنجــاح أي منشــأة تعليميــة. وتعتبــر جامعــة امللــك ســعود 

بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة عمليــة التعليــم والتعلــم هــي الركيــزة األساســية لتحقيــق وإنجــاح الجهــود املبذولــة فــي هــذه املهمــة لتقديــم جــودة نوعيــة عاليــة 

فــي تعليــم العلــوم الطبيــة والصحيــة عــن طريــق تســخير جهــود البحــث العلمــي، وبالتالــي هــو أحــد األهــداف االســتراتيجية فــي خطــة الجامعــة 2016-2021، والتــي 

بدورهــا تحقــق مفهــوم تعزيــز البرامــج األكاديميــة التــي تخلــق املتخصصيــن فــي الرعايــة الطبيــة والصحيــة. كذلــك تقــدم الجامعــة حزمــة مــن البرامــج األكاديميــة 

علــى مســتوى الدراســات العليــا وبرامــج البكالوريــوس ذات الصلــة فــي تلبيــة متطلبــات واحتياجــات الوطــن وبمــا يتوافــق مــع خطــط ومتطلبــات رؤيــة اململكــة 

2030. ومــن اجــل ذلــك طــورت الجامعــة برامجهــا األكاديميــة بمــا يتناســق مــع أطــار عمــل املؤهــالت الوطنيــة. وقــد تأسســت هــذه البرامــج فــي البدايــة مــن خــالل 

. ومــن أهــم أهــداف مركــز امللــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة هــي مايلــي:
ً
التعــاون مــع الجامعــات املعتمــدة عامليــا

تأسيس ودعم األبحاث العلمية والطبية متعددة التخصصات والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسن مستوى الرعاية الصحية.	 

خلق بيئة بحثية تساعد على نمو وتطوير املوارد املالية والقدرات البشرية واملحافظة عليها.	 

تعزيز ثقافة التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص على املستويين الوطني والدولي.	 

كمــا أن تطــور الطــب يــؤدي إلــى تحســين جــودة الحيــاة، وتطــور األدويــة والطــرق العالجيــة ال يتــم إال بالبحــث العلمــي. وإذا لــم تكــن هنــاك مراكــز بحــث علميــة 

معتبــرة وتحــوي أفضــل الكــوادر البشــرية والتجهيــزات الفنيــة فلــن يتــاح املجــال للعلمــاء والباحثيــن إلــى ممارســة النشــاطات البحثيــة التــي تــؤدي إلــى تحســن 

املســتوى الصحــي للمجتمــع واملســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي. مــن هــذا املنطلــق نشــأ مركــز امللــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة ليكــون منصــة انطــالق 

البتــكارات واكتشــافات طبيــة وطنيــة تخــرج بالوطــن مــن قائمــة الــدول املســتهلكة إلــى مصــاف دول املنتجــة. وقــد وفــر املركــز البيئــة الالزمــة إلجــراء الدراســات 

واألبحــاث للباحثيــن مــن منســوبي مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة للحــرس الوطنــي وجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة. واملركــز يحــوي 

مختبــرات متكاملــة ومجهــزة بأحــدث املتطلبــات البحثيــة هــذا باإلضافــة إلــى الــكادر البشــري الداعــم فنيــا للباحثيــن، علمــا بــأن املركــز يقــوم أيضــا بدعــم الكثيــر 

. كمــا يقــدم املركــز خدمــة تســجيل وإصــدار شــهادات بــراءات االختــراع وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب التســجيل العامليــة.
ً
مــن األبحــاث ماديــا

5.1.2 مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

)King Abdullah International Medical Research Center(

 فــي مجــال األبحــاث الطبيــة الحيويــة والســريرية، ولــه مركــز رئي�ســي 	 
ً
 عامليــا

ً
 رياديــا

ً
يعتبــر مركــز امللــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة مركــزا

يقــع فــي مدينــة الريــاض بداخــل الحــرم الجامعــي لجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة، وكذلــك لــه فرعيــن فــي كل مــن مدينــة جــدة 

واألحســاء، ليتســنى مــن هــذا كلــه تحقيــق الهــدف الســامي والــذي مــن أجلــه تــم إنشــاء املركــز وذلــك لدعــم األبحــاث العلميــة اإلبتكاريــة ذات األثــر 

اإليجابــي علــى صحــة الســكان.

5.1.2.1: مراكز األبحاث بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية
يمثــل مركــز امللــك عبــد هللا العالمــي لألبحــاث بفروعــه باملنطقــة الشــرقية واملنطقــة الغربيــة حجــر األســاس لألبحــاث الطبيــة بــكل منطقــة 	 

ومتوازيــان فــي العمــل مــع مثيلهمــا باملنطقــة الوســطى ويشــتركون جميعــا فــي االســتراتيجيات العامــة، لــكل مركــز مــا يميــزه مــن اإلبــداع واالبتــكار. تقــوم 

خطــط مركــز امللــك عبــد هللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة علــى توفيــر بنيــة تحتيــة متقدمــة مكونــة مــن تقنيــة حديثــة ومتطــورة وأجهــزة الزمــة فــي منــاخ 

حديــث حتــى يتمكــن العلمــاء والباحثيــن مــن اإلبــداع واإلنجــاز فــي كل مــن املنطقــة الوســطى واملنطقــة الشــرقية واملنطقــة الغربيــة. وهــذا الدعــم لــن 

 علــى الباحثيــن مــن العامليــن بالشــؤون الصحيــة للحــرس الوطنــي، بــل يتجــاوزه ليشــمل جميــع املهتميــن باألبحــاث الطبيــة فــي اململكــة 
ً
يكــون مقتصــرا

وخارجهــا. وذلــك مــن أجــل تحقيــق الهــدف النبيــل الــذي مــن اجلــه تتطــور املعرفــة الطبيــة لخدمــة اإلنســانية.

5.1.3: مشاريع مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية:

جدول 61 : يوضح ابرز البيانات اإلحصائية التي تم تنفيذها بالجامعة خالل السنوات الخمس الماضية

المؤشر
العام الجامعي 

1435/1434هـ 2014/2013م

العام الجامعي 

1436/1435هـ 

2015/2014م

العام الجامعي 

1437/1436هـ 

2016/2015م

العام الجامعي 

1438/1437هـ 

2017/2016م

العام الجامعي 

1439/1438هـ

2018/2017م

1109012526579عدد المشاريع الممولة

273321382751729عدد المنشورات العلمية

01154عدد براءات االختراع
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5.1.4: المشاريع البحثية المدعومة

جدول 62: يوضح عدد البحوث المدعومة وميزانياتها خالل السنوات األربع الماضية

ميزانية األبحاث المدعومةعدد األبحاث المدعومةالعام الجامعي

1435/1434هـ

2014/2013م
11022،000،000

1436/1435هـ

2015/2014م
9018،000،000

1437/1436هـ

2016/2015م
12516،000،000

1438/1437هـ

2017/2016م
26570،003،052

1439/1438هـ

2018/2017م
7924،339،761

669150،342،813المجموع

رســم توضيحــي 12 : يبيــن عــدد األبحــاث المدعومــة مقارنــة مــع ميزانيــة األبحــاث المدعومــة حيــث يالحــظ نســبة تراجــع  للميزانيــة  بمقــدار 65% عــن العــام 

الماضــي ونســبة تراجــع 70 % لالبحــاث المدعومــة عــن العــام الماضــي.

5.1.5: البحوث األكاديمية الممولة موزعة حسب جهة التمويل 

جدول 63 : يبين عدد البحوث المدعومة حسب جهة التمويل خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

البحوث المدعومة للعام الجامعي 1439/1438هـ حسب جهة التمويل

الميزانيةعدد البحوثالجهة الممولة

6322،430،797مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

4200،000مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

121،708،964شركات أو مراكز أبحاث خارجية

7924،339،761المجموع

5.1.6: فعاليات البحث العلمي في الجامعة

األنشــطة والفعاليــات التــي تمــت بمشــاركة مركــز امللــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة فــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا 

باإلضافــة إلــى مــا تــم خارجهــا خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ املوافــق 2018/2017م

· البنك الحيوي السعودي	

· السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية	

· بنك دم الحبل السري	

· مركز دراسات التكافؤ الحيوي	

· أبحاث الجينوم الطبي	

· مختبرات الطب التجريبي	

· أبحاث األمراض المعدية	

· أبحاث النانو الطبية	

· أبحاث اإلصابات	

· أبحاث الصحة السكانية	

· سجالت األمراض	

· الطب التطوري	

· برنامج أبحاث السرطان	

· الجذعيــة والطــب 	 الخاليــا  أبحــاث  برنامــج 

التجديــدي

· برنامج أبحاث أمراض القلب والشرايين	
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5.1.7: النشاطات البحثية ألعضاء هيئة التدريس

جدول 64: يبين عدد األبحاث ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفروعها حسب الكلية

إجمالي عدد األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكلية

العام الجامعي 1439/1438هـالعام الجامعي 1438/1437هـالكلية

49543الطب - الرياض

88-الطب - جدة

2011طب األسنان 

4964الصيدلة

-24التمريض - الرياض

12-التمريض - جدة

1117التمريض - األحساء 

20-العلوم الطبية التطبيقية - الرياض

33-العلوم الطبية التطبيقية - جدة

13-العلوم الطبية التطبيقية - األحساء

2498الصحة العامة و المعلوماتية الصحية

--العلوم والمهن الصحية

177899إالجمالي

جــدول 65 : يوضـــــح أعــــداد البـحـــــوث المنـشـــــورة عــــن طـريـــــق مـــركز الملــك عبــداهلل العالمــي لألبحــاث الطبيــة، فــي مراصــد وقواعــد النشــر العالميــة مثل 

ISI ، SCOPUS   خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

المرصدالعددمجاالت البحوث

913ISI، SCOPUS، GOOGLE SCHOLER، PUB MED AND SCIFINDERمجاالت العلوم األساسية والتطبيقية و االستراتيجية

--مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية

913ISI ، SCOPUS، GOOGLE SCHOLER، PUB MED AND SCIFINDERاالجمالي

5.1.8: النشاطات البحثية للطالب

جدول 66: يبين عدد المنشورات البحثية للطالب في الكليات خالل السنوات الخمس الماضية

م
رق

عدد المنشورات البحثية للطالبالكليةال

1439/1438هـ1438/1437هـ1437/1436هـ1436/1435هـ1435/1434هـالرياض

71649133الطب1

011211724العلوم الطبية التطبيقية2

432711التمريض3

10205330الصحة العامة والمعلوماتية الصحية4

002215الصيدلة5

000712األسنان6

1439/1438هـ1438/1437هـ1437/1436هـ1436/1435هـ1435/1434هـجدة

014222849الطب8

810491التمريض9

1439/1438هـ1438/1437هـ1437/1436هـ1436/1435هـ1435/1434هـاألحساء

10034التمريض10

00070العلوم الطبية التطبيقية11

306161523139المجموع
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جدول 69: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام 2018م، في المجاالت العلمية التالية

البحوث المنشورة )2018(المجاالت العلميةالمدينة

الرياض
690مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

المجاالت االستراتيجية
السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايين، األمراض المعدية، األعصاب، تقنية النانو، تطوير 

األدوية، الجينات، الخاليا الجذعية، بنك دم الحبل السري، الطب التجريبي

جدة
193مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

المجاالت االستراتيجية
السرطان، أمراض القلب والشرايين، األمراض المعدية، األعصاب، تطوير األدوية، الجينات، الخاليا 

الجذعية، الطب التجريبي

األحساء
30مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

السكري ، األمراض المعدية، تقنية النانو، الجيناتالمجاالت االستراتيجية

913اإلجمالي

5.1.10: المجالت العلمية

جدول 70 : يبين المجالت العلمية التي تشارك فيها كليات الجامعة ومنسوبيها خالل العام الجامعي  1439/1438هـ وهي كما يلي

صفة المشاركةوصف المجلة العلميةاسم المجلة العلمية

Lecture Notes in Computer SciencesDocument Image ProcessingBook Chapter

Pakistan Journal of StatisticsComputer ScienceJournal Article

IEEE AccessNatural Language ProcessingJournal Article

Multimedia Tools and ApplicationsDocument Image RetrievalJournal Article

Informatics in Medicine UnlockedHealth Informatics
Associate Editor

April، 20١٨

Applied and Computational MathematicsMathematicsEditor

International Journal of Machine Learning and 

Cybernetics
MathematicsAuthor

Computer Methods and Programs in Biomedicine.Health SciencesCo-author

Saudi Journal of ObesityHealth SciencesCo-author

Journal of Diabetes research.Health SciencesCo-author

Saudi Pharmaceutical Journal.Health SciencesFirst author

BioMed Research InternationalHealth SciencesFirst author

Lipids in health and diseaseHealth SciencesCo-author

BMC health services researchHealth SciencesFirst author

HeliyonHealth SciencesCo-author

Cluster Computing - SpringerHealth InformaticsAssociate Editor

Scalable Computing and Communications - SpringerHealth InformaticsAssociate Editor

LNCS Transactions on Large-Scale Data- and 

Knowledge-Centered Systems (TLDKS) - Springer
Health InformaticsAssociate Editor

ACM Computing Surveys (CSUR)Health InformaticsReviewer

IEEE SoftwareHealth InformaticsReviewer

IEEE Cloud ComputingHealth InformaticsReviewer

Distributed and Parallel Databases (DADP) - 

Springer.
Health InformaticsReviewer

International Journal of Data Science and Analytics 

(JDSA) - Springer.
Health InformaticsReviewer

Information Systems - ElsevierHealth InformaticsReviewer

Future Generation Computer Systems (FGCS) - 

Elsevier.
Health InformaticsReviewer

Journal of medical systemsHealth InformaticsReviewer

Healthcare Management JournalHealth InformaticsReviewer
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Clinical Breast Cancer journalHealth SciencesReviewer

PLOSE One journalHealth SciencesReviewer

BMC Public Health JournalHealth SciencesReviewer

Global Journal on Quality and Safety in Healthcare،Health and Medicine
Associate-Editor-

in-Chief

Journal of Nursing Education and Practiceمراجعة ابحاثمجلة علمية محكمة

International Journal of Africa Nursing Sciencesمراجعة ابحاثمجلة علمية محكمة

Journal of Nursing and Health Scienceابحاث منشورةمجلة علمية محكمة

Journal of Education and Practiceابحاث منشورةمجلة علمية محكمة

Menoufia Nursing Journalبحث منشورمجلة علمية محكمة

Journal of Vascular Nursingبحث منشورمجلة علمية محكمة

Journal of Health، Medicine and Nursingابحاث منشورةمجلة علمية محكمة

International Journal of Nursing Studiesابحاث منشورةمجلة علمية محكمة

GSTF Journal of Nursing and Health Care (JNHC)بحث منشورمجلة علمية محكمة

Journal of Hospice and Palliative Nursing (ISI)بحث منشورمجلة علمية محكمة

Annals of Psychiatry and Mental Healthبحث منشورمجلة علمية محكمة

مجلة تعليم المهن الصحية
تمويل و إصدارتعليم المهن الصحية

NursingOpen

Psychometric testing of the mental health inventory 

in an Arabian context: Cross-cultural validation study

Al Mutair A، Al Mohaini M، Fernandez R، Moxham 

L، Lapkin S، Ham-Baloyi WT. Psychometric testing of 

the mental health inventory in an Arabian context: 

Cross-cultural validation study. Nurs Open. 2018 May 

9;5(3):376 -383

بحث منشور

Journal of Genetics

Jawadi AH، Wakeel A، Tamimi w، Nasr A، Iqbal Z، 

Mashhour A، et al. Association analysis between 

four vitamin D receptor gene polymorphisms and 

developmental dysplasia of the hip. Journal of 

Genetics، August 2018، DOI: 10.1007/s12041-018-

0984-y.

بحث منشور

Mol Biol Reports

Jamil A Hashmi، Ramziah A Safar، Firoz Abdusamad،; 

Alia M Albalawi،; Sibtain Afzal،; Zafar Iqbal; Sulman 

Basit. Whole exome sequencing discovered a novel 

insertion mutation in the PLCE1 gene in a family with 

steroid resistant inherited nephrotic syndrome”. Mol 

Biol Reports 2018 (in press).

بحث منشور

Journal of Cancer

Akram AM،  Kausar H، Chaudhary A،  Khalid AM، 

Shahzad MM، Akhtar MW، Sabar MF، Sajid N، Al Anazi  

N، Aleem A،  Iqbal Z. Detection of Exon 12 and 14 

Mutations in Janus Kinase 2 Gene Including a Novel  

Mutant in V617F Negative Polycythemia Vera Patients 

from Pakistan. J Cancer 2018 (In press).

بحث منشور

Stem Cell Res.

Elsafadi M، Manikandan M، Alajez NM، Hamam R، 

Dawud RA، Aldahmash A، Iqbal Z، Alfayez M، Kassem 

M، Mahmood A. MicroRNA-4739 regulates osteogenic 

and adipocytic differentiation of immortalized 

human bone marrow stromal cells via targeting LRP3. 

Stem Cell Res. 2017 Mar 8;20:94104-. doi: 10.1016/j.

scr.2017.03.001. [Epub ahead of print].

بحث منشور

Cancer Biol Ther.

Akram AM، Iqbal Z، Akhtar T، Khalid AM، Sabar MF، 

Qazi MH، et al. Presence of novel compound BCR-

ABL mutations in late chronic and advanced phase 

imatinib sensitive CML patients indicates their 

possible role in CML progression. Cancer Biol Ther. 

2017 Feb 21:0. doi: 10.108015384047.2017.1294289/. 

[Epub ahead of print] PubMed PMID: 28278078.

بحث منشور
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J Asthma

Sabar MF، Shahid M، Bano I، Ghani MU، 

Akram M، Iqbal F، Kousar S، Iqbal Z، Altaf S، 

Husnain T. rs١260٣٣٣2 is associated with male 

asthma patients specifically in urban areas of 

Lahore، Pakistan. J Asthma. 20١7 Jan 5:0. doi: 

02770٩0٣.20١6.١2775٣٩/١0.١0٨0. [Epub ahead of 

print] PubMed PMID: 2٨055272

بحث منشور

Blood

Zafar Iqbal، Nawaf Alanazi، Salman Basit، Abid Jamil

، Muhammad Absar، Anhar Ullah، Sibtain Afzal، et al. 

Discovery of Novel Mutations Exclusively Shared By 

Accelerated and Blast Crisis Phase CML Patients Using 

Whole Exome Sequencing: Implication in Hunt for 

Common Biomarker/Drug Target of CML Progression. 

Blood ١٣0:2٨٨6 20١7.

ملخص بحثي

International Journal of Health Sciences and 

Research (IJHSR)

Comparison of Effectiveness of Movement with 

Mobilization Using Belt and Therapeutic Eccentric 

Exercise in Patients with chronic Lateral Epicondylitis: 

A Randomized Clinical Trial.  P. ١50-١٤٤

بحث منشور

The International Journal Of Humanities & Social 

Studies

‘The International Journal of Humanities & Social 

Studies’ (ISSN  ٩20٣ - 2٣2١) is a monthly peer 

reviewed open access academic international 

journal of humanities & social science and this is 

independent of its kind that inspires up-to-date 

research endeavor from research territory، latest 

deliberation، artistic trend، cultural nuances، cross 

cultural exploration and subsequent innovation of 

subjects concerned.

Mixed method 

Research

An Investigation 

of English Reading 

Comprehension 

Text Difficulties 

among Master 

Level Saudi 

Students

Chemosphere

Zaid Q. Ababneh، Anas M. Ababneh، Fahad I. 

Almasoud، Sultan Alsagabi، Yousef J. Alanazi، Ahmad 

A. Aljulaymi، Khaled M. Aljarrah

Assessment of the committed effective dose due 

to the 2١0Po intake from fish consumption for the 

Arabian Gulf population

بحث منشور

Radiation Physics and Chemistry

H.M. Al-Khateeb، K.M. Aljarrah، F.Y. Alzoubi، M.K. 

Alqadi، A.A. Ahmad

The correlation between indoor and in soil radon 

concentrations in a desert climate

بحث منشور

Respiratory Care

Alhamad، BR، Zipp Geneieve. Exploring the Critical 

Thinking Skills of Respiratory Care Studentsand 

Faculty، Respiratory Care، ١١)62 ،20١7)، OF2٤

ملخص بحثي

Journal of Health SpecialtiesHealth Sciences
د. عزة الجبرتي

(Reviewer) مراجع

Journal of Taibah University Medical SciencesMedical Sciences
د. عزة الجبرتي

(Reviewer) مراجع

المجلة العلمية لكيمياء األغذية

 تقوم كيمياء األغذية بنشر االبحاث األصلية التي تتنأول تطوير

 الكيمياء والكيمياء الحيوية لألغذية أو الطرق/ الطرق التحليلية

 المستخدمة. يجب أن تركز جميع األوراق على حداثة البحوث التي

.أجريت

تصدر عن دار نشر إلسيفير وذات معامل تأثير 4.452 لعام 2017

مراجع

World Journal of Science، Technology & (WJSTSD) 

Sustainable Development

 مجلة علمية خاصة بالعلوم والتكنلوجيا والتنمية المستدامة.

تنشر من قبل دار نشر ايميرالد

(Emerald)

بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة

مراجع

Pediatric Dinical Biochemistryمتخصصة بعلم الكيمياء السريرية لألطفالEditorial Board

Plos Oneمتخصصة في علوم المختبراتReviewer

Results in Physicsطبية
د. شذى الشريف

ناشر مساعد

European Journal of Radiologyطبية
د. شذى الشريف

ناشر مساعد

Canadian Association of Radiologist Journalطبية
د. شذى الشريف

ناشر مساعد

Canadian Association of Radiologist Journalطبية
د.خالد الشمراني

ناشر مساعد

Radiation Protection and Dosimetry Journalطبية
د.خالد الشمراني

ناشر مساعد
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Brain Journalطبية
د.خالد الشمراني

ناشر مساعد

Journal of Nursing Education and Practice

 مجلة علمية عالمية توفر منتدى لألبحاث األصلية وتقارير

 الحالة وتبادل الخبرات المتعلقة بمجال التمريض وإدارة

 التمريض والعمل التمريضي المبني على البراهين كما

 تعزز التبادل العالمي لألفكار والخبرات المستمدة من

.مختلف الثقافات

كاتب

Journal of Community Public Health Nursing
 مجلة علمية تهتم بنشر أحدث األبحاث المتعلقة بصحة

المجتمع
كاتب

Journal of Nursing & Health Sciences

 تنشر أوراق بحثية أصلية مختصة بالتعليم والممارسة

 وتهدف المجلة إلى تزويد القارئ بفهم أعمق للتجربة

 الحية للتمريض والعلوم الصحية وفرصة إلثراء معرفتهم

.للتعليم و الممارسة اإلكلينيكية و اإلدارة التمريضية

كاتب

Malaysian Journal of Nursing

 مجلة رائدة تعنى باكتشاف وفهم وتوزيع المعرفة

 التمريضية مع قاعدة علمية أو نظرية سليمة. وتسعى

 المجلة إلى النهوض بجودة البحوث من خالل نشر العمل

 األصلي حول تقديم الرعاية الصحية والتنظيم واإلدارة

 والقوى العاملة والسياسات وطرق البحث ذات الصلة

.للتمريض والقبالة والمهن الصحية األخرى ذات الصلة

كاتب

Nurse Care Open Access

 مجلة متعددة التخصصات التمريضية تركز بشكل رئيسي

 على تعزيز الصحة والوقاية من المرض ورعاية المرضى

 و المعاقين كما تهدف إلى حماية وتعزيز واالستفادة

 المثلى من الصحة والقدرات، والوقاية من المرض

 واإلصابة، والتخفيف من المعاناة من خالل تشخيص وعالج

 االستجابة البشرية، و االهتمام برعاية األفراد واألسر،

.والمجتمعات المحلية، والسكان

كاتب

Muller Journal of Medical Sciences & Research

 مجلة علمية متاحة الوصول للجميع أونالين وتهتم بنشر

 األبحاث الصحية التقنية و اإلكلينيكية و بشكل خاص في

.علم الطب و التمريض و العالج الطبيعي

كاتب

Journal of Depression and Anxiety

 المجلة الرسمية لجمعية القلق واالكتئاب في أمريكا. تهتم

 بنشر  البحوث األصلية والمقاالت و استعراض الدراسات التي تغطي

 علم األعصاب )علم الوراثة والتصوير العصبي(، علم األوبئة، علم

 النفس التجريبي، والعالج )العالج النفسي والدوائية( جوانب المزاج و

.واضطرابات القلق والظواهر ذات الصلة في البشر

كاتب

Journal of Transcultural Nursing، Sage Publication، 

USA and Europe

 مجلة علمية لها فروع في أمريكا وأوروبا تهتم بالدراسات الدولية

في مجال التمريض

 عضو في فريق التحرير

للمجلة

Saudi Critical Care Journalمجلة سعودية تهتم بأبحاث العناية الحرجة
 عضو في فريق التحرير

للمجلة

Journal of Applied and Basic Medical Researchنشر بحثطبية

International Journal of Current Researchنشر بحثطبية

American Journal of Research Communicationنشر بحثطبية

Annals of thoracic medicineنشر بحثطبية

Biomedical Journal of Scientific & Technical 

Research (BJSTR)
نشر بحثطبية

Canadian Journal of Speech Language Pathology 

and Audiology
نشر بحثطبية

International Journal of Current Microbiology and 

Applied Sciences
نشر بحثطبية

International Journal of Health Sciencesنشر بحثطبية

International Journal of Innovative Research in 

Medical Science (IJIRMS)
نشر بحثطبية

International Journal of Public Health and Clinical 

Sciences
نشر بحثطبية

Journal of Advances in Medicine and Medical 

Research
نشر بحثطبية

Journal of Case Reports in Medical Scienceنشر بحثطبية

Journal of Early Hearing Detection and Interventionنشر بحثطبية
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Journal of emergencies، trauma، and shockنشر بحثطبية

Journal of Medical Science and Clinical Research.نشر بحثطبية

Journal of Musculoskeletal Surgery and Researchنشر بحثطبية

Journal of natural science، biology، and medicineنشر بحثطبية

Medical Journal of Clinical Trials & Case Studiesنشر بحثطبية

Sleep، Oxford University Pressنشر بحثطبية

Travel medicine and infectious diseaseنشر بحثطبية

5.1.11: الجمعيات العلمية

مساهمات الكليات في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
جدول 71: يوضح مساهمات كليات الجامعة في الجمعيات العلمية المحلية والعالمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

إصدار دورية تعليم المهن الصحية •1970الجمعية اإلقليمية للتعليم الطبي

المنظمة العالمية للتنمية 

المستدامة
-

المؤتمر السادس عشر للتنمية المستدامة، تحت شعار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطبيق  •

أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع األمم المتحدة.

مؤتمر الشتات الخامس تحت شعار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطبيق أجندة 2030 للتنمية  •

المستدامة بالتعاون مع األمم المتحدة.

ورشة عمل القيادة التنفيذية وتحسين األداء في التعليم العالي في الدول العربية. •

-الجمعية الكندية للسمنة
تنظيم العديد من النشاطات والمؤتمرات ونشر التقارير الموجهة للمختصين في مجال السمنة،  •

باإلضافة للنشاطات الموجهة للجمهور.

الجمعية األمريكية للتغذية 

االنبوبية و الوريدية
مؤتمر اسبوع التغذية االكلينكية 2018. •1975

1941الجمعية البريطانية للتغذية
مشاركة عضوين من أعضاء هيئة التدريس ببحثين في مؤتمر الربيع للجمعية. •

بحث في مؤتمر الصيف للجمعية

تنظيم المؤتمر الدولي األول لسالمة الغذاء بمدينة شرم الشيخ - مصر مارس 2017 •2014الجمعية المصرية لسالمة الغذاء

1928الجمعية األمريكية للتغذية

أصدار الدوريات العلمية التالية: •

الدوريات األمريكية للتغذية االكلينيكية •

دورية المستحدثات في التغذية •

دورية التغذية •

دورية جديدة صادرة عام 2017 بإسم التطورات الجارية في التغذية. •

تنظيم المؤتمر السنوي للتغذية بمدينة شيكاجو - والية إلينوي بالواليات المتحدة في الفترة من 22  •

إلى 26 إبريل 2017

الجمعية السعودية للمعلوماتية 

الصحية
لقاءات دورية2005

جمعية الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا  للمعلوماتية الصحية
تحت التسجيل2018

الجمعية العلمية السعودية 

للصحة العامة
1428/7/21 هـ

توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الصحي السعودي •

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دار المعدات الطبية والعلمية •

تدشين موقع الكتروني لتسجيل العضويات •

المشاركة بمؤتمر التخصصات الصحية  )جامعة  الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية( •

المشاركة بمؤتمر التعليم الطبي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية •

تدشين نادي الصحة العامة برعاية معالي مدير جامعة  الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية د.  •

بندر القناوي ووكيل الصحة العامة بوزارة الصحة د.هاني جوخدار

الجمعية السعودية للرعاية 

التنفسية

Saudi Society for Respiratory 

Care

توعية المجتمع، إقامة مؤتمرات وندوات1425هـ

الجمعية األمريكية للرعاية 

التنفسية

American Association for 

Respiratory Care

إقامة مؤتمرات وندوات وورش العمل والتعليم والتطوير الوظيفي1947م
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الجمعية األمريكية للتقدم في 

العلوم

American Association for 

Advancement of Sciences 

(AAAS)

إجراء األبحاث-

 الجمعية السعودية للعالج الوظيفي

SOTA
2014

شاركت الجمعية السعودية للعالج الوظيفي للمرة األولى بعد حصولها على االعتماد لمدة 7 سنوات في 

اجتماع مجلس االتحاد العالمي للعالج الوظيفي والمؤتمر في مايو 2018 في جنوب أفريقيا

الجمعية األمريكية ألمراض الدم

American Society of 

Hematology (ASH)

إجراء األبحاث1958م

الجمعية األمريكية ألمراض الدم 

لألطفال / األورام

American Society for 

Pediatric Hematology/

Oncology (ASPHO)

إجراء األبحاث1981م

الجمعية السعودية لزرع الدم 

والنخاع

Saudi Society for Blood and 

Marrow Transplantation 

(SSBMT)

1427هـ / 2006 

م
إجراء األبحاث

الجمعية الباكستانية ألمراض الدم 

الجزيئية والسريرية

Pakistan Society for 

Molecular and Clinical 

Hematology

إجراء األبحاث2002م

المعهد الدولي للمهندسين 

والباحثين

International institute of 

engineers and researchers 

(IIER)

المؤتمر الدولي في الفيزياء التطبيقية والرياضيات-

5.1.15: اإلختراعات

جدول 72: يوضح الجدول قائمة بأسماء المخترعين في الجامعة ومركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

الوصفاالسمم
الجهة المسجل 

لديها براءة االختراع
جهة عمل الحاصل على براءة االختراع

1
د. ربيع 

القيسي

Spontaneous Peeling of Tetragonal 

Microcrystals with Short Pulses of UV-

Light

USPTO

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

2
د. تركي 

المقيطيب

Cancer stem cell induction system for 

investigating new drugs to eradicate 

treatment resistant metastasized cancer

USPTO

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

3
د. يزيد بن 

ايوب
Soft Spongy Splint for Elbow and Knee

Pioneering Law 

Office

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

4
د. صالح 

االحيدب

Drosophila model of epilepsy for screening 

novel antiepileptic drugs (aeds) and 

for discovering genetic and molecular 

mechanisms

USPTO

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية
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5.2: المكتبات:
تعــد عمــادة شــؤون املكتبــات بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة أحــد أهــم مراكــز دعــم املعلومــات التــي تســاعد علــى تحقيــق األهــداف 

األكاديميــة للجامعــة مــن خــالل برامــج التعليــم األكاديميــة املنتشــرة حــول الكليــات والتــي تتميــز بفعاليتهــا وكفائتهــا. توفــر عمــادة شــؤون املكتبــات ملســتخدميها 

جميــع العلــوم الصحيــة ذات الجــودة العاليــة واملتعلقــة باملــوارد التعليميــة، وتســعى إلــى تقديــم التطويــر املنهــي للمجتمعــات املنتســبة لهــا و ذلــك مــن خــالل 

 موزعيــن علــى ثالثــة مناطــق 
ً
دعــم التميــز واالبتــكار فــي التعليــم و األبحــاث وتقديــم املعلومــات الالزمــة لجميــع روادهــا. كمــا أن مكتبــات الجامعــة تضــم 18 فرعــا

فــي اململكــة، موزعــة علــى النحــو التالــي: 10 مكتبــات فــي مدينــة الريــاض، 5 مكتبــات فــي مدينــة جــدة و 3 فــي األحســاء. تقــدم املكتبــات خدمتهــا لجميــع الطــالب، 

الطالبــات، أعضــاء هيئــة التدريــس و املوظفيــن. تضــم املكتبــات مجموعــات واســعة النطــاق ســواء اإللكترونيــة أو املطبوعــة فــي مجــاالت العلــوم الصحيــة 

لدعــم املناهــج واملقــررات فــي جميــع أقســام الكليــات. تحتــوي معظــم املكتبــات علــى أماكــن مخصــص للقــراءة واالطــالع، أجهــزة التصويــر والطباعــة باألضافــة إلــى 

أجهــزة الكمبيوتــر املربوطــة باالنترنــت لتســهيل البحــث اإلكترونــي. وتقــوم شــؤون املكتبــات فــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالتعــاون 

مــع املكتبــات الفرعيــة بتنظيــم املــوارد التعليميــة وتخزينهــا وصيانتهــا وإتاحتهــا ملســتفيدي القــراءة أوالبحــث مــن منســوبي الجامعــة. ويعتبــر دور املكتبــات فــي 

 فــي الجامعــة مــن حيــث تلبيــة متطلبــات املســتخدمين فــي توفيرجميــع الخدمــات الالزمــة فــي كل 
ً
 جــدا

ً
جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الطبيــة هامــا

مرافــق الجامعــة وخلــق بيئــة مواتيــة وصحيــة للتعلــم بأعلــى جــودة ممكنــة. كذلــك تســعى العمــادة إلــى إثــراء محتوياتهــا ومقتنياتهــا العلميــة بإســتمرار لتواكــب 

 
ً
عجلــة التطــور التعليمــي فــي جميــع املجــاالت الصحيــة. فتعمــل العمــادة جاهــدة بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس بجمــع جميــع مســتلزمات املكتبــات ســنويا

 
ً
مــن كتــب ومقــاالت ومراجــع وغيرهــا والعمــل علــى توفيرهــا وإتاحتهــا للمســتخدمين. باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم العمــادة علــى مراجعــة املحتــوى اإللكترونــي دوريــا

. تعمــل شــؤون املكتبــات تحــت نظــام إدارة معلومــات املكتبــة الــذي يعــرف مــن قبـــــــــــــــــــل بالسمفــــونـــــــــــي 
ً
والعمــل علــى إثــراءه بأحــدث البحــوث العلميــة عامليــا

 لسياســات ومعاييــر التصنيــف والفهرســة العامليــة. 
ً
)SirsiDynix( حيــث يتــم إدخــال معلومــات محتويــات املكتبــة مــن كتــب وغيرهــا فــي النظــام وفهرســتها وفقــا

حيــث يمكــن ملنســوبي الجامعــة إســتعارة الكتــب الالزمــة واالطــالع علــى آخــر البحــوث العلميــة الحديثــة مــن داخــل أو خــارج الجامعــة، مــن خــالل نظــام املكتبــة 

 انتقــل إلــى عصــر الرقمنــة ممــا الشــك فيــه العالــم الرقمــي جعــل 
ً
، حيــث أن معظــم العالــم املتقــدم علميــا

ً
الرقمــي.  كمــا أن وجــود مكتبــة اإللكترونيــة مهــم جــدا

حياتنــا أســهل وأســرع. كمــا توفــر الجامعــة أيضــا املكتبــة الرقميــة أو اإللكترونيــة التــي تضــم اشــهر قواعــد البيانــات العامليــة فــي املجــاالت الصحيــة وغيرهــا 

 )Micromedex()ِAccess Medicine, Surgery & Pharmacy( )Up-To-Date( مايكروميديســن )Clinical Key( أو كلينــكال كــي )PubMed( مثــل بــوب ميــد

وغيرهــا. وتدعــم املكتبــة الرقميــة املســتخدمين فــي مجــاالت تخصصاتهــم املختلفــة بتوفيــر أحــدث البحــوث العلميــة واملســاعدة فــي الوصــول إلــى الكتــب واملقــاالت 

واملجــالت اإللكترونيــة. مــن اهــم مميــزات املكتبــة اإللكترونيــة إمكانيــة اســتخدمها واإلســتفادة منهــا داخــل وخــارج الجامعــة. لإلســتفادة الكامنــة مــن املكتبــة 

اإللكترونيــة يقــوم موظفيــن املكتبــات بشــكل دائــم بتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب علــى كيفيــة أســتخدامها وطــرق البحــث املختلفــة. وللمحافظــة 

علــى مقتنيــات املكتبــة، تعمــل عمــادة املكتبــات بشــكل جــدي ألقتنــاء وتفعيــل نظــام حمايــة متكامــل مــن بوابــات، األجهــزة القارئــة، مســاعد املكتبــة الرقميــة، 

محطــة عمــل املوظفيــن، الشــرائح الرقميــة ونظــام اإلعــارة الذاتيــة للمســتفيدين . فقــد عملــت العمــادة بالتعــاون مــع قســم خدمــات التقنيــات التعلميــة وبعــض 

الشــركات املتخصصــة علــى إعــداد وتدقيــق املناقصــة لشــراء نظــام الحمايــة RFID هــي اختصــار لكلمــة Radio frequency Identification وهــو مصطلــح عــام 

للتقنيــات التــي تســتخدم موجــات الراديــو الالســلكية للتعــرف األتوماتيكــي علــى الكيانــات واألوعيــة داخــل مــكان مــا. أيضــا باإلضافــة لنظــام الحمايــة يســاعد ال 

 إلرتباطــة بنظــام الســمفوني. فمــن أهــم مميزاتــه هــي كمــا يلــي:
ً
RFID فــي إدارة مقتنيــات املكتبــة نظــرا

التقليل من األخطاء و التقليل من التدخل البشري.	 

نقل البيانات في الوقت الحقيقي وسهولة متابعة املواد واملنتجات عن بعد.	 

حركة مواد املكتبة سريعة وفاعلة مع التقليل من األوامر املتكررة.	 

اإلدارة التلقائية لألصول الثابتة.	 

معرفة العدد املتواجد من املواد في املكتبة .	 

خفض تكلفة التشغيل. وتحسين اإلنتاجية.	 

وأخيــراً، نظــام إدارة المكتبــة وحمايــة مقتنياتهــا بالتــردد اإلذاعــي RFID يعمــل علــى تســهيل، وتســريع عمليــات اإلعــارة واإلرجــاع، والخــروج اآلمــن 

لمقتنيــات المكتبــة، واختصــار الوقــت الــالزم لمســتخدمي المكتبــة إلســتعارة األوعيــة المكتبيــة إلــى النصــف، ويمــدد عمــل المكتبــة لمــدة )24( ســاعة.

5.2.1: عمادة شؤون المكتبات

 لتسخير جهود العاملين بها حول ثالثة محاور وهي كمايلي:
ً
حيث أن عمادة املكتبات تعتبر من أحدث العمادات في الجامعة إال أنها تسعى دائما

الخدمات: تسعى العمادة بنشاط لتحديد وتلبية احتياجات مستخدميها )الطالب، أعضاء هيئة التدريس، الباحثين( مع التأكد من مدى 	 

الر�سى عن الخدمات املقدمة.

االبتكار: السعي بنشاط إلى اتباع أساليب جديدة واستخدام التكنولوجيا املتطورة من أجل توفير الخدمات األساسية ملستخدمي املكتبة.	 

التميز: تعمل العمادة بكفاءة مهنية،  ومسؤولية عالية، وتسعى لتفوق توقعات مستخدمي املكتبة.	 

اإللتزام: تسعى عمادة شؤون املكتبات لإللتزام في توفير املوارد ومصادر التعلم والخدمات الجيده لجميع مكتبات الكليات.	 

التعاون: تؤمن عمادة شؤون املكتبات في أهمية العمل الجماعي لتبادل املعرفة واملوارد واألفكار من أجل تحقق رسالة الجامعة.	 

5.2.1.1: أهداف عمادة المكتبات االستراتيجية:   
تسعى عمادة شؤون املكتبات للحصول على اعتراف وطني ودولي بجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية من خالل تعزيز البرامج 

األكاديمية التي تدعمها خدمات مكتبية متميزة.

و سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

املتابعة املستمرة لتطوير خدمات املكتبة للتما�سي مع البرامج التعليمية في الكليات املختلفة.	 

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج توجيهية للمستخدمين.	 

تطوير وتوسيع احدث برامج البحوث.	 

املساهمة في التصنيف العالمي للجامعة.	 

توفير املعلومات الحديثة املرتبطة ببرامج الجامعة لدعم التعليم والبحث ورعاية املر�سى.	 
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5.2.1.2: تنمية مواد و مقتنيات المكتبات من موارد التعلم.
سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

 إثراء مقتنيات املكتبة املطبوعة واإللكترونية لدعم املناهج األكاديمية.	 

 مراجعة املناهج الدراسية بانتظام وإضافة موارد التعلم الغير متاحة.	 

 اقتناء وإدارة املوارد ذات الجودة العالية املرتبطة باملواد األكاديمية والبحثية واالحتياجات السريرية.	 

التقويم الدوري ملدى توافرأحدث النصوص والكتب املرجعية.	 

تقويم موارد التعلم / قواعد البيانات على االنترنت للتأكد من مدى مالئمتها للمستخدمين. 	 

تعزيز الوعي بحقوق امللكية الفكرية.	 

5.2.1.3: تطوير النظام الداخلي لمراقبة الجودة وذلك لقياس رضى المستخدمين في فترة قصيرة.
سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

إجراء دراسة استقصائية لقياس رضا املستخدمين مرة واحدة في السنة على األقل.	 

مراجعة وتنقيح السياسات واإلجراءات بناء على نتائج الدراسة اإلستقصائية.	 

إشراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس في تحسين خدمات وموارد املكتبة.	 

تطوير الكفائة بين أمناء املكتبات.	 

 تجميع التقارير الشهرية / السنوية التي تسلط الضوء على الرؤية واالستخدام الفعال للمكتبة.	 

 إنشاء بيئة تتضمن املعلومات األخالقية في أطار رقمي.	 

مساندة املستخدم لكي يصبح قادر على خلق املعلومة والبحث عنها بأساليب مبتكرة على املدى الطويل. 	 

5.2.1.4: رفع مستوى تطويروتدريب الموارد البشرية.
سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

انتقاء موظفي املكتبة من ذوي الكفاءة العالية  وتوفير البيئة املناسبة لهم لضمان استمراريتهم بالعمل.	 

قياس مدى تأثير املوارد البشرية في زيادة عدد مستخدمي املكتبة.	 

التطوير الدائم للموظفين من خالل اشراكهم في برامج التطوير املنهي املختلفة.	 

خلق بيئة عمل مهنية وداعمة وإيجابية.	 

خلق سياسة مهنية متميزة لجذب أفضل القوى العاملة.	 

تشجيع وتعزيز التدريب املنهي وفرص املنح الدراسية محليا ودوليا.	 

5.2.1.5: إستخدام خدمات المكتبة اآللية التشغيل بكفائة.
سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

 	.)SIS( دمج نظام السمفوني مع نظام معلومات الطالب

التحديث املستمر لسجالت الفهرسة واإلعارة.	 

 	.)LIMS( تسجيل وإدارة إحصاءات املكتبة من خالل نظام إدارة معلومات املكتبة

 	.)OPAC( تفعيل كتالوج مقتنيات املكتبة العام عبر اإلنترنت

 	.)OPAC( إجراء تدريب تعليمي بشأن كتالوج مقتنيات املكتبة العام عبر اإلنترنت

5.2.1.6: خلق بيئة عملية محفزة للمستخدمين.
سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

الحفاظ على بيئة مشجعة للدراسة والبحث والتعلم.	 

وضع سياسة الستيعاب زيادة عدد املستخدمين في املستقبل.	 

تحسين خدمات الطباعة والتصوير واملسح الضوئي لألغراض األكاديمية.	 

إنشاء نظام تحديد الترددات الراديوية )RFID( من أجل توفير الحماية اآلمنة ملوارد املكتبة.	 

5.2.2: التقنيات الحديثة في العملية التعليمية واإلدارية بالجامعة

جــدول 73: يوضــح مــدى إســتفادة الجامعــة مــن إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة واإلداريــة والمشــاريع الداعمــة للمكتبــات خــالل العــام 

الجامعــي 1439/1438هـ

الجهة المستفيدةاسم المشروعالمدينةم

جميع مكتبات الجامعة المكتبة اإللكترونية الرقميةالرياض، جدة، األحساء1

جميع مكتبات الجامعة نظام السيمفوني المتكامل إلدارة المكتباتالرياض، جدة، األحساء2

كلية التمريض - كلية الطب - طالباتمساعد المكتبة الرقميةالرياض2

كلية التمريض - كلية الطب - طالباتجهاز اإلعارة الذاتيةالرياض3
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5.2.3: مقتنيات مكتبات الجامعة

جدول 74: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

الرياض

ل
س

سل
لت

ا

المصدر
المجموعالكتب باللغة اإلنجليزيةالكتب باللغة العربية

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

6172440699637785761340225شراء1

23162259675  236513إهداءات جهات2

00208212208212إهداءات أفراد3

2953722738159808041112 853المجموع

جدول 75: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بجدة  للعام الجامعي 1439/1438هـ

جدة

ل
س

سل
الت

المصدر
المجموعالكتب باللغة اإلنجليزيةالكتب باللغة العربية

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

17197136610631138310828شراء1

29141257454215إهداءات جهات2

0058685868إهداءات أفراد3

338144910773149511111 46المجموع

جدول 76: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

األحساء

ل
س

سل
الت

المصدر
المجموعالكتب باللغة اإلنجليزيةالكتب باللغة العربية

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

251151244629312696408شراء1

0013661366إهداءات جهات2

0013131313إهداءات أفراد3

1151270637212956487 25المجموع

جدول 77: يوضح أعداد الكتب المعارة في المركز الرئيسي للجامعة بالرياض خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

الرياض

عدد الكتب المعارة

المجموعالكتب باللغة اإلنجليزيةالكتب باللغة العربية

01041610416

جدول 78: يوضح أعداد الكتب المعارة في فرع الجامعة بجدة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

جدة

عدد الكتب المعارة

المجموعالكتب باللغة اإلنجليزيةالكتب باللغة العربية

5621632219
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5.2.4: خدمات المستفيدين

5.2.5.1: المراجع و الخدمات المعلوماتية
اإلجابــة علــى األســئلة املرجعيــة التــى يتقــدم بهــا املســتفيدين بشــكل مباشــر. وإرشــاد الــرواد وتوجيههــم إلــى األماكــن التــى يحتاجونهــا فــى املكتبــة. وتعليــم 

وتدريــب املســتفيدين علــى اســتخدام املراجــع املختلفــة. وتقديــم املراجــع املناســبة للباحــث وإعــداد قوائــم ببلوجرافيــة لــه عنــد الضــرورة مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس بالكليــات والطــالب وكذللــك الباحثيــن والباحثــات.

5.2.5.2: التوجية واالرشاد
يقــوم موظفــو املكتبــة بتقديــم دورات وورش عمــل  للمســتفيدين فــي الجامعــة عــن كيفيــة اســتخدام قاعــدة البيانــات بمــا فــي ذلــك آليــة وتقنيــة البحــث 

العلمــي، وكذلــك يقــوم موظفــي املكتبــات بنشــر وتعليــم اللوائــح والسياســات التنظيمــة والســلوكية  فــي املكتبــات لجميــع منســوبي الجامعــة، ســواًء 

علــى شــكل أفــراد أو مجموعــات عنــد بدايــة كل فصــل درا�ســي. 

5.2.5.3: خدمات اإلحاطة الجارية
اختيــار مــواد وثيقــة الصلــة باحتياجــات املســتفيدين وتســجل هــذه املــواد مــن أجــل اعالمهــم بالطــرق املناســبة عنــد توفرهــا لــدى املكتبــة وتعتبــر 

 مــع آخــر التطــورات واإلنجــازات فــى حقــل 
ً
خدمــة البــث اإلنتقالــي للمعلومــات أهــم خدمــات اإلحاطــة الجاريــة. وتهــدف إلــى إبقــاء املســتفيد متماشــيا

تخصصــه واهتماماتــه املوضوعيــة. 

5.2.5.4: خدمات االعارة
فــي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بتقديــم خدمــة اعــارة الكتــب لــكل مــن  الطــالب وأعضــاء هيئــة  تقــوم جميــع املكتبــات 

فــي املكتبــات. التدريــس أو موظفــي الجامعــة حيــث  يمكــن أن يســتعير اي كتــاب وفقــا للسياســة املنصــوص عليهــا 

)NNN( 5.2.5.5: خدمة االعارة بين المكتبات
فــي املكتبــة يقــوم موظفــو املكتبــة بالتعــاون مــع مكتبــات أخــرى ســواًء داخــل اململكــة أو خارجهــا ملشــاركة  إذا كانــت املــواد املطلوبــة غيــر متوفــرة 

فــي حــال توفرهــا لديهــم.  واســتعارة املصــادر 

5.2.5.6: خدمات الشبكه العنكبوتيه )االنترنت(
توفــر جميــع املكتبــات فــي الجامعــة كل الخدمــات الالزمــة فــي مجــال التعليمــي أو البحــوث لجميــع منســوبي الجامعــة. وكذالــك تقــوم جميــع املكتبــات فــي 

الجامعــة بإتاحــة االتصــال بخدمــة الشــبكة الداخليــة فــي الجامعــة عــن طريــق البــث االســلكي )Wi-Fi( لــكل منســوبي الجامعــة. 

5.2.5.7: خدمات الطباعة والنسخ ومعامل حاسوبية  في المكتبة
توفــر جميــع املكتبــات فــي الجامعــة أحــدث األجهــزة و الطابعــات أو معامــل حاســوبية و املتاحــه ملنســوبيها مــن الطــالب، أعضــاء هيئــة التدريــس، الباحثيــن، 

واملوظفيــن وفقــا للوائــح  وأنظمــة مكتبــات الجامعــة. 

5.2.7: توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيًا

جدول 81 : يوضح أعداد مكتبات الجامعة وفروعها وأعداد العاملين المؤهلين مهنيًا لخدمة زوار المكتبات خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

النسبة المئويةالعددمقر العمل )العمادة - المكتبات الفرعية(م

2.12%1عمادة شؤون المكتبات1

10.63%5كلية الطب - الرياض )ذكور(2

6.38%3كلية الطب - الرياض )إناث(3

8.51%4كلية التمريض - الرياض )إناث(4

10.63%5كلية طب األسنان )ذكور/ إناث(5

2.12%1كلية الصيدلة )ذكور(6

2.12%1كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض )ذكور(7

6.38%3كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض )إناث(8

4.25%2كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية9

4.25%2كلية العلوم والمهن الصحية - الرياض )ذكور(10

2.12%1كلية العلوم والمهن الصحية - الرياض )إناث(11

6.38%3كلية الطب - جدة )إناث(12

6.38%3كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة )ذكور(13

4.25%2كلية التمريض - جدة )إناث(14

مشتركة مع رقم 13كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة )إناث(15

--كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة )إناث(16

4.25%2كلية العلوم والمهن الصحية - جدة )ذكور(17

6.38%3كلية العلوم والمهن الصحية - جدة )إناث(18
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4.25%2كلية العلوم الطبية التطبيقية - األحساء )ذكور(19

2.12%1كلية العلوم الطبية التطبيقية - األحساء )إناث(20

6.38%3كلية التمريض - األحساء )إناث(21

100%47المجموع

5.2.8: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للمؤهل الدراسي.

الجدول )5.2.9.1( يبين املؤهل الدرا�سي للعاملين في املكتبات حسب الدرجة العلمية ملنسوبي عمادة املكتبات خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

جدول 82: يبين المؤهالت الدراسية للعاملين في المكتبات حسب الدرجة العلمية لمنسوبي عمادة المكتبات خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

النسبة المئويةالعددالمؤهل الدراسيم

2.12%1دكتوراه1

55.31%26ماجستير2

38.29%18بكالوريوس3

4.25% 2دبلوم فوق الثانوية4

 100%47المجموع 

5.2.10: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للجنس.

جدول 83:يوضح أعداد منسوبي عمادة المكتبات حسب الجنس خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

النسبة المئويةالعدد النوع م

43%20ذكر 1

57%27أنثى 2

100%47المجموع

5.3: األنشطة التعليمية واإللكترونية
توفــر جميــع فــروع مكتبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة واألحســاء، البيئــة املحفــزة التــي بدورهــا 	 

تلبــي إحتياجــات الطــالب مــن توفيــر املــكان املالئــم للبحــث والدراســة باإلضافــة إلــى توفيــر مصــادر املعلومــات بجميــع اشــكالها املطبوعــة أو اإللكترونية 

مــن كتــب ومجــالت ومــواد مرئيــة وغيرهــا تحــت إشــراف العمــادة. وتعمــل عمــادة املكتبــات بشــكل متواصــل علــى تشــجيع الطــالب مــن خــالل عمــل 

دورات تدريبيــة وتحفيزيــة الســتخدام املكتبــة اإللكترونيــة التــي تحتــوي علــى كــم هائــل مــن مصــادر املعلومــات التــي بدورهــا تســاهم فــي رفــع مســتوى 

الطــالب األكاديمــي ومســاندتهم خــالل رحلتهــم التعليميــة.

5.3.1: البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

جدول 84: يوضح برامج البكالوريوس والتي تقدمها الجامعة بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، للعام الجامعي 1439/1438هـ

الرياضم

بكالوريوس علم األشعة7بكالوريوس الطب والجراحة1
بكالوريوس التمريض8بكالوريوس علوم المختبرات اإلكلينيكية2

بكالوريوس المعلوماتية الصحية 9بكالوريوس العالج التنفسي3

برنامج دكتور صيدلة10بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة4

برنامج دكتور طب األسنان11بكالوريوس التغذية اإلكلينيكي5

بكالوريوس العالج الوظيفي6

جدةم

بكالوريوس الطب والجراحة1

بكالوريوس التمريض2

األحساءم

بكالوريوس التمريض1

بكالوريوس العالج التنفسي2

بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة3

بكالوريوس علوم المختبرات اإلكلينيكية4

بكالوريوس علم األشعة5
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5.3.2: البوابة اإللكترونية للجامعة 

البرامج التعليمية
مــن أهــم البرامــج التعليميــة التــي تعمــل عمــادة املكتبــات علــى اقتنائهــا خــالل هــذا العــام الجامعــي هــي برنامــج انــد نــوت Endnote  أيضــا برنامــج 	 

 Turn It In تــرن ات ان

معلومات أكاديمية:
تحتــوي علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن البرامــج فــي مرحلــة البكالوريــوس، الدراســات العليــا مــن ماجســتير وزمــاالت 	 

طبيــة. وكذلــك يقــدم معلومــات عــن الكليــات وأقســامها فــي كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء.   

معلومات خدمات القبول والتسجيل:
فــي الجامعــة مثــل مواعيــد القبــول، إجــراءات 	  تحتــوي البوابــة علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن القبــول والتســجيل 

ومعاييــر القبــول، دليــل القبــول ومعلومــات عامــة للطــالب والطالبــات عــن الجامعــة.

البوابة اإللكترونية للجامعة:
معلومــات عــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة تحتــوي علــى مجموعــة صفحــات تعــرض معلومــات عــن رؤيــة ورســالة 	 

الجامعــة والخطــة اإلســتراتيجية للجامعــة وكذلــك تعــرض كلمــة مديــر الجامعــة، تعريــف عــن الجامعــة وتاريخهــا، بعــض االحصــاءات واألرقــام 

فــي الجامعــة، إدارات الجامعــة واألقســام وأعضــاء مجلــس الجامعــة.

معلومات البحث العلمي:
تحتــوي علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن نشــأة املركــز وأهدافــه، ومعلومــات عــن مركــز الدراســات االستشــارية، مكتبــات 	 

الجامعــة، مركــز التميــز للمعلوماتيــة الصحيــة، الجمعيــات العلميــة فــي الجامعــة، املركــز الوطنــي الخليجــي للممارســات الصحيــة املبنيــة علــى 

البراهيــن، ملخصــات بحثيــة، النــدوات واملؤتمــرات وأوقاتهــا، مجلــس أبحــاث الطــالب وقاعــدة املعلومــات الخليجيــة.

خدمات طالب الجامعة:
يقدم الخدمات الخاصة بالطالب في الجامعة منها:	 

خدمة الدعم الفني	 

نادي الطالب	 

التقويم األكاديمي	 

النماذج اإللكترونية لطلب الخدمات	 

آخر أخبار األنشطة والفعاليات في الجامعة	 

أسماء خريجي الجامعة	 

مكتبة الجامعة اإللكترونية	 

نظام التعليم اإللكتروني	 

البريد اإللكتروني	 

 بوابة إنجاز	 

دليل املهارات ألطباء اإلمتياز	 

خدمات هيئة التدريس والموظفين:
تقدم البوابة كل الخدمات املتعلقة بهيئة التدريس وموظفي الجامعة مثل:	 

البريد اإللكتروني	 

نظام املعلومات الطالبي	 

نظام البالك بورد	 

معلومات عن أي فرص تدريبة جديدة	 

األدلة اإلرشادية	 

خدمة الدعم الفني	 

إدارة االتصاالت	 

التقويم األكاديمي	 

خدمات الزوار:
تقدم البوابة الخدمات واملعلومات للمجتمع والزوار من غير منسوبي الجامعة مثل:	 

فرص التدريب	 

فرص التوظيف	 

آراء ومقتراحات واستفسارات أخرى.	 

مركز المعرفة:
يحتــوي مركــز املعرفــة علــى مجموعــة مــن الروابــط للمواقــع مثــل: روابــط قواعــد البيانــات الطبيــة، الجمعيــات العلميــة، مركــز امللــك عبــدهللا 	 

العالمــي لألبحــاث الطبيــة، املركــز الوطنــي الخليجــي للممارســات الصحيــة املبنيــة علــى البراهيــن.
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نبض الجامعة:

نبض الجامعة )الورقية(
عنى باإلعالم عن أنشطة الجامعة األكاديمية والعلمية والبحثية والطالبية،	 

ُ
مجلة نبض الجامعة مجلة شهرية ت

عنــى بنشــر 	 
ُ
ع فــي املــدن الجامعيــة الثــالث بالريــاض وجــدة واألحســاء، كمــا ت ــوزَّ

ُ
طبــع فــي مطابــع الشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، وت

ُ
وت

أخبــار الشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي .

نبض الجامعة )اإللكترونية(
 بأول، ثم نشر األخبار وقت حدوثها،	 

ً
مجلة نبض الجامعة معنية بمتابعة األحداث والفعاليات داخل الجامعة أوال

و تحديثها لحظة بلحظة، إضافة إلى نشر مشاركات الطالب و املنسوبين في مختلف املجاالت الفكرية و العلمية والثقافية واألدبية والفنية.	 

: اإلصدار خالل عام 1439/1438هـ:
ً
أوال

أصــدر قســم اإلعــالم التقليــدي خــالل عــام التقريــر مايــو 2017 إلــى مايــو 2018م  خمســة أعــداد مــن مجلــة نبــض الجامعــة (الورقيــة ) مــن العــدد 75 إلــى العــدد 

79 ، علًمــا أن إصــدار املجلــة يتوقــف خــالل اإلجــازات نظــًرا الرتبــاط اإلصــدار بانتظــام الطــالب فــي الدراســة، وكان إصــدار األعــداد علــى النحــو التالــي:

العدد 75 صدر في شهر شعبان 1438هـ املوافق مايو 2017 م	 

العدد 76 صدر في شهر املحرم 1439هـ  املوافق أكتوبر 2017 م 	 

العدد 77 صدر في شهر ربيع الثاني 1439هـ  املوافق ديسمبر 2017 م	 

العدد 78 صدر في شهر جمادى األولى 1439هـ  املوافق فبراير 2018م	 

العدد 79 صدر في شهر ذو الحجة 1439هـ  املوافق سبتمبر 2018م	 

5.4: مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
جدول 85: يوضح مواقع مكتبات الجامعة بمركزها الرئيسي وفروعها وعدد العناوين والنسخ والمجلدات للعام الجامعي 1439/1438هـ

ل
س

سل
لت

ا

إسم المكتبة/العنصر
عدد

العناوين

عدد 

النسخ أو 

المجلدات

عدد 

الطأوالت 

والخلوات

عدد 

الحواسب 

اآللية

عدد

الطابعات

عدد آالت 

التصوير

203111052492322كلية الطب الرياض)ذكور(1

12465712102241كلية الطب الرياض)إناث(2

14477433122823كلية التمريض الرياض3

200355521831كلية طب األسنان في الرياض4

4111637131211كلية الصيدلة )ذكور(5

477288020911كلية العلوم الطبية التطبيقية في الرياض )ذكور(6

1996503931كلية العلوم الطبية التطبيقية في الرياض )إناث(7

27587001511كلية الصحة العامة و المعلوماتية الرياض8

16186145444032كلية العلوم و المهن الصحية الرياض )ذكور(9

1751178363611كلية العلوم و المهن الصحية الرياض )إناث(10

6572037121211كلية الطب جدة )ذكور/إناث(11

2221625101011كلية التمريض جدة12

246104851001كلية العلوم الطبية التطبيقية في جدة )ذكور/إناث(13

2122832111311كلية العلوم و المهن الصحية جدة  )ذكور(14

1171503131211كلية العلوم و المهن الصحية جدة  )إناث(15

47821948821كلية العلوم الطبية التطبيقية في األحساء )ذكور(16
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240780241221كلية العلوم الطبية التطبيقية في األحساء)إناث(17

5773513241221كلية التمريض األحساء18

 22 30131 296 56644 10828المجموع

الفصل السادس:

خدمة المجتمع
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6.1.2: البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

6.1.2.1: برامج الدراسات العليا 

    ال يخفى على الجميع البصمة املتميزة والنقلة النوعية في مجال التعليم الطبي املســتمر، حيث ُســجل ملدينة امللك عبدالعزيز الطبية 	 

 فــي التدريــب يرجــع إلــى عــام 1982م،  بعــد حصولهــا علــى اعتمــاد البــورد العربــي والســعودي، وفــي اعقــاب تأســيس الهيئــة الســعودية 
ً
 طويــال

ً
تاريخــا

للتخصصــات الصحيــة تــم اإلعتــراف بالعديــد مــن األقســام األخــرى واعتمادهــا مــن ضمــن برامــج شــهادة االختصــاص الســعودية وبرامــج التخصــص 

الدقيــق. وتعتبــر مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة بالحــرس الوطنــي مــن أكبــر القطاعــات الصحيــة مــن حيــث عــدد األطبــاء امللتحقيــن فــي البرامــج 

التدريبيــة وعــدد الخريجيــن خــالل الســنوات املاضيــة، حيــث بلــغ عــدد األطبــاء املنضميــن 983 طبيــب فــي 32 برنامــج تدريبــي فــي شــهادة االختصــاص 

الســعودية ) الطبيــب املقيــم ( و 170 طبيــب فــي 35 برنامــج فــي التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة( خــالل هــذه الســنة األكاديميــة فقــط فــي الريــاض

6.1.2.1.1: برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير 
جدول 88 : يستعرض برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

البرنامجم

برنامج ماجستير التعليم الطبي1

برنامج ماجستير العلوم في تمريض القبالة بكلية التمريض2

برنامج ماجستير التعليم الطبي بكلية الطب3

برنامج ماجستير الصحة العامة 4

برنامج ماجستير الصحة العامة )قسم صحة البيئة والمجتمع(5

برنامج ماجستير الصحة العامة في إدارة األنظمة والجودة الصحية6

برنامج ماجستير الصحة العامة في الوبائيات واإلحصاء الحيوي 7

برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية 8

برنامج ماجستير األخالقيات الحيوية9

6.1.2.1.2: برامج تدريب اإلقامة التي تقدمها الجامعة
ــرس  ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــع الش ــاون م ــة بالتع ــن الجامع ــة م ــة والمقدم ــة واإلقام ــاء الزمال ــة ألطب ــج التدريبي ــي البرام ــدول التال ــح الج ــدول 89: يوض ج

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــورة للع ــة المن ــام والمدين ــاء والدم ــدة واألحس ــاض و ج ــي الري ــي ف الوطن

اإلجماليعدد الملتحقينالمنطقةالبرنامج

الطبيب المقيم

639الرياض

1364

475جدة

23الدمام

163األحساء

64 المدينة المنورة

أطباء الزمالة
145الرياض

207
62جدة

تدريب اإلقامة

148الرياض

461

158جدة

80األحساء

64المدينة المنورة

11الدمام

تدريب الزمالة
56الرياض

120
64جدة

2152المجموع
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جــدول 91: عــدد األطبــاء المتدربيــن لمــدة ثالثــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج اإلقامــة بالتعليــم الطبــي والتــي يتــم تقديمهــا بالجامعــة وفروعهــا، والــذي يشــمل 

مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة -  بجــدة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

برامج تدريب الطبيب المقيم - جدة

عدد األطباء الملتحقونمسمى برنامج التدريبالعدد

68الطب الباطني1

27الجراحة العامة2

27طب النساء و الوالدة3

56طب األطفال4

33طب الطوارئ5

70طب األسرة6

23طب التخدير7

21األشعة التشخيصية8

8طب األعصاب9

12طب الجلدية10

11الطب النفسي11

14جراحة العظام12

15جراحة المسالك البولية13

9جراحة العيون14

8الجراحة التجميلية15

12جراحة األنف و األذن و الحنجرة16

4جراحة المخ و األعصاب17

2جراحة األطفال18

4طب المجتمع19

5طب المختبرات20

12طب العناية الُمركزة21

14الصيدلة االكلينيكية22

2جراحة الفم والفكين23

2طب تقويم األسنان24

5طب األسنان لألطفال25

4طب أمراض اللثة26

3طب عالج عصب األسنان27

4طب زراعة األسنان28

475مجموع عدد األطباء الملتحقون بجدة

جــدول 92: عــدد األطبــاء المتدربيــن لمــدة ثالثــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج اإلقامــة بالتعليــم الطبــي والتــي يتــم تقديمهــا بالجامعــة وفروعهــا، والــذي علــى 

مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة -  بالدمــام للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

برامج تدريب الطبيب المقيم- الدمام

عدد األطباء الملتحقونمسمى برنامج التدريبالعدد

2الجراحة العامة1

1طب النساء والتوليد2

1جراحة العظام3

3الطب الباطني4

16طب األسرة5

23 المجموع 
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جــدول 93: عــدد األطبــاء المتدربيــن لمــدة ثالثــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج اإلقامــة بالتعليــم الطبــي والتــي يتــم تقديمهــا بالجامعــة وفروعهــا، والــذي يشــمل 

مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة -  بالمدينــة المنــورة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

برامج تدريب الطبيب المقيم- المدينة المنورة

عدد األطباء الملتحقونمسمى برنامج التدريبالعدد

7الجراحة العامة1

9طب األطفال2

19الطب الباطني3

6جراحة العظام4

11طب األسرة5

7طب أمراض النساء والوالدة6

3طب التخدير7

2طب الطوارئ8

64مجموع عدد األطباء الملتحقون بالمدينة المنورة

جــدول 94: عــدد األطبــاء المتدربيــن لمــدة ثالثــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج اإلقامــة بالتعليــم الطبــي والتــي يتــم تقديمهــا بالجامعــة وفروعهــا، والــذي يشــمل 

مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة -  باألحســاء للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

برامج تدريب الطبيب المقيم- األحساء

عدد األطباء الملتحقونمسمى برنامج التدريبالعدد

18الجراحة العامة1

8جراحة األنف واألذن والحنجرة2

18جراحة العظام3

5جراحة المسالك البولية4

34طب الباطنة5

26طب األسرة6

5طب األعصاب7

14النساء والتوليد8

7التخدير9

7األشعة التشخيصية10

5الطب النفسي11

16طب األطفال12

163مجموع عدد األطباء الملتحقون باألحساء

6.1.2.1.2: برامج الزمالة الدقيقة التي تقدمها الجامعة
جــدول 95: عــدد وتخصصــات برامــج الزمالــة الدقيقــة التــي تقدمهــا الجامعــة بمركزهــا الرئيســي وفروعهــا، والــذي يشــمل مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة 

والصحيــة - بالريــاض للعــام الجامعــي 1439/1438هـ

برامج تدريب أطباء الزمالة - الرياض

عدد األطباء الملتحقون مسمى برنامج التدريب العدد

6 األمراض المعدية للكبار 1

3 أمراض الروماتيزم 2

1 أمراض الكلى لدى الكبار 3

6 األمراض الصدرية لدى الكبار 4

7 أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الكبار 5

3 أمراض الجهاز الهضمي للكبار 6

6 داء السكري 7

1 السكتة الدماغية “الجلطات” 8

1 طب األورام لدى الكبار 9

4 أمراض الدم لدى الكبار 10

3 الطب التلطيفي 11

5 العناية الحرجة لدى الكبار 12

12 أمراض القلب لدى الكبار 13
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9 أمراض القلب لدى األطفال 14

1
أشعة القلب التداخلية )هذا البرنامج يتطلب حصول المتقدم على شهادة تخصص دقيق في أمراض القلب 

لدى الكبار(
15

3 طب األطفال حديثي الوالدة 16

1 أمراض الجهاز الهضمي لدى األطفال 17

5 أمراض الغدد الصماء والسكري لدى األطفال 18

6 طب العناية المركزة لألطفال 19

1 األمراض المعدية لدى األطفال 20

1 األمراض الصدرية لدى األطفال 21

2 أمراض الكلى لدى األطفال 22

4 األمراض الوراثية السريرية واألمراض االستقالبية 23

3 أمراض الروماتيزم لدى األطفال 24

3 أمراض الدم واألورام لدى األطفال 25

12 طب التخدير لألطفال 26

1 جراحة األطفال 27

3 جراحة المسالك البولية لدى األطفال 28

5 تصوير الجسم باألشعة 29

6 الطب النووي 30

1 األشعة التشخيصية لألطفال 31

3 أشعة القلب والصدر 32

2 اإلخصاب خارج الجسم 33

2 حاالت الحمل الحرجة وطب األجنة 34

4 جراحة ترميم الحوض والمسالك 35

3 جراحة المستقيم و القولون 36

1 إصابات العظام 37

2 أورام العظام 38

1 تخدير النساء والوالدة 39

2 التخدير الجزئي 40

145 مجموع عدد أطباء الزمالة بالرياض

جــدول 96: عــدد وتخصصــات برامــج الزمالــة الدقيقــة التــي تقدمهــا الجامعــة بمركزهــا الرئيســي وفروعهــا، والــذي يشــمل مجموعــة مــن التخصصــات الطبيــة 

والصحيــة -  بجــدة للعــام الجامعــي 1439/1438هـ

برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة - جدة

عدد األطباء الملتحقونمسمى برنامج التدريبم

4طب أمراض الغدد الصماء و السكري لألطفال1

2طب األطفال الخدج2

3طب األمراض المعدية لألطفال3

2طب العناية المركزة لألطفال4

2طب أمراض الجهاز الهضمي لألطفال5

3طب أمراض الروماتيزم للكبار6

4الرعاية الصحية األولية لداء السكري7

4طب أمراض الغدد الصماء و السكري للكبار8

1طب أمراض الكلى للكبار9

2طب األمراض الصدرية والتنفسية10

2طب أمراض الجهاز الهضمي للكبار11

6طب األمراض المعدية للكبار12

3طب أمراض القلب للكبار13

2دبلوم الموجات الفوق الصوتية للقلب14

3طب العناية المركزة للكبار15

5طب أمراض الدم16

3الطب التلطيفي17

1طب أمراض األورام للكبار18
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6طب أمراض الدم و األورام لألطفال19

1جراحة األنف و األذن و الحنجرة لألطفال20

3طب االمومة و حاالت الحمل الحرجة21

62مجموع عدد اطباء الزمالة  بجدة

جدول 97: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - الرياض

عدد األطباء المتدربينمسمى برنامج التدريبم

2طب التخدير1

11طب الطوارئ2

18العناية المركزة3

7الجراحة العامة4

28جراحة العظام5

8جراحة األنف واألذن والحنجرة6

6جراحة المسالك البولية7

6الجراحة التجميلية8

18جراحة المخ واألعصاب9

7األمراض الجلدية10

4الطب النفسي11

1طب األعصاب12

17طب األسنان13

3طب النساء والوالدة14

3طب األورام15

1طب علم األمراض16

2األشعة الطبية17

4أمراض العيون18

2طب الصيدلة19

148مجموع عدد األطباء المتدربين

 6.1.2.1.3 برامج تدريب اإلقامة
جدول 98: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - جدة

عدد األطباء المتدربينمسمى برنامج التدريبم

9األمراض الجلدية1

10الطب النفسي2

1الطب الباطني3

3طب  أمراض النساء والوالدة4

9الجراحة العامة5

41جراحة العظام6

3جراحة المسالك البولية7

17جراحة األذن واألنف والحنجرة8

6جراحة العيون9

4جراحة المخ واألعصاب10

2طب الجراحة التجميلية11

9طب التخدير12

9األشعة الطبية13

3طب أسنان االطفال14

4جراحة الوجه والفكين15

4طب علم األمراض16

3طب العائلة17
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2األشعة العصبية18

2طب أمراض أورام النساء19

7طب الطوارئ20

1طب طوارئ أطفال21

5طب العناية المركزة22

2طب علم التشريح23

2علم أمراض األنسجة الداعمة السنية24

158مجموع عدد األطباء المتدربين

جدول 99: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بالمدينة المنورة للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - المدينة المنورة

عدد األطباء المتدربينمسمى برنامج التدريبم

7الجراحة العامة1

9طب األطفال2

19الطب الباطني3

6جراحة العظام4

11طب األسرة5

7النساء و الوالدة6

3طب التخدير7

2طب الطوارئ8

64مجموع عدد األطباء المتدربين

جدول 100: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة -  بالدمام للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - الدمام

عدد األطباء المتدربونمسمى برنامج التدريبم

8جراحة العظام1

1طب األسنان2

1طب النساء والوالدة3

1طب االسرة4

11مجموع عدد األطباء المتدربين

جدول 101: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة -  باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - األحساء

عدد األطباء المتدربونمسمى برنامج التدريبم

10طب التخدير1

5طب جراحة األذن واألنف والحنجرة2

26الجراحة العامة3

1طب األسنان لألطفال4

6األشعة الطبية5

9طب جراحة العظام6

3طب النساء والوالدة7

1طب األعصاب8

4طب جراحة المسالك البولية9

12الطب النفسي10

3الطب الباطني11

80مجموع عدد األطباء المتدربين



154155 التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1438 / 1439هـ 2017 / 2018مالتقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1438 / 1439هـ 2017 / 2018م

6.1.2.1.4: برامج تدريب الزمالة
الجــداول التاليــة توضــح عــدد األطبــاء املتدربيــن ثالثــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج تدريــب الزمالــة بالتعليــم الطبــي فــي الشــؤون الصحيــة بالحــرس الوطنــي  خــالل 

العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 102: يوضح عدد المتدربين في برامج  تدريب الزمالة -  بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة - الرياض

عدد األطباء المتدربونمسمى برنامج التدريبم

1األمراض المعدية للكبار1

4أمراض الروماتيزم2

1أمراض الكلى لدى الكبار3

5أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الكبار4

9أمراض الجهاز الهضمي للكبار5

2داء السكري6

3األمراض المعدية لدى األطفال7

1األمراض الصدرية لدى األطفال8

1جراحة العظام لدى األطفال9

1جراحة القولون والمستقيم10

2جراحة األنف واألذن والحنجرة لألطفال11

3جراحة المسالك البولية لدى األطفال12

6طب التخدير لدى األطفال13

4طب إدارة األلم14

2األشعة العصبية15

3األشعة التداخلية16

4تصوير الجسم باألشعة17

4طب العقم وجراحة اإلخصاب18

56مجموع عدد األطباء المتدربين

جدول 103: يوضح عدد المتدربين في برامج  تدريب الزمالة -  بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ

األطباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة - جدة

عدد األطباء المتدربونمسمى برنامج التدريبم

1أمراض الغدد الصماء لألطفال1

4طب أطفال حديثي الوالدة2

4طب أمراض الروماتيزم لدى الكبار3

3برنامج داء السكري4

4أمراض الغدد الصماء لدى الكبار5

2طب أمراض الكلى للكبار6

10الطب الصدري والتنفسي7

7طب امراض الجهاز الهضمي  لدى الكبار8

7طب األمراض المعدية  لدى الكبار9

6طب أمراض الدم لدى الكبار10

3الطب التلطيفي11

5طب أمراض الدم لألطفال12

2جراحة األطفال13

1طب جراحة األذن واألنف والحنجرة14

1طب األشعة العصبية15

2طب إدارة األلم16

2وحدة طب األمومة والجنين17

64مجموع عدد األطباء المتدربين
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6.1.2.1.5: األطباء المقيمين و أطباء الزمالة بالمركز الرئيسي في الجامعة وفروعها بجدة واألحساء
جدول 104: يوضح مجموع عدد األطباء المقيمين وأطباء الزمالة و األطباء المتدربين بالمركز الرئيسي بالجامعة وفروعها للعام الجامعي 1439/1438هـ

المناطق
عدد االطباء 

المقيمين

عدد أطباء 

الزمالة

عدد األطباء المتدربين 

ثالثة أشهر وأكثر في برامج 

تدريب اإلقامة

عدد األطباء المتدربين ثالثة 

أشهر وأكثر في برامج تدريب 

الزمالة

المجموع

63914514856988الرياض

4756215864759جدة

243-80-163األحساء

34-11-23الدمام

128-64-64المدينة المنورة

13642074611202152المجموع

6.2: المؤتمرات و الندوات و المحاضرات

6.2.1: المؤتمرات 

جدول 105: أعداد المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التي عقدت خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

المؤتمرات 

عدد المشاركين عناوين الملتقيات - المؤتمرات - الندوات عدد المؤتمرات المنطقة

3131 المؤتمر  السنوي الثامن لألبحاث الطبية
2 الرياض

2323 المؤتمر السنوي لسالمة المرضى الثامن

2500 مؤتمر البحر األحمر الثالث للعيون

10 جدة

2700 مؤتمر جدة السنوي الحادي عشر ألمراض الجلدية

510 مؤتمر تشريح الرأس والرقبة

700 المؤتمر العالمي السنوي الثاني للصيدلة

2000 المؤتمر العالمي السنوي الثامن ألورام الثدي

2000 مؤتمر البحر األحمر الرابع للعيون

500 المؤتمر العالمي السنوي السادس لألورام

2200 مؤتمر جدة السنوي الثاني عشر ألمراض الجلدية

200 مؤتمر الخدمة االجتماعية

800 المؤتمر العالمي األول للغدد الليمفاوية

97 اليوم العالمي للكلى

11 األحساء

110 ندوة أمراض القلب و ورشة عمل

115 ندوة طب أمراض األطفال وورش عمل

69 ندوة الصحة النفسية

37 ندوة التخدير وتسكين األلم

130 ندوة ثورة الجينوم

89 الندوة السنوية الطبية وورش عمل

159 يوم الجودة العالمية

27 دورة حمض قاعدة اإللكترونيات

101 تحديث طب أمراض األطفال

148 تحديث طب أمراض القلب

172 مؤتمر أساسيات السالمة الدوائية

4 الدمام
48 مؤتمر التخدير الواعي

44 مؤتمر األشعة فوق الصوتية لألطفال

45 يوم وعي األنيميا المنجلية

377 المؤتمر السنوي لطب األطفال
1 المدينة المنورة

113 ندوة العناية بالجروح

21،445 28 اإلجمالي
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جدول 106: عناوين المؤتمرات الكبرى والتي عقدت خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

عناوين المؤتمرات الكبرى

عدد المشاركين عنوان المؤتمر المنطقة

3131 المؤتمر  السنوي الثامن لألبحاث الطبية
الرياض

2323 مؤتمر سالمة المرضى الدولي الثامن

2500 مؤتمر البحر األحمر الثالث للعيون / 2017م

جدة

2700 مؤتمر جدة السنوي الحادي عشر ألمراض الجلدية / 2017م

2000 المؤتمر العالمي السنوي الثامن ألورام الثدي / 2017م

2000 مؤتمر البحر األحمر الرابع للعيون / 2018م

2200 مؤتمر جدة السنوي الثاني عشر ألمراض الجلدية / 2018م

الفصل السابع: 

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية والمشروعات
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تمهيد:

فــي الفصــل الســابع يتــم اســتعراض مهــام الجهــاز اإلداري فــي العمــادات والكليــات واإلدارات بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض 

وفروعهــا بجــدة واألحســاء، مــع بيــان املؤهــالت العلميــة الخاصــة بموظفــي الجهــاز اإلداري بالجامعــة. كمــا يســتعرض التقريــر فــي هــذا الفصــل أعــداد املوظفيــن 

 أعمــال 
ً
الحاصليــن علــى ترقيــات والعامليــن فــي املجاليــن اإلداري والصحــي والفنــي، مــع بيــان نســبة الســعودة مــن القــوى العاملــة فــي الجامعــة. ويســتعرض ايضــا

اإلدارة املاليــة مــن حيــث توزيــع اإلعتمــادات املاليــة واملشــاريع فــي امليزانيــة املعتمــدة ومــوارد الجامعــة.

7.1: الشؤون اإلدارية
فــي  فــي تأهيــل جيــل مــن ذوي التخصصــات الطبيــة والصحيــة  بــاإلدارة ورســالتها حــول تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجامعــة  تتمحــور الرؤيــة الخاصــة 

بــإذن هللا  الــدول املتقدمــة والتفــوق عليهــا  فــي مصــاف  فــي تغييــر خارطــة الطريــق الطبيــة للملكــة العربيــة الســعودية وجعلهــا  املســتقبل، وجعلهــم داعميــن 

تعالــى، باإلضافــة إلــى غــرس القيــم الســامية والعادلــة فــي الطــالب واملوظفيــن وتوفيــر جميــع متطلباتهــم واحتياجاتهــم األكاديميــة منهــا واإلداريــة لتحقيــق أهــداف 

الجامعــة والنهــوض بســمعة الجامعــة علــى املســتوى املحلــي والعالمــي.

7.1.1: الجهاز اإلداري بالجامعة
جدول 107: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي  1435/1434هـ

1435/1434 هـ

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاإلدارات

لي
ما

إلج
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

إداري وفني

6931528453922612162674830009484411389سعودي

غير 
89641538715119168287000216239455سعودي

78221699847297633543577000011646801844المجموع

صحي

000000000000000سعودي

غير 
000000000011011سعودي

000000000011011المجموع

المجموع

6931528453922612162674830009484411389سعودي

غير 
89641538715119168287011216240456سعودي

78221699847297633543577001111646811845اإلجمالي

جدول 108 : أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1436/1435هـ

1436/1435 هـ

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاإلدارات

لي
ما

إلج
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

إداري وفني

883202108542297129135064100012165811797سعودي

غير 
1036717071118122166288000232244476سعودي

986269125549408941351692900014488252273المجموع

صحي

000000000011011سعودي

غير 
000000000134134سعودي

000000000145145المجموع

المجموع

883202108542297129135064101112165821798سعودي

غير 
1036717071118122166288134233247480سعودي

986269125549408941351692914514498292278مجموع



162163 التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1438 / 1439هـ 2017 / 2018مالتقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1438 / 1439هـ 2017 / 2018م

جدول 109: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

1437/1436 هـ

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاإلدارات

لي
ما

إلج
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

إداري وفني

1046216126249439237244982103314677112178سعودي

غير 
1056917491221132173305022246256502سعودي

115128514365855113504622112605517139672680المجموع

صحي

000000066000066سعودي

غير 
0000003151815642024سعودي

0000003212415642630المجموع

المجموع

1046216126249439237245582703314677172184سعودي

غير 
1056917491221135188323178250276526سعودي

11512851436585511350764311501101117179932710مجموع

 

 جدول 110: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

العام الجامعي 1438/1437هـ

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاإلدارات

لي
ما

إلج
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

إداري وفني

11042611365102961982243655891292114427312173سعودي

غير 
1007017046459171117188000217232449سعودي

120433115351481412892954827771292116599632622المجموع

صحي

000011294675808374784سعودي

غير 
3710000242549000273259سعودي

371001153711248086479143المجموع

المجموع

11042611365102971992534116642092914797782257سعودي

غير 
1037718046459195142237000244264508سعودي

1207338154514814229034855390120929172310422765مجموع

 

جدول 111: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

العام الجامعي 1439/1438هـ

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاإلدارات

لي
ما

إلج
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

وع
جم

لم
ا

أنثىذكر

إداري وفني

8762111087878717430043973910112647372001سعودي

غير 
12073193213859101119220022242232474سعودي

996284128010812523340155895912315069692475المجموع

صحي

0330003101302231518سعودي

غير 
15600082230358123244سعودي

1890001132433710154762المجموع

حراسات 
أمنية

3119840900000000031198409سعودي

غير 
000000000000000سعودي

3119840900000000031198409المجموع

المجموع

11873121499878717430344975212315788502428سعودي

غير 
121781992138591091412503710254264518سعودي

1308390169810812523341259010024913183211142946مجموع
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جدول 115: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1438/1437هـ

1438/1437هـ

اإلجمالي غير سعودي سعودي المجموعة 

المجموعالوظيفية أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

2189 861 1328 385 225 160 1804 636 1168 إداري

433 102 331 64 7 57 369 95 274 فني

2622 963 1659 449 232 217 2173 731 1442 المجموع

جدول 116: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ

1439/1438هـ

اإلجمالي غير سعودي سعودي المجموعة 

المجموعالوظيفية أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

2299 910 1389 428 219 209 1871 691 1180 إداري

176 59 117 46 13 33 130 46 84 فني

2475 969 1506 474 232 242 2001 737 1264 المجموع

7.1.3: أعداد الموظفين الحاصلين على ترقيات في الجامعة

جــدول 117: يوضــح أعــداد الموظفيــن اإلدارييــن والفنييــن والصحييــن الذيــن تمــت ترقيتهــم فــي الجامعــة حســب الجنــس )ذكر/أنثــى( وذلــك خــالل الســنوات 

الخمــس الماضيــة

المجموعة 

الوظيفية

للعام الجامعي 1439/1438هـللعام الجامعي 1438/1437هـللعام الجامعي 1437/1436هـللعام الجامعي 1436/1435هـللعام الجامعي 1435/1434هـ

اإلجماليأنثىذكراإلجماليأنثىذكراإلجماليأنثىذكراإلجماليأنثىذكراإلجماليأنثىذكر

8387170865914592731656752119553186إداري وفني

---------------صحي

8387170865914592731656752119553186اإلجمالي

7.1.4: نسبة السعودة في القوى العاملة بالجامعة

جدول 118: النسبة المتحققة من السعودة في الوظائف بالجامعة وذلك حسب المجموعة الوظيفية للعام الجامعي 1438/1437هـ

المتحقق للعام الجامعي 1438/1437هـالمجموعة الوظيفية

96.11%قيادي

82.87%إداري وفني

2622اإلجمالي للقوى العاملة

جدول 119: النسبة المتحققة من السعودة في الوظائف بالجامعة وذلك حسب المجموعة الوظيفية للعام الجامعي 1439/1438هـ

المتحقق للعام الجامعي 1438/1437هـالمجموعة الوظيفية

%96قيادي

%81إداري 

%75فني

%34صحي

%100حراسات أمنية

7.2: الشؤون المالية
إن مــن أهــم مهــام إدارة الشــؤون املاليــة واإلداريــة بالجامعــة إعــداد امليزانيــة مــن خــالل مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي تخــدم ميزانيــة الجامعــة 

بفروعهــا الثالثــة فــي الريــاض وجــدة واألحســاء، ويتــم البــدء بإجــراءات إعــداد امليزانيــة خــالل الربــع الثانــي مــن العــام. كمــا تقــوم بجمــع كل طلبــات امليزانيــة 

املقترحــة مــن الــوكاالت والعمــادات والكليــات واألقســام اإلداريــة فــي الجامعــة وتقييمهــا ومراجعتهــا وموائمتهــا مــع اعتمــادات وزارة املاليــة والخطــة االســتراتيجية 

للجامعــة، وفيمــا يخــص مقترحــات املشــاريع واملعــدات الرأســمالية فتتــم بالتنســيق مــع الخدمــات اللوجســتية والعقــود واملناقصــات وإدارة الشــؤون الفنيــة. 

ويتم إصدار تقرير بشــكل شــهري عن طريق وحدة امليزانية والتخطيط املالي يشــير إلى الفروقات بين امليزانية واملصروفات الفعلية لكل الوكاالت والعمادات 

والكليات واإلدارات في الجامعة، باإلضافة إلى تقارير شهرية أخرى تختص بإيضاح األداء املالي. 
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7.2.1: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب

جدول 120: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة ومعدل النمو السنوي لألعوام المالية التالية

معدل النمو السنويالميزانيةالسنوات )مالية(

20132،257،520،150%40-

20142،560،035،000%13

20152،252،869،000%12-

20161،130،442،547%50-

2017 1،131،587،093 %0

20181،259،000،000%11

7.2.2: موارد الجامعة

جدول 121 : يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي 2015م

مخصصات الميزانية للعام المالي 2015

إعتمادات 

ومصروفات 

أبواب 

الميزانية

االعتماد 

المخصص
مناقلة لهمناقلة منه

االعتماد بعد 

المناقلة
المصروفاتبواقي اإلرتباطات

المتبقى من 

االعتماد

النسبة 

%

--------الباب األول

--------الباب الثاني

الباب الثالث

1،14
0،00

0،00
0

46
،90

1،00
0

35
2،7

70
،000

1،4
45

،8
69

،000

-

1،2
75

،3
79

،67
5

17
0،4

89
،3

25

%11
.8

الباب الرابع

95
0،00

0،00
0

143
،000

،000

-

80
7،

000،
000

1،7
78

،7
29

،000

-

80
7،

000،
000

%10
0

إجمالي 

األبواب األربعة 

2،0للميزانية
90

،000
،000

18
9،9

01،0
00

35
2،7

70
،000

2،2
52

،8
69

،000

1،7
78

،7
29

،000

1،2
75

،3
79

،67
5

97
7،

48
9،3

25

%4
3

جدول 122 : يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي 2016م

مخصصات الميزانية للعام المالي 2016

إعتمادات 

ومصروفات 

أبواب الميزانية

االعتماد 

المخصص
مناقلة لهمناقلة منه

االعتماد بعد 

المناقلة
المصروفاتبواقي اإلرتباطات

المتبقى من 

االعتماد

النسبة 

%

--------الباب األول

--------الباب الثاني

الباب الثالث

86
5،5

49
،000

75
،42

4،0
00

30
1،9

60
،54

7

1،09
2،0

85
،54

7

-

1،05
4،0

99
،60

8

1،09
2،0

65

%0.
1

الباب الرابع

38
،3

57
،000

--

38
،3

57
،000

1،7
78

،7
29

،000

-

38
،3

57
،000

%10
0

إجمالي األبواب 

90األربعة للميزانية
3،

90
6،0

00

75
،42

4،0
00

30
1،9

60
،54

7

1،13
0،4

42
،54

7

1،8
43

،7
29

،000

1،05
4،0

99
،60

8

39
،44

9،0
65

%3
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جدول 123: يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي  2017م

مخصصات الميزانية للعام المالي 2017

إعتمادات 

ومصروفات أبواب 

الميزانية

االعتماد 

المخصص

مناقلة 

منه
مناقلة له

االعتماد بعد 

المناقلة
المصروفاتبواقي اإلرتباطات

المتبقى من 

االعتماد

النسبة 

%

--------الباب األول

--------الباب الثاني

الباب الثالث

90
9،3

74
،000

0

122
،21

3،
09

3

1،03
1،5

87
،09

3

-

51
9،4

51
،8

21

51
2،1

35
،27

2

%4
9.6

،100الباب الرابع
000،

000--

100،
000،

000

1،2
84

،04
2،0

00

-

100،
000،

000

%10
0

إجمالي األبواب األربعة 

1،00للميزانية
9،3

74
،000

0

122
،21

3،
09

3

1،13
1،5

87
،09

3

1،3
34

،04
2،0

00

51
9،4

51
،8

21

612
،13

5،2
72

%5
4

جدول 124: يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي  2018م

مخصصات الميزانية للعام المالي 2018

إعتمادات 

ومصروفات 

أبواب 

الميزانية

االعتماد 

المخصص
مناقلة لهمناقلة منه

االعتماد بعد 

المناقلة
المصروفاتبواقي اإلرتباطات

المتبقى من 

االعتماد

النسبة 

%

--------الباب األول

--------الباب الثاني

الباب الثالث

1،15
9،0

00،0
00

53
،55

9،4
87

110،
48

7،
48

7

1،2
15

،92
8،

000

67
،000

،000

1،17
4،0

53
،018

41،
87

4،9
82

%3
.4

،100الباب الرابع
000،

000--

100،
000،

000

1،9
49

،48
9،5

13

-

100،
000N

000

%10
0

إجمالي 

األبواب األربعة 

1،2للميزانية
59

،000
،000

53
،55

9،4
87

110،
48

7،
48

7

1،3
15

،92
8،

000

2،0
16،

48
9،5

13

1،17
4،0

53
،018

141
،8

74
،98

2

%11
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7.2.3: المشاريع

7.2.3.1: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة للعام المالي 2018
جدول 125 : يوضح مشاريع الجامعة والمبالغ المعتمدة وقيمة العقد والمبالغ المصروفة

المبلغ المصروفقيمة العقدالمبلغ المعتمدإسم المشروعالعام الجامعي

المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز 1438/1437هـ

للعلوم الصحية وفروعها

100،000،00018،407،467،00017،023،425،000

1439/1438100،000،00018،972،914،96517،023،425،000هـ

الفصل الثامن:

اإلنجازات والتحديات والمقترحات والتوصيات
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تمهيد:

يتــم فــي الفصــل الثامــن اســتعراض إنجــازات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة واألحســاء، ومــا قامــت بــه مــن جهــود 

تســاهم فــي الرفــع مــن مســتوى الجامعــة علــى الصعيــد املحلــي والعالمــي عبــر كليــات الجامعــة وعماداتهــا ووكاالتهــا وإداراتهــا مــن مشــاريع وبرامــج تعليميــة وعمليــة 

وإداريــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج فــي ســبيل تقديــم أفضــل الخدمــات للوطــن واملجتمــع، وليتــم بذلــك منافســة الجامعــات العامليــة لتحقيــق تطلعــات 

الوطــن عبــر مــا تــم إنجــازه مــن الخطــة االســتراتيجية للجامعــة 2016-2021م وتوئمــة هــذه الخطــة االســتراتيجية لتتوافــق مــع الخطــة الوطنيــة 2030.

ــة 1437-1441هـــ 2016- ــتراتيجية للجامع ــة االس ــن الخط ــة م ــم تحقيق 8.1: مات
2021م

الهــدف األول: االعتــراف والســمعة الوطنيــة والعالميــة مــن خــالل التطويــر المســتمر للبرامــج األكاديميــة لتخريــج 
مختصيــن صحييــن ذوي كفــاءة عاليــة ومواطنيــن فاعليــن.

جدول 126 : مجموعة من الجداول تبين ما تم تحقيقة من أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة وهي على النحو التالي

اإلنجازاتالمبادرات

1.1.1 المراجعة المستمرة لمخرجات المناهج الدراسية ومحتوى المواد أساليب التعليم 

وتسلسله والتقييم المستمر لتعلم الطالب.

تمت مراجعة مخرجات المناهج بنجاح

تمت مراجعة أساليب تدريس المقرر واستعراضها بنجاح

تم تقييم مخرجات التعلم للطالب بنجاح

اإلنجازاتالمبادرات

1.4.1 تضمين مواد بحثية في جميع البرامج األكاديمية التي تفتقر إلى عناصر البحث
تم تحديد البرامج التي تفتقر إلى المقررات البحثية

تمت مراجعة طريقة تدريس المقررات بنجاح

اإلنجازاتالمبادرات

1.5.1 تحسين تشغيل مركز المهارات السريرية
تنفيذ التوظيف الكامل على المجسمات الطبية

Implementation of a fully functional fidelity mannequins

1.5.2 ضمان خدمة مركز المهارات السريرية في جميع البرامج االكادمية
اكتمال تنفيذ وتشغيل مركز المهارات السريرية ليخدم معظم برامج 

الجامعة

الهدف الثاني: االهتمام بالبحوث العلمية واألنشطة الصحية ذات القيمة الوطنية واألهمية العالمية.

اإلنجازاتالمبادرات

إنشاء مكتب البحوث2.1.1 إنشاء مكتب لتنظيم البحث العلمي في الجامعة

ــاد  ــق االعتم ــودة وتحقي ــان الج ــات ضم ــتدامة عملي ــق اس ــة لتحقي ــودة الداخلي ــان الج ــام ضم ــز نظ ــع:  تعزي ــدف الراب اله
ــب   ــت المناس ــي الوق ــوب ف المطل

األهدافالمبادرات

4.1.1 استخدام مؤشرات االداء  الرئيسية و مقاييس 

مماثلة لقياس الجودة

وضع اجراءات الية لجمع ونشر بيانات تقدم وتطور الطالب، وعرضها  على عمداء الكليات من خالل نظام 

Oracle SIS للجامعة )االصدار التلقائي للبيانات(

إنشاء نظام التقارير سنوية للبرنامج.

إنشاء نظام التقاريرالسنوية  للمواد.

)LOs( إنشاء نظام تقييم مخرجات التعلم

اإلنجازاتالمبادرات

النجاح في الحصول على اعتماد المركز الوطني للتقويم و االعتماد األكاديمي4.2.1 تحقيق االعتماد المؤسسي

4.2.2 تحقيق االعتماد األكاديمي للبرامج
إنشاء وحده ادارة الجودة في جميع الكليات

تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجودة و خطوات االعتماد األكاديمي للبرامج
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تقدم العديد من الربامج لالعتامد األكادميي

Wave
 Targeted

Date
Targeted Academic Programs

 No. of

Programs
 First

Wave

 December

20١7

(Medicine (R،J 2
(Nursing (R،J،A ٣

 Second

Wave
20١٨ May

(Pharmacy (R ١
(Clinical Laboratory (R،J،A ٣

 Third

Wave

 December

20١٨

(Dentistry (R ١
(Master of Medical Education (R ١

 (Respiratory Therapy (R،J،A ٣

 Fourth

Wave
20١٩ May

(Clinical Nutrition (R،J،A
٣

(Master of Health Informatics (R ١
  (Emergency Medicine Services (R،J،A ٣

 Fifth

Wave

 December

20١٩

(Occupational Therapy (R ٣
(Master of Public Health (R ١

(Master of Midwifery (R ١

 Sixth

Wave
2020 May

(Radiological Silences (R،J،A ٣
 Master of Public Health - Health

(System (R

١

(Anesthesia Technology (R،J 2

 Seventh

Wave

 December

2020

 Master of Public Health -

(Epidemiology (R

١

(Health Informatics-Bachelors (R ١
 Echocardiography Cardiovascular

 Technology Program

١

 Invasive Cardiovascular Technology

 Program

١

Total ٣6

4.4.1  تحديث اللوائح الداخلية لنشاطات ضمان 

الجودة

تم تحديث 10 أنظمة ولوائح داخلية لنشاطات ضمان الجودة

سيتم توقيعها  تم توقيعها و ارسالها

ــر  ــرص التطوي ــر ف ــع توفي ــزة م ــة المتمي ــوى العامل ــة والق ــس المؤهل ــة التدري ــى هيئ ــة عل ــس:  المحافظ ــدف الخام اله
ــم ــي له المهن

اإلنجازاتالمبادرات

 5.1.1 

تعزيز برنامج المنح الدراسية الحالي لتلبية احتياجات الجامعة ألعضاء هيئة التدريس 

في االعوام الخمس إلى العشر القادمة

عودة 34 من المبتعثين في عام 2018/2017

ابتعاث 60 عضو هيئه تدريس في عام 2018/2017

سعودة المعيدين و المحاضرين بالجامعة بنسبة %100

5.1.3  إعداد دليل هيئة التدريس
تم إعداد دليل أعضاء هيئة التدريس شاماًل جميع اللوائح الداخلية ذات 

الصلة

الهــدف الســادس:  التكامــل بيــن الجامعــة، والشــئون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، ومركــز الملــك عبــداهلل العالمــي 
لألبحــاث الطبيــة للوصــول إلــى مســتوى النظــام الصحــي الموحــد 

اإلنجازاتالمبادرات

6.2.1  تطوير  السياسة واالجراءات لمشاركة هيئة التدريس بدوام كامل في 

خدمات المستشفيات
االنتهاء من اللوائح الداخلية لممارسي المهن الصحية

ــع  ــى جمي ــب عل ــت المناس ــي الوق ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــهيل عملي ــة لتس ــاءة عالي ــز األداء اإلداري بكف ــن:  تعزي ــدف الثام اله
مســتويات الجامعــة

اإلنجازاتالمبادرات

8.1.1     استخدام نظام ادارة المخاطر إلنشاء خطط طوارئ وخطط احتياطية 

عند فشل األنظمة االصلية

أعداد “خطة الجامعة إلدارة المخاطر”

إنشاء سجل المخاطر

اإلنجازاتالمبادرات

إنشاء وصف للوظائف األكاديمية واعتمادها8.3.3  اعداد وصف وظيفي واضح يحدد ادوار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
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اإلنجازاتالمبادرات

8.5.1  إنشاء لوائح داخلية أكاديمية

تفعيل وحدة األنظمة و اللوائح

المراجعة المستمرة لألنظمة األكاديمية الداخلية و رفع ما تم االنتهاء منه على 

موقع وكالة الجامعة للتطوير و الجودة النوعية

26 اجراءات وسياسات أكاديمية 

9 لوائح أكاديمية

الهدف التاسع:  جودة الحرم الجامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء لمجتمع الجامعة. 

اإلنجازاتالمبادرات
9.1.5  تطوير برامج الصفية للطالب في مجاالت مثل القيادة والفنون واالدب وغيرها من 

مجاالت االهتمام
تشكيل لجنة داخلية للبرامج الالصفية

اإلنجازاتالمبادرات

9.2.1 تفعيل عمادة للمكتبات

إنشاء و تفعيل دور عمادة المكتبات

اعداد الهيكل التنظيمي لعمادة المكتبات

اعتماد اللوائح التنظيمية الخاصة بالمكتبات الفرعية والمركزية 

بالجامعة

8.2 إنجازات الجامعة من خالل الوكاالت والعمادات والكليات واإلدارات

8.2.1: إنجازات وكاالت الجامعة

8.2.1.1: وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
تعمــل وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة علــى تحقيــق رســالة الجامعــة وتطلعاتهــا املســتقبلية الراميــة إلــى تبــوأ ريــادة عامليــة فــي مجــال التعليــم الصحــي، وتحقيــق 

ر كافــة جهودها وتســتثمر  ِ
ّ

ســخ
ُ
أعلــى معاييــر الجــودة فــي األبحــاث املتعلقــة بالصحــة ورعايــة املر�ســى. ومــن هــذا املنطلــق فــإن وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة ت

 عــن اســتحداث برامــج ومعاهــد ومكاتــب بحثيــة جديــدة بهــدف تخريــج مختصيــن صحييــن ذوي كفــاءة 
ً
كل إمكاناتهــا  لتطويــر البرامــج األكاديميــة الحاليــة، فضــال

عاليــة، وكــوادر مؤهلــة تتمتــع بالقــدرة والفاعليــة واالســتعداد العلمــي واملنهــي لخدمــة الوطــن واملواطنين.

أ- إنجازات الوكالة فيما يتعلق بالبحث العلمي والتعليمي:

تم تحديث مجلس الجامعة لألبحاث بتاريخ 20 نوفمبر 2017 وأنجز من خالله مايلي:

وضع الخطة اإلستراتيجية ملجلس الجامعة لألبحاث  2022-2018	 

تحليل نتائج االستبيان ملشروع »األبحاث العلمية الضخمة« ذات األولوية الوطنية  واستخدام النتائج في كتابة استراتيجية الجامعة 	 

لألبحاث

عمل استطالع لتحسين تجربة البحث لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة	 

االنتهاء من تصميم برنامج »ملف البحث الجامعي« والذي يهدف إلى الحصول على إحصائيات صحيحة عن البحث العلمي في الجامعة	 

تأسيس لجنة فرعية لكتابة السياسات و االجراءات االدارية الخاصة باألبحاث:	 

السياسات واإلجراءات اإلدارية إلنتقاء األبحاث املنشورة	 

السياسات واإلجراءات اإلدارية لتمويل أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة	 

السياسات واإلجراءات اإلدارية إلرشاد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة	 

ب- إنجازات الوكالة فيما يتعلق بخدمات االبتعاث والمبتعثين:

 لحصولهم على بعثات 	 
ً
تعيين عدد سبعة وعشرون )27( معيد ومعيدة بكليات الجامعة خالل العام الدرا�سي 1439/1438هـ. تمهيدا

خارجية إلكمال دراستهم العليا ) املاجستير والدكتوراه أو ما يعادلها(.

ابتعاث عدد ستون )60( معيد\معيدة  الكمال دراستهم العليا خارج اململكة خالل العام الدرا�سي 2017\2018 م.	 

عدد اربعة وثالثون )34( مبتعث انهو الدراسة ملرحلة الدكتوراه أو ما يعادلها وباشروا العمل كأعضاء هيئة تدريس بكليات الجامعة 	 

بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الدرا�سي 2017\2018 م

 بعد إكمال دراستهم العليا ملرحلة الدكتوراه أو ما يعادلها خالل العام الدرا�سي 	 
ً
 من املتوقع عودة ستة وسبعون )76( مبتعثا

2018\2019م 

األنشطة الرئيسية والمشاريع التي تمت مناقشتها في مجلس الجامعة:
 	:)OMR(  متطلبات أوراق

تم من خالل عمل املجلس تصميم وتوفير أوراق OMR للعام الدرا�سي 2019/2018م، لكافة متطلبات كليات الجامعة وتمت طباعتها في مطابع الحرس 

الوطني، موفرة بذلك أكثر من مليوني ريال سنويا كانت تصرف لهذا الهدف.
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تدريب منسقي تقييم:	 

تدريب أربعة مرشحين سعوديين من كليات الجامعة املختلفة »كمنسقي تقييم« في العام الدرا�سي 2017-2018م.

سياسات التقييم في الجامعة	 

مراجعة سياسات التقييم لجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفق حاجة كافة الكليات بما يضمن مستوى عالي من األداء في جودة 

التقييم، وقد تم توزيع هذه السياسات املنقحة واملعدلة على كافة كليات الجامعة.

 معهد تعليم الممارسين الصحيين:
  يســتهدف معهــد تعليــم املمارســين الصحييــن )IHOPE( تعزيــز مهــارات وتجربــة التعليــم والتعلــم لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب بجامعــة امللــك ســعود 

بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة واالحســاء. وقــد تــم تشــكيل لجنــة تأسيســية للمعهــد خــالل العــام الدرا�ســي 2017-2018م.

األنشطة الرئيسية التي نوقشت في اللجنة التأسيسية للمعهد:

إنشاء لجان فرعية مخصصة ملراجعة أقسام املعهد املقترحة  كل على حده	 

مراجعة واعتماد مقترح معهد تعليم  املمارسين الصحيين  )IHOPE( بالنسختين العربية واإلنجليزية من قبل اللجنة التأسيسية	 

إرسال النسختين العربية واإلنجليزية من املقترح إلى مجلس الجامعة من خالل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في أبريل 2018 م 	 

للمناقشة واالعتماد

إنجازات اإلدارة العامة لخدمات التقنيات التعليمية )EduTech( لعام 2018/2017:
خدمات التعلم اإللكترونية	 

 	 I Cloudنقل نظام البالك بورد إلى السحابة اإللكترونية

حفظ محتويات النظام اإللكتروني بشكل آمن	 

تصميم صفحة تسجيل دخول جديدة إلى نظام البالك بورد	 

مشروع )عون( والذي يهدف لحل املشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطالب في نظام البالك بورد	 

تصميم البرنامج اإللكتروني لجلسات التعليم املبني على حل املشكالت لكلية الطب	 

إكمال استراتيجيات التعليم اإللكتروني	 

 	)SAMS( نظام إدارة الطالب األكاديمي

أتمتة برنامج أمراض الدم بالكامل لكلية الطب	 

إدارة معلومات الطالب اإللكترونية	 

إزالة بيانات الطالب غير النشطة من النظام	 

نقل قاعدة بيانات نظام إدارة الطالب األكاديمي إلى خادم جديد 	 

التطبيقات

إطالق موقع جديد لإلدارة العامة لخدمات التقنيات التعليمية	 

إطالق موقع تقديم لوظيفة معيد 	 

مشروع الجمعية السعودية للصحة العامة اإللكتروني	 

صيانة نظام أيسر لوكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية	 

تغيير النظام من مركز بيانات التنقيات التعليمية إلى مركز بيانات تقنية املعلومات	 

إجراء 2532 اختبار على نظام  تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية عن طريق االنترنت	 

نظام PEAARS  للقبول اإللكتروني في برامج الزمالة بمدينة الرياض	 

ربط نظامي معلومات الطالب والبالك بورد مع بعضهما البعض	 

إدخال 1449 سؤال متعدد الخيارات على ) برنامج تقييم( بنجاح	 

استحداث البوابة اإللكترونية لتجمع خريجي الجامعة 	 

 	  Paperless حفظ 6540 ملف على نظام

 	)SIS( نظام معلومات الطالب

تم إنشاء 1783 فصال وتسجيل 56144 طالب وطالبة	 

استالم 628 طلب تغيير حالة طالب	 

توزيع قبول 1420 طالب تلقائًيا بناًء على  املعايير املحددة	 

استالم 787 طلب في خدمة توفير املرجع للطالب	 

استخدام 14،404 سجل من نظام معلومات الطالب في مشروع »منظومة جامعة«	 

 	)YESSER( إمكانية التحقق من حالة قبول 8،306 طالب نشط في الجامعة عبر نظام يسر

تغيير نظام معلومات الطالب إلى مركز بيانات الجامعة الجديد	 

إجراء مقابالت واختبارات القياس لطالب الثانوية العامة للقبول في املسار األول 2019/2018	 

استالم 13،401 طلب قبول واختيار 2193 طالب للقبول في املسار األول	 

استالم 1003 طلب قبول ملرحلة املاجستير	 
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ج -إنجازات الوكالة فيما يتعلق بتطوير البرامج األكاديمية: 

بدء دراسة التخصصات التالية في كلية العلوم الطبية التطبيقية:	 

برنامج تقنية التخدير )طالب جدة - طالبات الرياض( 	 

برنامج تقنية القلب )التصوير باألمواج الصوتية - طالبات الرياض(	 

برنامج تقنية القلب )القسطرة القلبية - طالب الرياض(	 

برنامج علوم األشعة )طالبات جدة - طالب األحساء(	 

برنامج العالج الوظيفي )طالبات جدة(	 

تحديث خطة البرامج الدراسية، وتوحيد توصيف املقررات في جميع كليات الجامعة بالرياض وجدة واألحساء.	 

إكمال توحيد آليات )Rubrics(، وإجراء مراجعة شاملة لكافة النماذج بواسطة فريق عمل تطوير وتنمية املهارات.	 

إنهاء نماذج توصيفات املقررات املطلوبة من مجلس الجامعة وعمادة التطوير والجودة النوعية.	 

تعميد لجان املناهج في الكليات ملراجعة جميع املناهج والخطط الدراسية .	 

د- إنجازات الوكالة فيما يتعلق  بمجلس الجامعة لتقييم الطالب:

األنشطة الرئيسية واملشاريع التي تمت مناقشتها في املجلس:

نظام إدارة التقييم )التقييم - AT-TAQYEEM( في مرحلته الثانية.

إن نظــام إدارة تقييــم الطــالب إلكترونًيــا كان مطلًبــا رئيســًيا لــكل كليــة ولذلــك بــدأ مجلــس التقييــم فــي الجامعــة بجمــع متطلبــات البرنامــج مــن كليــات الجامعــة 

كل علــى حــدة مــن خــالل عقــد اجتماعــات منفصلــة خــالل العــام الدرا�ســي 2016-2017، وتــم كتابــة مخطــط البرنامــج بشــكل عــام وتقديمــه لوكيــل الجامعــة 

للشــؤون التعليميــة للموافقــة والتنفيــذ، وقــد تــم تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن البرنامــج فــي عــام 2018/2017م. واآلن بإمكاننــا إتمــام بنــوك ألســئلة االمتحانــات 

لــكل الكليــات منفصلــة ومجتمعــة بحســب مــا تتطلبــه حاجــة الكليــات، وأيًضــا باإلمــكان وضــع أســئلة اختبــارات وصياغــة اختبــارات بالكامــل مــع مايتعلــق بهــا 

مــن نتائــج مــن خــالل هــذا البرنامــج.

8.2.1.2: إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية

8.2.1.2.1: إنجازات الوكالة للعام الجامعي 1439/1438هـ

8.2.1.2.2: االعتماد األكاديمي البرامجي

بعد أن قادت وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية عملية االعتماد املؤس�سي للجامعة بأداء متميز، تستمر الوكالة اآلن بتقديم الدعم 	 

واملساعدة لكليات الجامعة املختلفة للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامجها وذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة لالعتماد كهيئة 

تقويم التعليم في املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لغرض تحقيق متطلبات الجودة املطلوبة للحصول على االعتماد البرامجي. 

كما تسعى الوكالة لتشجيع الكليات وحثهم للحصول على االعتماد البرامجي وذلك من خالل تقديم املقترحات واالستشارات والدورات 

التدريبية الالزمة للحصول على برامج معتمدة تعكس جودة مخرجات التعليم في الجامعة.

وقد قامت الوكالة بالتنسيق بين الكليات ووضعت خطة زمنية لبرامجها وذلك لتتعامل مع كل برنامج بكفاءة وفاعلية. 	 

جدول 127 : ويوضح الجدول اآلتي البرامج التي تقدمت لالعتماد للعام الجامعي 2018/2017م:

تاريخ التسليم البرامج األكاديمية رقم الدفعة

ديسمبر 2017

برنامج الطب )الرياض(

1

برنامج الطب )جدة(

برنامج التمريض )الرياض(

برنامج التمريض )جدة(

برنامج التمريض )األحساء(

مايو 2018 برنامج الصيدلة )الرياض( 2

)ADAA( 8.2.1.2.3: الدورة التشغيلية الثانية لنظام أداء

أطلقــت الوكالــة الــدورة التشــغيلية الثانيــة لنظــام أداء والــذي يهــدف إلــى جمــع البيانــات الالزمــة لتحليــل األداء األكاديمــي واإلداري للجامعــة 	 

وتحســينه ، وقــد أتمــت الوكالــة دورتهــا الثانيــة مــن نظــام أداء بنجــاح وتــم حصــر جميــع البيانــات الالزمــة مــن مختلــف كليــات الجامعــة فــي فروعهــا 

ــا فــي 
ً
الثالثــة خــالل فتــرة وجيــزة ، وقــد ســبقتها الــدورة األولــى والتــي انطلقــت فــي مطلــع العــام الجامعــي 2016-2017م وحققــت نجاًحــا ملحوظ

حصــر بيانــات الجامعــة منــذ انطالقتهــا ، الجديــر بالذكــر أن نظــام أداء يقــدم لوحــة بيانــات )Dashboard( لكافــة مؤشــرات األداء الرئيســية 

للجامعــة ويحللهــا علــى أكثــر مــن مســتوى.
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8.2.1.2.4: التقرير السنوي لمؤشرات األداء الرئيسية 

أصدرت وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية تقريرها السنوي ملؤشرات األداء الرئيسية للعام الجامعي 2016-2017م والذي شمل 	 

33 مؤشر أداء رئي�سي ، وقد تم عرض التقرير على مجلس الجامعة ورفع نسخة منه لعمادة التطوير ليتم إرفاقه ضمن التقرير السنوي 

للجامعة لنفس العام الجامعي.

وفيما يلي أهم مؤشرات األداء للعام الجامعي املا�سي 2017-2018م:   	 

جدول 128: يوضح الجدول التالي ابرز مؤشرات األداء باألضافة لقيمة الموشر خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

قيمة مؤشر األداء لعام 1439/1438 هـ مؤشر األداء

3.5 من 5 معدل رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم 1

%100 معدل البرامج التي تستخدم تقويم مخرجات التعلم 2

3.3 من 5

3.3 من 5

3.2 من 5

3.3 من 5

3.4 من 5

معدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعة

المكتبة والمركز اإلعالمي

المكتبة الرقمية

تقنية المعلومات

المرافق والتجهيزات

3

%100 معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة 4

)IQAS( 8.2.1.2.5: التقرير السنوي لنظام ضمان الجودة الداخلي

أصــدرت الوكالــة التقريــر الســنوي لنظــام ضمــان الجــودة الداخلــي للعــام الجامعــي املا�ســي 2016-2017م والــذي اشــتمل علــى قيــاس أداء 	 

النظــام مــن خــالل وضــع مقاييــس أداء تختــص بــكل هــدف مــن أهــداف النظــام وتقييمهــا بنــاًء علــى معــدل اإلنجــاز الــذي تحقــق لــكل هــدف علــى 

حــدة ومقارنتهــا بمعــدل اإلنجــاز لنفــس األهــداف فــي الســنوات املاضيــة ، وقــد تــم عــرض واعتمــاد التقريــر علــى أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة لضمــان 

الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي الجامعــة.

KSAU-HS Excellence in Achievement Project )KEAP( 8.2.1.2.6: تدشين برنامج التمّيز في اإلنجاز 

 لجهود جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية  املستمرة للتميز واإلرتقاء إلى رؤيتها الطموحة، قامت وكالة الجامعة 	 
ً
استكماال

للتطوير والجودة النوعية بتدشين مشروع »التمّيز في اإلنجاز« والذي يهدف إلى وضع الجامعة على مسار تحسين الجودة وتكييف 

السياسات الجامعية تعزيًزا السم الجامعة، والتي بدورها ستعزز تصنيف الجامعة العالمي. وتكمن أهمية التصنيف العالمي في تأثيرها 

على اتخاذ القرار، إضافة إلى أن أداء الجامعات في جهات التصنيف العاملية يعتبر عنصًرا أساسًيا لجذب الطالب املتميزين، وقد حققت 

ا املركز الثالث على املستوى الوطني في مؤشرات تصنيف تايمز العالمي للجامعات حيث صنفت الجامعة كواحدة من 
ً
الجامعة حديث

أفضل 500 جامعة عاملًيا.

8.2.1.2.7: اللوائح التنفيذية

في عام 2018/2017م تم مناشقة وعرض اللوائح التالية على لجنة األنظمة واللوائح الداخلية وتم املوافقة عليها من قبل مدير الجامعة 	 

واعتدمت من مجلس الجامعة :

الالئحة املنظمة لصندوق الطالب	 

الالئحة املنظمة للجمعيات العلمية	 

الالئحة املنظمة لالبتعاث والتدريب	 

8.2.1.2.8: جائزة مديرالجامعة

احتفــت إدارة التطويــر والجــودة النوعيــة بالفائزيــن بجائــزة معالــي مديــر الجامعــة الســنوية للتميــز األكاديمــي لعــام 2017-2018م تحــت رعايــة معالــي 

مديــر الجامعــة .هــذا وكــّرم معالــي مديــر الجامعــة الفائزيــن بجائزتــه، والتــي شــملت أفضــل برنامــج أكاديمــي وأفضــل مقــرر دراســي وأفضــل عضــو هيئــة 

تدريــس للعــام الجامعــي الماضــي.

8.2.1.2.9: يوم الجودة للجامعة

تحــت رعايــة معالــي مديــر الجامعــة، نظّمــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة )يــوم الجــودة( فــي الرابــع مــن شــهر أبريــل لعــام 2018، والــذي 

تضمــن ورش عمــل ونــدوات فــي القيــادة والتطويــر األكاديمــي وذلــك فــي مركــز الموتمــرات فــي الحــرم الجامعــي فــي مدينــة الريــاض، ويأتــي يــوم الجــودة 

لتعزيــز ونشــر ثقافــة الجــودة الشــاملة فــي الجامعــة، وأيضــاً اســتعراض ماقدمتــه الوكالــة مــن خــالل عمــادة الجــودة النوعيــة وعمــادة التطويــر مــن أعمــال 

خــالل الفتــرة الماضيــة، ومــا ســتقدمه مــن اقتراحــات ومشــاريع جديــدة والتــي مــن شــأنها تعزيــز مفهــوم الجــودة والرقــي بمســتوى الجامعــة لمــا يرضــي 

الطموحــات، وقــد انطلقــت ورش عمــل مهمــة حــول تقييــم نتائــج التعليــم والقيــادة األكاديميــة قدمهــا عــدد مــن المختصيــن فــي مجــاالت الجــودة والمجــاالت 

األكاديميــة.
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8.2.1.2.10: إدارة الخطة االستراتيجية إلكترونًيا

ــة نظــام إلدارة الخطــة االســتراتيجية إلكترونيــاً الــذي يهــدف إلــى تســهيل عمليــة متابعــة وتنفيــذ أهــداف الجامعــة  دشــنت وكالــة التطويــر والجــودة النوعيّ

االســتراتيجية بــداًل مــن اســتخدام جــدأول البيانــات والمســتندات يدويـًـا ، ونشــر األهــداف والمشــاريع والمبــادرات لــكل قســم وذلــك مــن خــالل التقرير الســنوي 

للجامعــة. وقــد تــم ذلــك مــن خــالل تطويــر تطبيــق إلكترونــي مصمــم لعمــادة التطويــر بالجامعــة وذلــك مــن أجــل إدارة وتتبــع تنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية 

بشــكل فّعــال وتحديــد كيفيــة قيــاس األهــداف والمشــاريع والمبــادرات والمســاعدة فــي إكمــال المشــروع فــي حــدود الميزانيــة والوقــت والمــوارد المتاحــة. 

حيــث ســيتم إصــدار دليــل مســتخدم تفصيلــي حــول كيفيــة اســتخدام الموقــع اإللكترونــي وصيانتــه مــن قبــل المســتخدم.

8.2.1.3: أهداف الوكالة االستراتيجية 2018/2017 م

التحقق و املتابعة لعمليات ضمان الجودة في الجامعة	 

تطوير لوائح وأنظمة الجامعة والهيكل التنظيمي لها	 

تطوير وتنفيذ خطة الجامعة االستراتيجية وإدارة أدائها	 

 وذلك من خالل رفع مستوى تصنيف الجامعة في التصنيفات العاملية	 
ً
 ودوليا

ً
االستمرار في تعزيز اسم الجامعة محليا

تأكيد تأسيس نظام للجامعة للمساعدة في تنويع مصادر التمويل	 

تقديم الدعم لتحسين كفاءة البيانات في الجامعة للحصول على مصدر وحيد موثوق لجميع بيانات الجامعة	 

8.2.1.4: مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:

جدول 129: الجدول التالي يبين مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي للجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

4.2 من 5

مدى معرفة أصحاب العالقة لنص الرسالة واألهداف )متوسط تقديرات مدى معرفة 

أعضاء هيئة التدريس وطالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا للرسالة على مقياس 

من خمس نقاط في مسح سنوي(مدى معرفة أصحاب العالقة لنص الرسالة واألهداف 

)متوسط تقديرات مدى معرفة أعضاء هيئة التدريس وطالب المرحلة الجامعية 

والدراسات العليا للرسالة على مقياس من خمس نقاط في مسح سنوي(. مدى معرفة 

أصحاب العالقة لنّص الرسالة واألهدافممدى معرفة أصحاب العالقة لنص الرسالة 

واألهداف )متوسط تقديرات معرفة أعضاء هيئة التدريس وطالب المرحلة الجامعية 

والدراسات العليا للرسالة على مقياس من خمس نقاط في مسح سنوي(

S١.١ K١ الرسالة واألهداف

3.38 من 5

تقويم أصحاب العالقة لدليل اللوائح، بما في ذلك الهيكل اإلداري ومسؤوليات العمل 

)متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس وطالب السنة النهائية لمدى كفاية دليل اللوائح 

على مقياس من خمس نقاط في مسح سنوي(

S2.١ K2 السلطات واإلدارة

3.46 من 5

تقويم الطالب الكلي لجودة تجربتهم التعليمية )متوسط تقديرات الطالب على مقياس 

من خمس نقاط لطالب السنة األخيرة »المتوقع تخرجهم« في مسح سنوي(.  تقويم 

أصحاب المصلحة لدليل اللوائح، بما في ذلك الهيكل اإلداري ومسؤوليات العمل واللوائح 

المتعلقة بالطلبة ونحو ذلك

S٣.١ K٣

إدارة ضمان الجودة 

وتحسينها
%100 م الطالب جودتها خالل السنة نسبة المقررات التي قوَّ S٣.2 K٤

%80.6
نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة من ِقَبِل متخصصين من داخل المؤسسة 

التعليمية لمعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب خالل السنة الدراسية
S٣.٣ K5

%84
نسبة اإلنجاز العام في تطبيق نظام ضمان الجودة الداخلي بناًء على األهداف المحددة 

)IQAS( سابقًا
- K6
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مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

8.85 : 1 نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس )استناًدا إلى دوام كامل أو مايعادله( S٤.١ K7

التعلم والتعليم

3.35 من 5
تقدير الطالب العام لجودة المقررات التي يدرسونها )متوسط تقدير الطالب على مقياس 

تقديري من خمس نقاط للتقويم الكلي للمقررات في مسح سنوي(
S٤.2 K٨

%63.22 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه معتمدة S٤.٣ K٩

%79 عدد الطالب المستجدين الذين أكملوا السنة األولى بنجاح S٤.٤ K١0

%70

 Proportion of students entering undergraduate programs who

complete those programs in minim نسبة الطالب المنتظمين الذين سجلوا 

ببرامج البكالوريوس وأكملوا تلك البرامج ضمن الحد األدنى من المدة المحددة

S٤.5 K١١

%87

 Proportion of students entering post graduate programs who complete

those programs in specified نسبة تخرج طالب البرنامج الذين التحقوا ببرامج 

الدراسات العليا وأكملوا تلك البرامج في الفترة المحددة

S٤.6 K١2

%74.18 نسبة طلبة الدراسات العليا وزماالت مابعد الدكتواره - K١٤

%66.1 نسبة الموظفين في الجامعة الذين يحملون مؤهالت فوق الثانوية - K١6

4.2:1 نسبة عدد الطالب للكادر اإلداري S5.١ K١7

إدارة شؤون 

الطالب وخدمات 

الدعم

%1.77
نسبة الميزانية التشغيلية )بخالف السكن ومكافآت الطالب( المخصصة لتقديم 

الخدمات الطالبية
S5.2 K١٨

3.3 من 5
تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي والمهني )متوسط التقديرات عن مدى مناسبة اإلرشاد 

األكاديمي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط لطالب السنة النهائية(
S5.٣ K١٩

مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

3.3 من 5

تقويم المستفيدين للمكتبة ومصادر التعلم من خالل متوسط   التقديرات لمدى كفاية 

المكتبة ومركز مصادر التعلم على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط ، ويشمل 

ذلك:

أ-المساعدة المقدمة من موظفي المكتبة

ثة ب-خدمات محدَّ

ج-مرافق التصوير والطباعة

د-فاعلية التجهيزات

هـ-جو الدراسة في المكتبة

و-توفر أماكن الدراسة

ي-أي مؤشر أداء آخر للخدمات المقدمة

S6.١ K20

مصادر التعلم

175.5
عدد منشورات الموقع اإللكتروني واالشتراكات في المجالت العلمية بالنسبة لعدد 

البرامج المطروحة
S6.2 K2١

3.2 من 5

تقويم المستفيدين للمكتبة الرقمية من خالل متوسط   التقديرات لمدى كفاية المكتبة 

الرقمية على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط ، ويشمل ذلك:

أ-سهولة استخدام الموقع اإللكتروني

ب-توفر قواعد المعلومات اإللكترونية

ج-سهولة دخول المستخدمين

د-التدريب على مهارات استخدام المكتبة الرقمية

هـ-أي مؤشر أداء آخر للخدمات المقدمة

S6.٣ K22
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مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

أ )%4.5(

ب )%0.01(

ج )%93.9(

اإلنفاق السنوي على ميزانية تقنية المعلومات، ويشمل ذلك:

أ. نسبة إجمالي الميزانية المخصصة داخل المؤسسة التعليمية أو الكلية أو البرنامج 

لتقنية المعلومات

ب. نسبة إجمالي الميزانية المخصصة لكل برنامج داخل المؤسسة أو لكل طالب داخل 

البرنامج لتقنية المعلومات

ج. نسبة ميزانية تقنية المعلومات المخصصة لرخص البرامج الحاسوبية والمخصصة 

ألمان البرامج واألجهزة الحاسوبية وصيانتها

S7.١ K2٣

المرافق 

والتجهيزات

3.3 من 5

تقويم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات من خالل متوسط   التقديرات لمدى 

كفاية خدمات تقنية المعلومات على مقياس تقديري سنوي  من خمس نقاط ، ويشمل 

ذلك:

أ. توفر خدمات تقنية المعلومات

ب. الموقع اإللكتروني

ج. خدمات التعلم اإللكتروني

د. أمن تقنية المعلومات

هـ. الصيانة )صيانة األجهزة والبرامج(

و.  سهولة الدخول لخدمات تقنية المعلومات

ز. أنظمة الدعم

ح. تحديث األجهزة والبرامج الحاسوبية وأنظمة إدارة البيانات اإللكترونية على مواقع 

اإلنترنت أو على المصادر اإللكترونية

S7.2 K2٤

مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

3.4 من 5

تقويم المستفيدين للمرافق والتجهيزات )المعدات( من خالل متوسط   التقديرات مقياس 

تقديري سنوي من خمس نقاط، لما يلي:

أ. الفصول الدراسية

ب. المعامل والمختبرات

ج. دورات المياه )النظافة والصيانة(

د. األمن في الحرم الجامعي

هـ.  المواقف ومدى توفرها

و.  السالمة )متطلبات اإلسعافات األولية، طفايات وأنظمة إنذار الحريق، حفظ المواد 

الكيمائية في أمكنة مأمونة(

ز. سهولة حركة ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين )وجود الساللم والمصاعد ودورات 

المياه المناسبة(

ح. المرافق والتجهيزات الرياضية

S7.٣ K25
المرافق 

والتجهيزات

121،098 ريال سعودي إجمالي اإلنفاق التشغيلي لكل طالب )بخالف تكاليف السكن ومكافآت الطالب( S٨.١ K26 التخطيط المالي

%4.6
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في الجامعة في العام المنصرم ألسباب 

التتعلق بسن التقاعد
S٩.١ K27

إجراءات توظيف 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والموظفين
%57.2 نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني S٩.2 K2٨
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مستوى الجامعة 

للعام الجامعي

2017 - 2018 م

مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

المؤشر

رمز المؤشر 

الداخلي
المعيار

0.83

عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أوما 

يعادله يُعتّد باألبحاث المنشورة على أساس تعريفها الوارد في الئحة المجلس األعلى، وال 

يدخل  في ذلك حضور المؤتمرات أو المشاركة فيها(

S١0.١ K2٩

البحث العلمي

Pending
عدد مرات االقتباس من بحوث كل عضو هيئة تدريس بدوام كامل أو ما يعادله في 

مجالت علمية محكمة
S١0.2 K٣0

0.22
نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين لديهم بحث واحد على األقل محكم 

ومنشور
S١0.٣ K٣١

0.33
عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في المؤتمرات األكاديمية لكل عضو هيئة 

تدريس )بدوام كامل أو ما يعادله(
S١0.٤ K٣2

2398.20 ريال 

سعودي

دخل البحوث من مصادر خارجية في العام الماضي بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس 

)بدوام كامل أو ما يعادله(
S١0.5 K٣٣

% 13 نسبة التمويل التشغيلي الكلي المصروف على األبحاث S١0.6 K٣٤

1.5
عدد البرامج التعليمية المقدمة للمجتمع ونسبتها إلى عدد البرامج األكاديمية 

المطروحة
S١١.2 K٣5 خدمة المجتمع

8.3: إنجازات العمادات

8.3.1: عمادة القبول والتسجيل

8.3.1.1: إنجازات العمادة  للعام الجامعي 1439/1438هـ
قبول عدد 2506 طالب وطالبة في برامج البكالوريوس ) الرياض - جدة - األحساء (.	 

قبول عدد 70 طالب وطالبة في برنامج املسار الثاني ) الرياض - جدة (.	 

قبول عدد 144 طالب وطالبة في برامج املاجستير ) الرياض - جدة - األحساء (.	 

تم منح الدرجة العلمية لعدد 1026 من خريجي الجامعة لعام 1439/1438هـ	 

إصدار 1887 سجل أكاديمي	 

إصدار 1026 وثيقة تخرج	 

إصدار 582 شهادة أمتياز	 

إصدار 500 نموذج التحقق من املؤهل	 

أرشفة 2479 ملف طالب وطالبة	 

 	

8.3.2: عمادة الدراسات العليا

8.3.2.1: إنجازات العمادة  للعام الجامعي 1439/1438هـ
جائزة وشهادة االعتراف والتميز الفضية من  جمعية القلب األمريكية لبرامج دعم الحياة األساسية لتدريب اكثر من )6000( متدرب في 	 

الشرق األوسط و شمال افريقيا.

زيادة عدد الدورات التدريبية املقدمة باللغة العربية كدورة دعم الحياة األساسية	 

تقديم دورات  تدريبية لوزارة الصحة 	 

الحصول على االعتماد كمركز دولي في ادارة الكوارث و تأهب للطوارئ من قبل الكلية األمريكية للجراحين	 

الحصول على االعتماد كمركز معتمد لدورات دعم الحياة في اإلصابات و الحوادث بالتعاون مع املركز اإلقليمي لدورات دعم الحياة 	 

املتقدمة لإلصابات و الحوادث بالشرق األوسط في الرياض

الحصول على االعتماد كمركز معتمد لدورات إدارة عمليات اإلصابات املتقدمة بالتعاون مع املركز اإلقليمي لدورات دعم الحياة املتقدمة 	 

لإلصابات و الحوادث بالشرق األوسط في الرياض
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الحصول على االعتماد كمركز معتمد لدورة تقديم الدعم الطبي لحاالت اإلصابة ما قبل املستشفى  بالتعاون مع املركز اإلقليمي لدورات 	 

دعم الحياة املتقدمة لإلصابات و الحوادث بالشرق األوسط في الرياض

حصول مركز التدريب في جدة على الجائزة الفضية لـ4 سنوات على التوالي من قبل جمعية القلب األمريكية كمركز دولي لبرامج دعم 	 

الحياة األساسية

حصول مركز التدريب في جدة على درجة االمتياز من جمعية القلب األمريكية من عام 2014 إلى عام 2017	 

حصول عمادة الدراسات العليا في جدة على درع تقدير من مكتب معالي املدير العام لجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية	 

حصول عمادة الدراسات العليا في جدة على درع تقدير مقدم من مركز األورام بجامعة األميرة نورة	 

حصول عمادة الدراسات العليا في جدة على درعين تقدير من قسم الطب - الشيخوخة، بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة	 

حصول عمادة الدراسات العليا في جدة على درع تقدير مقدم من قسم الطب - األمراض الجلدية بالتعاون مع  الجمعية االسكتلندية 	 

ألمراض الجلدية.

حصول عمادة الدراسات العليا في جدة على درع تقدير مقدم من قسم طب العيون بالتعاون مع  الجمعية السعودية لطب العيون.	 

درعين تقدير من قسم الصيدلة، بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية بجدة	 

تقديم دورة االسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي لخدمة املجتمع	 

8.3.3: عمادة شؤون الطالب

القيام بالعديد من األنشطة الطالبية باملركز الرئي�سي للجامعة وفروعها على النحو التالي:

جدول 130: يبين أعداد الفعاليات واألنشطة الطالبية وأنواعها والتي تم تنفيذها في الجامعة وفروعها  خالل العام الجامعي 1438/1437هـ

عدد المشاركينعدد االنشطةنوع النشاط

2403200 األنشطة الثقافية

402400 أنشطة التدريب

44900 األنشطة الرياضية

1503170 األنشطة االجتماعية

32000األنشطة المسرحية

47711670اإلجمالي

جدول 131: يبين أعداد الفعاليات  واألنشطة الطالبية وأنواعها والتي تم تنفيذها في الجامعة وفروعها  خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

عدد المشاركينعدد االنشطةنوع النشاط

443804األنشطة الثقافية 

3314221أنشطة التدريب

20603األنشطة الرياضية

546520األنشطة االجتماعية

24652األنشطة المسرحية والفنية

47315800اإلجمالي

8.3.4 :عمادة المكتبات

8.3.4.1: إنجازات العمادة  للعام الجامعي 1439/1438هـ
التحول إلى املركزية من خالل ربط جميع فروع املكتبات بنظام وآلية موحدة. 	 

اعتماد نظامي الفهرسه والتصنيف العامليين وهما Library of Congress Classification System National Library of Medicine ويحق 	 

لكل مكتبه استخدام احد هذا النظامين في فهرسة وتصنيف مجموعاتها.  

 تفعيل نظام اإلستعارة الذاتية من خالل نظام السمفوني املرتبط بمجموعات املكتبات.	 

8.3.5: عمادة الجودة النوعية

8.3.5.1: إنجازات العمادة للعام الجامعي 1439/1438هـ:

االعتماد األكاديمي البرامجي

املساهمة في جاهزية برنامج بكالوريس الطب والجراحة وبرنامج التمريض لإلعتماد األكاديمي، وهي على النحو التالي:

تقديم الدعم للكليات وتزويدهم بمتطلبات اإلعتماد األكاديمي.	 

املشاركة في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد.	 

تم تحديث نظام أيسر والذي يعنى بأتمتة وحفظ وثائق توصيف البرامج واملقررات وكذلك وثائق التقارير السنوية لكافة املقررات 	 

والبرامج.  
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التحقق من تطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بأعمال الجودة النوعية والعمل بها بكافة املدن الجامعية.	 

إستيفاء متطلبات وتوصيات لجان اإلعتماد األكاديمي املرسلة من هيئة تقويم التعليم ومنها: 	 

إعداد سياسات وإجراءات تقارير الخبرة امليدانية.. 1

مراجعة سياسات وإجراءات استحداث وتطوير البرامج األكاديمية واملقررات الدراسية.. 2

إعداد سياسات تهيئة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الجدد.. 3

سياسات وإجراءات استبانة تقويم املقرر.. 4

  - تم مراجعة وتحديث االستبيانات التالية بما يتوافق مع رسالة وأهداف الجامعة:

استبانة أرباب العمل.. 1

استبانة الخريجين. 2

استبانة أعضاء هيئة التدريس.. 3

مراجعة السياسات واإلجراءات التالية لتحقيق الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية: 	 

جــدول 132: يوضــح الجــدول التالــي السياســات واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا للتأكــد مــن ســير العمــل لتحقيــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية للجامعــة خــالل 

العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

السياسات واإلجراءات #

سياسة اعتماد البرامج والمقررات 6 استبانة رضا الموظفين 1

تقرير المقرر 7 اإلرشاد األكاديمي 2

سياسة استبانة تقويم المقرر 8 اللجنة االستشارية للبرامج 3

الشراكة الطالبية 9 التقرير السنوي للبرامج 4

استبانة تقويم البرامج 10 تقرير الخبرة الميدانية 5

8.3.6: عمادة التطوير

8.3.6.1: إنجازات العمادة للعام الجامعي 1439/1438هـ
جدول 133: الجدول التالي يوضح إنجازات العمادة للعام الجامعي 1439/1438هـ

إصدار واعتماد التقرير السنوي للجامعة لعام 2017/2016إدارة التقارير والبيانات

الحوكمة والتخطيط االستراتيجي

عقد ورشة عمل بتاريخ 8-19 اكتوبر 2017 تحت عنوان •

)التخطيط االستراتيجي لوكاالت وعمادات وكليات وإدارات الجامعة( •

اعتماد )19( خطة استراتيجية للوكاالت والعمادات والكليات. •

توقيع )22( اتفاقية مبادرة من المرحلة الثانية من الخطة االستراتيجية للجامعة •

إعداد دلليل إدارة تنفيذ المبادرات •

اللوائح األكاديمية والسياسات واألنظمة

اللوائح األكاديمية المعتمدة •

الئحة االبتعاث •

الئحة صندوق الطالب •

الئحة الجمعيات العلمية •

اإلجراءات والسياسات األكاديمية المعتمدة •

سياسات السلوك داخل مكتبات الجامعة •

موارد المعلومات اإللكترونية •

الخدمات المكتبية •

نظام استعارة الكتب •

نظام الفهرسة •

تحديث مقتنيات المكتبة •

االعتراف األكاديمي وتحسين التصنيف العالمي 

للجامعة

عقد اجتماع مع نظام QS  لدراسة سبل تقدم ترتيب الجامعة من ضمن الجامعات العالمية •

• Time Higher Education  إرسال البيانات الالزمة لنظام التصنيف
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8.4 إنجازات الكليات: 

8.4.1: كلية الطب - الرياض

8.4.1.1: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي الحالي:

الدورات التدريبية:

القيــام بالعديــد مــن الــدورات مــن اجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة. حيــث تــم عقــد كثيــر مــن الــدورات 

 خــالل العــام الدرا�ســي الحالــي ويبيــن الجــدول أدنــاه عــدد هــذه الــدورات وعــدد املشــاركين فيهــا
ً
 وخارجيــا

ً
محليــا

جدول 134: يوضح الجدول اعداد الدورات التي تم تقديمها ألعضاء هيئة التدريس من اجل تحسين وتطبيق مفاهيم الجودة.

المشاركينالعددالدورة

6189دورات محلية

6368دورات عالمية

--مؤتمرات

12557المجموع

البحث العلمي:

 لطالب ماجستير التعليم الطبي في كلية الطب للعام الجامعي )1439/1438هـ(. 1
ً
 من قبل طالب الطب البشري و )21( بحثا

ً
إنهاء )42( بحثا

 من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالرياض.. 2
ً
إنهاء )543( بحثا

جدول 135: يوضح الجدول التالي إجمالي عدد البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب  للعامين الماضيين

العددالبحوثالعام الجامعي

1438/1437هـ

Full time Faculty 49أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

Joint Appointment 445أعضاء هيئة التدريس المتعاونين

494المجموع

1439/1438هـ

Full time Faculty 98أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

Joint Appointment 445أعضاء هيئة التدريس المتعاونين

543المجموع

1037اإلجمالي

8.4.2: كلية الطب - جدة

8.4.2.1: أهم اإلنجازات الكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

الشؤون األكاديمية:

فيما يتعلق بتطوير املناهج: 

واصلــت كل مــن كليــة الطــب بالريــاض وكليــة الطــب بجــدة مناقشــة املناهــج الدراســية وقــد تــم عقــد عــدة اجتماعــات داخليــة فــي كليــة الطــب بجــدة ومؤتمــرات 

فيديــو باملشــاركة مــع أعضــاء لجنــة املناهــج املوحــدة بالريــاض. وقــد ناقشــت اللجنــة العديــد مــن املســائل املتعلقــة باملناهــج وكيفيــة تطويرهــا إليجــاد افضــل 

الحلــول والوســائل التــي تســاعد علــى تطويــر املنهــج بشــكل يتوافــق مــع رؤيــة كليــة الطــب بشــكل خــاص وجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة 

 Field بشــكل عــام، كمــا واصلــت لجنــة املناهــج بجــدة بعمــل خطــوات ارشــادية لعمليــة تقييــم املنهــج، وقامــت بعمــل نمــوذج ملحاضــرات الخبــرة امليدانيــة للطــالب

Experience CDT Sessions  خــارج كليــة الطــب ومــن ثــم تــم تقديمــه للجنــة املنهــج املدمــج وتمــت املوافقــة عليــه واعتمــاده بشــكل رســمي لــكال الكليتيــن بجــدة 

والريــاض. كمــا تــم عمــل تقييــم دوري لجميــع املناهــج وهــو تقييــم تقــوم كليــة الطــب بعملــه بشــكل مســتمر طــوال العــام وبعــد اكتمــال كل منهــج درا�ســي.  يترتــب 

 عقــد ســتة عشــر ورشــة عمــل ألطبــاء الــدوام الجزئــي 
ً
علــى هــذا التقييــم العديــد مــن اإلصالحــات والتطويــر، مــن خــالل اســتكمال  مواطــن الضعــف. تــم أيضــا

.
ً
والكامــل وذلــك لتطويــر مهــارات التدريــس بمعــدل مشــاركة فــاق )483( عضــوا

فيما يتعلق بعمليات التقييم :

تــم عمــل اختبــار قيــاس تطــور املســتوى لطــالب وطالبــات كليــات الطــب باململكــة بعــد أن تــم التأكيــد علــى جميــع الطــالب والطالبــات بأهميــة املشــاركة فــي هــذا 

األختبــار .

إنجازات قسم الشوون األكاديمية:

تم تنفيد و إنجاز 110 % من منهج القسم بنجاح	 

تثبيت قواعد إرشادية ألقسام الكلية للعبء الدرا�سي والتعويض	 

 	OSCE & OSPE تأسيس رسم توضيحي ألختبارات
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إنشاء دليل للطالب واألكاديميين	 

إستنباط منهج داخلي لعملية التدريب الصيفي للطالب	 

إنشاء برنامج عن طريق الكشف عن التعارض في الجداول الدراسية	 

 	KPI’s إعداد مؤشرات  األداء الرئي�سي للقسم

 	Students’ Counselling Program املشاركة في برنامج اإلرشاد للطالب

إعداد قاعدة بيانات مكتملة لكل عضو هيئة تدريس في الكلية و كل مادة درست للعام الجامعي	 

تم اصدار إستمارات العبء التعليمي ألغراض التقييم السنوي أو التقديم على الترقية اآلكاديمية.	 

8.4.3: كلية طب األسنان

8.4.3.1: أهم إنجازات الكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
املوقع اإللكتروني لكلية طب األسنان.. 1

املنصة الرئيسية للتقييم اإللكتروني.. 2

لوحة املعلومات اإلكلينيكية.. 3

شاشة اللمس اإلرشادية.. 4

نظام إدارة التحضير بالبصمة.. 5

نظام إدارة جدأول طالب اإلمتياز. . 6

7 ..)PBL(نظام عرض الجداول للفصول الدراسية وغرف

نظام حجز الغرف. . 8

دليل األرقام اإللكتروني.. 9

نظام خدمة العمالء.. 10

11 ..CSSD نظام ترقيم قوائم اإلنتظار لـ

نظام إرسال الرسائل النصية القصيرة.. 12

الدليل التفاعلي لنظام )البالك بورد( و)سالود(.. 13

املوقع اإللكتروني للجمعية العلمية السعودية لتشوهات الوجه وشق الشفة.. 14

8.4.3.2 التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1439/1438هـ
على املستوى الداخلي: 

يوم البحث السنوي األول لبحوث طب األسنان لعام 2018 واملقام بتاريخ 2 أبريل 2018.	 

املؤتمر العلمي للمهن الصحية 2018 واملقام بتاريخ 19 أبريل 2018.	 

على املستوى الخارجي:

الدورة العامة السادسة والتسعون للمعرض العام واملؤتمر اإلقليمي للجمعية الدولية ألبحاث طب األسنان ) IADR( في لندن ، اململكة 	 

املتحدة واملقام بتاريخ 25-28 يوليو 2018.

اجتماع الرياض لطب األسنان 2018 واملقام بتاريخ 21-22 مارس 2018.	 

التدريب واإلرشاد في مهنة الصيدلة واملقام بتاريخ 1 نوفمبر 2017.	 

املؤتمر الدولي السادس لطب األسنان وورش العمل بجامعة الشارقة. اإلمارات العربية املتحدة واملقام بتاريخ 28-29 يناير 2018.	 

املؤتمر السنوي الثاني عشر للجمعية السعودية لتقويم األسنان ، الرياض واملقام بتاريخ من 23 إلى 25 فبراير 2018.	 

املؤتمر الدولي الخامس عشر لطب األسنان بمكة املكرمة 2018 واملقام بتاريخ 27-29 مارس 2018.	 

يوم أبحاث املتدربين الجامعيين بجامعة امللك عبد العزيز لعام 2018 واملقام بتاريخ 09-10 مايو 2018.	 

8.4.4: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

أهم إنجازات الكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ:

إنشاء مكتب لألبحاث.	 

إكمال متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )NCAAA( لجميع البرامج األكاديمية	 

8.4.5: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

8.4.5.1 أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
تخريج دفعات من الطالب والطالبات في برامج بلغ تعدادها )9( بإجمالي عدد الطالب )243(.	 

توقيع اتفاقية تعأون مع وزارة الصحة لتدريب طالب االمتياز في تخصص الخدمات الطبية الطارئة في الحج في منشئات املشاعر املقدسة 	 

في مكة واملدينة في يوليو، 2018.

تفعيل برامج دورات وورش عمل لتطوير العمل األكاديمي واإلداري.	 
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جوائز التمَيز: 

حصول برنامج تقنية التخدير على جائزة التميز كأفضل برنامج أكاديمي للعام 2018 في كلية العلوم الطبية التطبيقية.	 

8.4.5.2  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 1439/1438هـ
مشاركة الكلية في تنظيم عدة مؤتمرات علمية منها:	 

املؤتمر السعودي للمحاكاة الطبية، 2018م	 

املؤتمر الدولي التاسع للجمعية السعودية للعناية الحرجة، مستشفى امللك فيصل التخص�سي ومركز األبحاث، 15-19 أبريل 2018م	 

مؤتمر سالمة املر�سى، 9-12 أبريل 2018م	 

يوم التوعية بالتخدير، 25 فبراير 2018م	 

البرنامج الثقافي السادس، 6-8 فبراير 2018م	 

مؤتمر الجمعية السعودية للقلب، 1-3 مارس 2018م	 

املؤتمر العلمي للرعاية التنفسية، 14 ديسمبر 2017م	 

املؤتمر السعودي لطب الطوارئ، 26-28 نوفمبر 2017م	 

مؤتمر التخصصات الصحية، 17-19 أبريل 2018م	 

اليوم العالمي للطفل، 21 نوفمبر 2018م	 

اليوم العالمي للسكري، 14 نوفمبر 2017م	 

اليوم العالمي للربو، 2 مايو 2018م	 

اليوم العالمي للعالج التنف�سي، 24 أكتوبر 2017م	 

اليوم العالمي للعالج الوظيفي، 26 أكتوبر 2017م	 

اليوم العالمي لعلوم األشعة، 8 نوفمبر 2017م	 

اليوم العالمي للتغذية األكلينيكية، 28-29 مارس 2018م	 

حملة الخاليا الجذعية، 11-12 أكتوبر 2017م	 

8.4.6: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

8.4.6.1: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ

تخريج الدفعة األولى في برنامج التغذية اإلكلينيكية للعام الجامعي 2018-2017.	 

تأسيس أول برنامج internship لخريجات الدفعة األولى لبرنامج التغذية اإلكلينيكية للعام الجامعي 2017-2018م	 

إعداد برنامج للتدريب الصيفي لطالبات قسم علوم األشعة في مستشفى امللك عبد العزيز الطبي ومستشفيات أخرى.	 

حصول طالبات قسم علوم األشعة بجدة على أعلى درجة في اختبار تحديد املستوى	 

تحضيرات قسم علوم األشعة لالعتماد األكاديمي، والذي يعتبر من اهم الخطط املستقبلية.	 

افتتاح قسم للطالب في قسم علوم األشعة الذي يعزز بدوره فرص تعليمية ووظيفية للذكور في خدمة املجتمع والرعاية الصحية. 	 

تحضير عدد من التخصصات الدقيقة لقسم علوم األشعة لطالبها في السنة األخيرة من الدراسة األكاديمية التي توفر فرص مهنية بعد 	 

التخرج وتساهم في املزيد من االهتمام في الرعاية الصحية املقدمة للمر�سى.

تنظيم وتنسيق حفل تخرج أول دفعة من طالب وطالبات الكلية واملشاركة في تجهيز كل النماذج املتعلقة بالتخرج.	 

تنظيم حفل الخريجات الخاص بالكلية واملقام في النادي الريا�سي )شطر الطالبات( 2018/4/22.	 

8.4.7: كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء

8.4.7.1: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1439/1438هـ
مؤتمــر التخصصــات الصحيــة: يعتبــر مؤتمــر التخصصــات الصحّيــة مــن أبــرز وأنــدر املؤتمــرات الســنوّية التــي تقــام لطــالب وطالبــات املجــاالت 	 

الصحيــة، هــو أول مؤتمــر طالبــي معتمــد مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة بســاعات تدريبيــة معتمــدة. حــرص املؤتمــر هــذه الســنة علــى تحقيــق 

أهــداف معينــة، تتمثــل فــي املســارات واملواضيــع التــي تخــدم البحــوث العلميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وإبــراز الخيــارات املســتقبلية 

املجــال  ملنســوبي  االجتماعــي  الجانــب  علــى  املؤتمــر  يركــز  كمــا  والوظيفــي.  والتطبيقــي  األكاديمــي  املجــال  فــي  الصحيــة  التخصصــات  ملنســوبي 

الصحــي، واألثــر الناتــج علــى املجتمــع، كمــا حقــق املؤتمــر جانبــا مــن جوانــب رؤيــة 2030 بتغطيــة مواضيــع الصحــة العامــة وصحــة املجتمــع 

والنهــوض بمســتوى األبحــاث العلميــة فــي الســعودية. شــاركت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بتنظيــم اليــوم الثالــث مــن املؤتمــر عــن طريــق 

تقديــم دورات فــي البرامــج األكاديميــة املفّعلــة فــي الكليــة ومواضيــع أخــرى مختلفــة كاســتعراض تجــارب الطــالب فــي ســنة االمتيــاز ومحاضــرة عــن 

تعزيــز الثقــة بالنفــس وتفــادي الضغوطــات النفســية فــي العمــل.

يــوم الجــودة: تــم عقــده فــي يــوم 2018/01/04م | مركــز مؤتمــرات الجامعــة. نظــم مستشــفى امللــك عبدالعزيــز بالحــرس الوطنــي فــي األحســاء 	 

 بقســم الجــودة وســالمة املر�ســى فعاليــة يــوم الجــودة العالمــي بتنظيــم العالقــات العامــة واإلعــالم بالشــؤون الصحيــة لــوزارة الحــرس 
ً

ممثــال

الوطنــي بالقطــاع الشــرقي وعمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة تأكيــًدا للــدور الهــام للمعاييــر فــي رفــع نســبة الجــودة فــي املنشــأة الصحيــة. كذلــك 

قامــت العميــد املشــارك بالكليــة بتشــجيع طالبــات برنامــج املختبــرات الطبيــة علــى املشــاركة بركــن يمثــل الكليــة علــى أن يحتــوي علــى )3( مواضيــع 

مختلفــة عــن قواعــد الســالمة العامــة فــي املختبــرات والســالمة مــن الحرائــق والســالمة مــن أدوات التجميــل. وذلــك بإشــراف ومتابعــة مــن رئيســة 

القســم وأعضــاء مــن هيئــة التدريــس.
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8.4.7.2: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ
تخريج الدفعة الثانية من طالب وطالبات الكلية في التخصصات التالية:	 

العالج التنف�سي: 28 طالب و 25 طالبة	 

الخدمات الطبية الطارئة:  23 طالب	 

قسم املختبرات الطبية: 21 طالبة	 

8.4.8: كلية التمريض - الرياض

8.4.8.1: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ:
التقدم لطلب االعتماد األكاديمي البرامجي من هيئة تقويم التعليم - املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي في مارس 2018.	 

بلغ عدد خريجات كلية التمريض في الجامعة أكثر من )800( خريجة.	 

زيادة اإلقبال على برنامج التمريض في الجامعة من قبل خريجات التعليم العام.	 

 للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه.	 
ً
زيادة عدد املبتعثات خارجيا

املساهمة الفعالة لكلية التمريض في خدمة املجتمع.	 

حصول أعضاء من هيئة التدريس وطالبات كلية التمريض على الكثير من الجوائز العاملية واملحلية في مختلف املناسبات.	 

عقد ورش العمل األكاديمية لتطوير وتحديث قدرات هيئة التدريس طوال العام بمشاركات خارجية.	 

تشجيع االنتساب ملهنة التمريض من خالل الحمالت الوطنية واألنشطة الطالبية والحمالت الوطنية.	 

تميز برامج وأنشطة الكلية املوجهة لخدمة املجتمع.	 

رفع مستوى الحماية لجميع األنظمة اإللكترونية بما يتناسب مع متطلبات إدارة أمن املعلومات.	 

تحويل جميع امللفات الرقمية املحفوظة في خادم األرشيف من مركز بيانات الشؤون الصحية  ملقرها النهائي في مركز بيانات الجامعة.	 

بناء نظام إلكتروني ملتابعة األداء األكاديمي للطالبات.	 

بنــاء نظــام ملفــات إلكترونيــة لحفــظ جميــع بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن كمرحلــة أولــى لنظــام لوحــة متابعــة متكاملــة لجميــع 	 

نشــاطات الكليــة وربطهــا باملعاييــر القياســية املعتمــدة لتوفيــر تقاريــر ومخرجــات لحظيــة متكاملــة.

بناء نظام بوابة الخريجين.	 

بناء نظام تقييد وإدارة األصول لحفظ جميع املمتلكات التابعة للكلية ولسهولة إعداد التقارير حولها وإدارتها.	 

بناء واجهة للتقديم اإللكتروني لطالب الدراسات العليا.	 

إعداد وتنفيذ استبانة لقياس مستوى الرضا عند الطالبات لخدمات وبرامج معمل اللغة اإلنجليزية.	 

8.4.9: كلية التمريض - جدة

8.4.11.1: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ
تأسست لجنة إعداد نتائج التعلم الخاص بمرحلة البكالوريوس والتي تهدف إلى:. 1

تحديد أساليب التقييم واألهداف واملعايير وفقا لنتائج التعلم لكل برنامج درا�سي.	 

تصميــم خطــة تقييــم مخرجــات تعلــم البرامــج الدراســية وأدواتهــا، وقيــاس اإلنجــاز، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف واقتــراح  اإلجــراءات 	 

التصحيحيــة للنتائــج غيــر املرضيــة لتقييــم نتائــج التعلــم.

تقديم استشارات تقييمية إلى أعضاء هيئة التدريس.	 

انطالق ماجستير تمريض القبالة.. 2

عقد إتفاقية تعأون بين كلية التمريض بجدة ومستشفى امللك خالد )الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني(. 3

 

8.4.9.2: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي 1439/1438هـ

التعاون الداخلي

 مع املستشفيات واملراكز التالية بهدف تدريب الطالبات وطالبات اإلمتياز.. 1
ً
تتعاون كلية التمريض بجدة سريريا

مستشــفى امللــك خالــد - جــدة: التعــاون لتنفيــذ املنهــج الســريري ذات الصلــة بالبكالوريــوس واملاجســتير فــي دورات القبالــة وبرنامــج اإلمتيــاز.. 2

الدراســية  املناهــج  إلســتكمال  التعــاون  املدرســية:  الصحيــة  والخدمــات  املنزليــة  الصحيــة  الرعايــة  مركــز  األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 

.
ً
الســريرية  ملــادة  تمريــض صحــة املجتمــع وكذلــك املرحلــة الثانيــة لتدريــب طالبــات اإلمتيــاز الآلتــي قــررن التخصــص فــى هــذا املجــال مســتقبال

التعــاون مــع كليتــي التمريــض بالريــاض واألحســاء بهــدف تبــادل املعرفــة و أيضــا نقــل الطالبــة /املتدربــة حســب الحاجــة. كمــا يتــم الحفــاظ علــى . 3

التعــاون املســتمر بغــرض تطويــر و توحيــد املناهــج الدراســية.

التعــاون مــع مركــز امللــك عبــد هللا الطبــي الدولــي للبحــث العلمــي و ذلــك للحصــول علــى موافقــة مجلــس املراجعــة املؤسســية  )IRB( لبحــوث . 4

أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب ، وكذلــك املتابعــة والدعــم املالــي وخدمــات الدعــم البحثــي األخــرى.

التعاون الخارجي

لقد تعاونت الكلية مع املؤسسات املختلفة إلتمام املناهج الدراسية السريرية.. 1

مستشفى الصحة النفسية بجدة: تم التعاون الستكمال املنهج السريري ملادة تمريض األمراض النفسية.. 2
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مستشــفى امللــك فيصــل التخص�ســي ومركــز األبحــاث بجــدة: اســتخدام هــذه املنشــأه للتدريــب الســريري للطالبــات واملتدربــات وباإلضافــة إلــى . 3

ذلــك، عقــدت اجتماعــات مشــتركة ملجــالت النــدوات، ويجــري استكشــاف فــرص بحــث مشــتركة.

التعاون الدولي

تعاونــت الكليــة مــع مركــز العلــوم الصحيــة بجامعــة تكســاس فــي ســان انطونيــو وكذلــك جامعــة كيــس ويســترن ريزيــرف فــي كليفالنــد بأوهايــو . 1

وذلــك بهــدف التبــادل األكاديمــي والثقافــي و تشــجيع الإلتصــال املباشــر والتعــاون بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطالبــات وموظفــي البحــوث.

الكليــة أيضــا عضــو فــي الجمعيــة العلميــة لكليــات التمريــض العربيــة، التــي تســهل تبــادل املعرفــة بيــن كليــات التمريــض فــي جامعــات الــدول . 2

العربيــة.

8.4.10: كلية التمريض - األحساء

8.4.12.1: أهم اإلنجازات األكاديمية و اإلدارية للكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ
تعميــق التفاعــل مــع اللجنــة املشــتركة بيــن الكليــة ومستشــفى الحــرس الوطنــي باألحســاء لضمــان االســتفادة القصــوى للطالبــات مــن التدريــب . 1

العملــي.

إستمرار التعاون بين الكلية ومديرية الشئون الصحية باألحساء.. 2

االشتراك في املؤتمر العلمي ألبحاث الطالب للجامعات على مستوى اململكة العربية السعودية.. 3

4 .)Alumni Day( إقامة أول يوم وظيفي لخريجات برنامج التمريض

التعــاون مــع عــدة مــدارس ومراكــز صحيــة فــي املنطقــة لتقديــم محاضــرات وأنشــطة توعويــة للطالبــات و لــزوار املراكــز الصحيــة واملجمعــات . 5

التجاريــة

االشراك في املؤتمر العلمي ألبحاث الطالب للجامعات على مستوى اململكة العربية السعودية.. 6

البدء في عملية توحيد املناهج واالختبارات بين الكليات الثالث )الرياض - جدة - األحساء(. 7

إستقطاب عدد من أعضاء هيئة التدريس الجدد من ذوي الخبرة. 8

إعــادة تنظيــم بعــض اللجــان و الوحــدات و إنشــاء لجــان موحــدة بيــن فــروع الجامعــة الثالثــة لجنــة األنشــطة املجتمعيــة و لجنــة الجــودة و لجنــة . 9

األبحاث

تحديث الخطة االستراتيجية لكلية للخمس سنوات القادمة لتتما�سى مع التطلع نحو االعتماد البرامجي للكلية. 10

اإلســتمرار بالتنســيق بيــن الكليــة ومستشــفى امللــك عبــد العزيــز التابــع لشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي لضمــان االســتفادة القصــوى . 11

للطالبــات مــن التدريــب العملــي 

إستمرار التعاون بين الكلية ومستشفى جونز هوبكنز )أرامكو( لتدريب طالبات اإلمتياز.. 12

 )KAIMRC( 8.4.11: مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث

8.4.11.1: إنجازات المركز للعام الجامعي 1438/1437هـ
 تم نشرها عن طريق مركز امللك عبدهللا العالمي بالرياض في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية.. 1

ً
)690( بحثا

 تم نشرها عن طريق مركز امللك عبدهللا العالمي بجدة في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية.. 2
ً
)193( بحثا

 تم نشرها عن طريق مركز امللك عبدهللا العالمي باألحساء في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية.. 3
ً
)30( بحثا

4 . ISI ، SCOPUS، GOOGLE SCHOLER، PUB MEDبلــغ إجمالــي أعــداد البحــوث املنشــورة )913( فــي مراصــد وقواعــد النشــر العامليــة مثــل

AND SCIFINDER

االصدارات العلمية املنشورة )4( نشرة الباحاث باللغة اإلنجليزية. 5

االصدارات العلمية املنشورة )4( إبتكارات باللغة العربية واإلنجليزية. 6

8.5: إنجازات اإلدارات

8.5.1: إنجازات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

8.5.1.1: إنجازات الشؤون اإلدارية والمالية للعام الجامعي 1439/1438هـ
دراسة وتطوير الوصف الوظيفي واملسميات الوظيفية للعديد من الوظائف ملختلف أقسام وكليات الجامعة.. 1

تلــك . 2 مــع  ومتجانســة  متوافقــة  لجعلهــا  للجامعــة  الداخليــة  واإلجــراءات  السياســات  وتطويــر  العمــل  نظــام  فــي  الجديــدة  التحديثــات  دراســة 

التحديثــات.

لرفــع . 3 املعلومــات  تقنيــة  إدارة  مــع  الشــؤون اإلداريــة واملاليــة وتجهيزهــا  بأقســام  الخاصــة  السياســات واإلجــراءات اإلداريــة  مراجعــة وتعديــل 

املســتطاع. قــدر  الورقيــة  املعامــالت  عــن  واإلســتغناء  الدوريــة  اليوميــة  للمعامــالت  اإللكترونيــة  الخدمــات  مســتوى وتحســين 

تحديث سلم الرواتب والبدالت لجميع منسوبي الجامعة ومراجعته بشكل دوري وعلى مدار العام.. 4

تحقيق نسبة سعودة تتجاوز 85% للوظائف اإلدارية.. 5

جمع بيانات موظفي الجامعة ومراجعتها وإكمال مانقص منها أو فقد.. 6

إعادة هيكلة بعض اإلدارات بما يتوافق مع الخطط املستقبلية لكل إدارة وقسم.. 7
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8.5.2: إنجازات إدارة الخدمات المساندة

8.5.2.1: أهم اإلنجازات اإلدارية
وضــع السياســات والبروتوكــوالت التنظيميــة واإلداريــة لبعــض اإلدارات كإدارة األمــن وذلــك لالســتجابة للحــاالت األمنيــة والطارئــة لضمــان . 1

جــودة الخدمــة.

جرد وتشغيل العديد من األجهزة األمنية واألنظمة الرقابية داخل املباني والحرم الجامعي.. 2

تم عمل Focus Group للطالب واملوظفين لقياس مدى الر�سى عن املستثمرين في الخدمة املقدمة لقسم التغذية باألحساء.. 3

تنسيق الزيارات والرحالت عبر اململكة إلى مواقع ذات األهتمامات الثقافية والتاريخية والطبيعية والتعليمية.. 4

8.5.2.2: الخدمات والمشاريع التي تقدمها إدارة الخدمات المساندة وهي على النحو التالي:

خدمات النقل:

ينظــم هــذا القســم تخطيــط وتطويــر نظــام نقــل فعــال ومتكامــل بشــكل جيــد يخــدم مصالــح موظفــي الجامعــة عــن طريــق تعزيــز حركــة النقــل 	 

 باإلضافــة إلــى الخدمــات ذات الصلــة.
ً
وتقديــم مركبــات عاليــة الجــودة آمنــة ومســؤولة بيئيــا

جدول 136: يوضح الجدول التالي عدد الرحالت وعدد المستفيدين منها في خدمة النقل المقدمة من الجامعة

عدد المستفدين من خدمة النقلعدد الرحالتالمنطقةالعام الجامعي

1438/1437هـ

12،30262،138الرياض

209852األحساء

110860جدة

1262163850المجموع

1439/1438هـ

12382102165الرياض

20773656األحساء

--جدة

14459105821المجموع

27080169671اإلجمالي

المشاريع الخاصة بالجامعة في كل من الرياض وجدة واألحساء:

جدول 137: يبين الجدول التالي الخدمات التي تقدمها الجامعة ألسر منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ

نسبة اإلنجازالجهة المستفيدةوصف المشروعالمدينةاسم المشروع

100%سكان المدينة الجامعية وذويهمخدميالرياضخدمة نقل الطالب إلى المدارس

100%منسوبي الجامعة وذويهمأكاديمي تربويالرياضرعاية الطفولة

خدمات التغذية واإلعاشة:

مهمــة هــذا القســم فــي املقــام األول تتمثــل فــي تقديــم خدمــات التمويــن وإعــداد الطعــام لفعاليــات الجامعــة واألنشــطة الطالبيــة. إضافــة إلــى تقديــم أفضــل 

 لسياســات وإجــراءات الجامعــة.
ً
الخدمــات الغذائيــة املمكنــة باملــوارد املتاحــة، ورصــد األداء اليومــي ملختلــف متعهــدي األغذيــة كمــا هــو محــدد وفقــا

جدول 138: يبرز الجدول التالي عدد الوجبات الغذائية المقدمة في الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ

عدد الوجباتالمنطقة

4706الرياض

1680األحساء

2077جدة

8463المجموع

8.5.3: اإلدارة العامة لخدمات التموين

8.5.3.1: إنجازات اإلدارة بكل من الرياض وجدة واألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ
 من الرياض وجدة واألحساء، . 1

ً
يوجد تغير ملحوظ في اإلنتاجية واملخرجات الفردية لكل موظف خالل هذا العام عن العام املا�سي في كال

. حيث بلغت عدد البنود التي تم شرائها في السنة املاضية )1950( 
ً
حيث أن عدد تعاميد الشراء أصبحت في زيادة واملواد املستلمة ايضا

.
ً
 وبلغ عدد البنود التي تم شرائها في هذه السنة )2022( بندا

ً
بندا
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محاولة التقليل من طلبات أمر الشراء الخاصة وتحويل شراء املواد املطلوبة عن طريق املناقصات.. 2

إعطاء املوظفين فرص أكثر من قبل لحضور دورات تدريبية وتطبيق الرقابة الداخلية والذاتية )مدخالت، عمليات، مخرجات(.. 3

8.5.4: اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم

8.5.4.1: إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ
 بأن إصدار املجلة يتوقف خالل اإلجازات نظًرا . 1

ً
تم إصدار )5( أعداد من مجلة نبض الجامعة الورقية خالل هذا العام الجامعي. علما

الرتباط اإلصدار بانتظام الطالب في الدراسة.

تغطية حفل تخريج الدفعة 14 من طالب وطالبات بالكلمة والصورة.. 2

تغطية حفل اليوم الوطني وتجهيز كامل اإلستعدادات الخاصة به.. 3

تغطية دور الجامعة في املهرجان الوطني للتراث والثقافة 31. 4

املشاركة في البرنامج الثقافي السادس. 5

األنشطة التي  شاركة فيها اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم:
تنظيم مســابقة إثراء)األدبية للقصة القصيرة( مايو 2018 في املدن الجامعية الثالث الرياض  جدة  األحســاء وذلك بهدف تهيئة بيئة ثقافية . 1

ــا علــى صفحــة غالفهــا األخيــر،  محفــزة إلبــراز إبداعــات الطــالب فــي مجــال القــراءة والكتابــة، وتولــت مجلــة نبــض الجامعــة اإلعــالن عنهــا دوريًّ

وتقييــم القصــص وتحكميهــا، ورصــدت لهــا جوائــز بلغــت فــي مجملهــا 5000 ريــال، وستنشــر القصــص الفائــزة فــي املجلــة، مــع التخطيــط إلصــدار 

النمــاذج املتميــزة فــي كتــاب قص�ســي يحمــل اســم الجامعــة مــن تأليــف الطــالب ليمثلهــا فــي معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب. وقــد اســتضاف 

القســم عــدًدا مــن الكتــاب الســعوديين الشــباب ألجــل إلقــاء محاضــرات عــن كتابــة القصــة القصيــرة، و سيســتمر إجــراء املســابقة ســنويا.

املساهمة في عدد )عاصفة الحزم( بصياغة بعض املواد التحريرية للعدد، والتواصل مع اإلعالميين في ذات الخصوص، بجانب املساهمة . 2

في إخراج العدد.

مها أ. نايف الوعيل، بالتنسيق مع املركز اإلعالمي بنادي الطالب، ونشر تغطية للدورة ورقًيا و . 3 ترتيب دورة )التحرير الصحفي( التي قدَّ

ا بالكلمة والصورة. إلكترونيًّ

مشاركة قسم اإلعالم في ندوة قيادة املرأة التي نظمتها اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم. 4

إعداد سيناريو ملقدم حفل األمان األسري الذي ُعقد في رحاب الجامعة تحت عنوان: وقاية األطفال من االستغالل في مواقع التواصل . 5

االجتماعي بالتزامن مع اليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل.

حملة التعريف بالجامعة بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية أكتوبر 2017م. 6

تنظيم حملة التطعيم ضد االنفلونزا، أكتوبر 2017م. 7

املشاركة في تنظيم )التطوع مسيرتنا والرؤية قضيتنا( نوفمبر 2017م. 8

تنظيم االجتماع التحضيري لعمداء كلية الصيدلة باململكة نوفمبر 2017م. 9

املشاركة في تنظيم املنتدى السعودي الثامن لألبحاث الطبية ديسمبر 2017م. 10

تدشين النسخة الثانية من برنامج تقدير يناير 2018م. 11

املشاركة في مهرجان الجنادرية فبراير 2018م. 12

تنظيم األمسية الشعرية للجنادرية بالجامعة فبراير 2018م. 13

املشاركة في معرض مدارس اململكة،جامعتي بوابة مستقبلي مارس 2018م. 14

تدشين النسخة الثالثة من برنامج تقدير مارس 2018م. 15

استضافة وفد وزارة التعليم العراقية مارس 2018م. 16

تنظيم يوم املهنة بكلية طب األسنان مارس 2018م. 17

استخراج تصاريح حملة وقاية الفم واألسنان مارس 2018م. 18

استقبال مدرسة جبل طارق مارس 2018م. 19

استقبال مدرسة أجيال اليمامة مارس 2018م. 20

املشاركة في بملتقى الرياض لطب األسنان مارس 2018م. 21

تنظيم حفل التخرج للطالبات للعام الجامعي2017 / 2018 - أبريل 2018م. 22

تنظيم حفل التخرج للطالب للعام الجامعي 2017 / 2018 - أبريل 2018م. 23

املشاركة في فعاليات يوم السالمة البحري أبريل 2018م. 24

استقبال مدارس املبرز - أبريل 2018م. 25

استخراج تصاريح حملة الوقاية من أمراض الفم واألسنان - أبريل 2018م. 26

إطالق النسخة الثانية من مسابقة إثراء - أبريل 2018م. 27

املشاركة في تنظيم اليوم البحث بكلية طب األسنان - أبريل 2018م. 28

املشاركة في تنظيم املؤتمر الثامن لسالمة املر�سى أبريل 2018م. 29

تنظيم اجتماع عمداء كليات الصيدلة باململكة - مايو 2018م. 30

حجز 51 غرفة فندقية لضيوف الجامعة. يناير - مايو 2018م. 31
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8.5.5.5: إدارة الشؤون لفنية

إنجازات إدارة الشؤون الفنية للعام الجامعي 1439/1438هـ
تنفيذ دورات تدريبية فنية نظرية وعملية في مختلف املجاالت الهندسية ومجاالت تقنية الرعاية الصحية ومجاالت السالمة ملهند�سي 	 

الشؤون الفنية وتطبيق البرامج في موقع العمل.

إكمال وضع السياسات والبروتوكوالت التنظيمية واإلدارية للتعامل مع حاالت الطوارئ والتنسيق مع إدارة األمن والسالمة وإدارة مكافحة 	 

الحريق وإدارة ضمان الجودة.

اكتمال تنفيذ مشروع إدارة األصول والصيانة األلكترونية  )IBM MAXIMO ASSETS MANAGEMENT SYSTEM( للتحكم اآللي بجميع 	 

اعمال ومهام الصيانة والسالمة ملرافق الجامعة واألعمال الهندسية األخرى وزيادة كفاءة العمل ومراقبة األداء بفروع الجامعة في كل من 

الرياض وجدة واألحساء

تطبيق النظام العام و جدأول الصيانة الوقائية الشاملة و التفصيلية لجميع مكونات مشروع الجامعة باملناطق الثالث واإلجراءات 	 

اإلدارية املرافقة لتنفيذه ومتابعته.

تنفيذ عدد كبير من األعمال الفنية والهندسية إلستكمال النواقص وتصحيح تركيبات بعض املباني واألنظمة مثل وحدات التبريد املركزي 	 

والبطاريات اإلحتياطية واملولدات ومحطات توزيع الكهرباء وأجهزة األمن والسالمة و مكافحة الحريق والشبكات األخرى التابعة لهذه 

املباني.

القيام بجميع النشاطات املوسمية الالزمة واإلعدادات لتشغيل املنشآت و توفير الخدمات الفنية كالتكييف والكهرباء واملاء وخالفه.	 

تطبيق برنامج الكتروني لبرمجة جداول الصيانة الوقائية للمعدات واألجهزة الطبية حسب برامج الشركات املصنعه واإلستجابة لطلبات 	 

الصيانة التصحيحية حسب بالغات األعطال من املستخدمين.

القيام بدور متكامل و فعال بإستالم املعدات الطبية و متابعة متطلبات التركيب والتشغيل من مصادر غازات طبية و ضخ هواء و إجراء 	 

اإلختبارات التشغيلية الالزمة وتسليم املعدات للمستخدمين.

ربط األجهزة الطبية باألنظمة املعلوماتية وتجهيز وتشغيل التقنيات الطبية في العيادات واملعامل و إنهاء جميع املتطلبات الالزمة للتشغيل 	 

بالتنسيق مع تقنية املعلومات.

إصدار دليل إجراءات التعقيم مللحقات أجهزة األسنان و بعض املعامل و توزيعها على العمادات والكليات للتوعية ولحفظ األجهزة 	 

وسالمة املستخدمين.

جرد األجهزة الطبية في جميع منشآت الجامعة في كل املناطق و توثيقها مع املستخدمين و بناء قاعدة بيانات تحتوي على املعلومات 	 

األساسية والالزمة إلعداد التقارير و تتبع حالة األجهزة و أماكن توزيعها.

إدارة و اإلشراف على نقل العديد من األجهزة الطبية بين كليات الجامعة للتأكد من جاهزية املوقع قبل النقل و فحص حالة األجهزة قبل 	 

و بعد النقل والتنسيق مع قسم املمتلكات بهذا الشأن.

تصنيف أجهزة املحاكاة السريرية و توزيع املسؤوليات التشغيلية  واملساندة الفنية وجدولة أعمال الصيانة  حسب األقسام في جميع 	 

املناطق.

إستقطاب الكوادر الوطنية الفنية املؤهلة ذات الكفاءة العالية والتنسيق مع قسم التوظيف لتعيينهم على الوظائف الشاغرة لسد 	 

اإلحتياجات.

استكمال إدارة لجان الفحص التشغيلي ملنشآت و أنظمة مشروع الجامعة األكاديمية واإلدارية والسكنية والترفيهية واملساندة في الرياض 	 

وجدة واألحساء.

تأسيس و إدارة لجان الجودة والسالمة بفروع الجامعة في كل من الرياض وجدة واألحساء وتحديد نشاطاتها وأدواتها و إجراءاتها لتحقيق 	 

بيئة جامعية آمنة.

تأسيس وإدارة لجان الحفاظ على الطاقة بفروع الجامعة في كل من الرياض وجدة واألحساء وتحديد نشاطاتها و أدواتها و إجراءاتها 	 

لتحقيق إستخدام إقتصادي للطاقة.

إعداد دليل األنظمة اإلدارية ودليل اإلجراءات الداخلية الخاصة باألعمال الفنية والنشاطات الهندسية وتعميمها على كافة إدارات 	 

الشؤون الفنية في كل املناطق.

إعداد دليل األنظمة اإلدارية ودليل اإلجراءات الداخلية الخاصة بأعمال تقنية و صيانة األجهزة واملعدات الطبية وتعميمها على جميع 	 

فروع الجامعة في كل املناطق.

توفير قوائم املمتلكات واألصول واملساهمة في حصرها وتصنيفها وتسجيلها في جميع منشآت الجامعة و في كل املناطق.	 

إعداد نظام ترقيم وتسجيل األصول واملمتلكات واألجهزة واملعدات الفنية وإدخالها ضمن برامج التشغيل والصيانة التي يتم تجهيزها 	 

وتنفيذها من قبل الشؤون الفنية.

إنشاء برنامج إلدارة األجهزة الطبية ومراقبة وتوزيع املهام اليومية ألعمال تشغيلها وصيانتها وإلستخراج املعلومات اإلحصائية وتصميم 	 

برامج اإلحتياجات املستقبلية.

تأهيل وإعداد املواقع اإلستثمارية بجميع متطلبات التشغيل الخاصة بمجاالت اإلستثمار املحددة لكل موقع و تسليمها إلدارة تطوير 	 

األعمال.

العمل مع وكالة الطرق بوزارة النقل لتحديد نوعيات وأماكن اللوحات اإلرشادية املؤدية ملواقع الجامعة على شبكة الخطوط والطرق 	 

الرئيسية في كل من الرياض وجدة واألحساء و تنفيذها.

التنسيق مع اإلدارات املعنية بالجامعة والقيام بكافة األعمال الفنية بالتجهيز واإلعداد للمؤتمرات واملناسبات املنعقدة بفروع الجامعة في 	 

كل املناطق.

رئاسة وعضوية العديد من اللجان الفنية لدراسة املسائل أو املقترحات وتقديم الدراسات الفنية والتوصيات لجهات االختصاص 	 

بالجامعة.

رئاسة وعضوية العديد من لجان التحليل الفني واملالي ودراسة العروض املقدمة لتنفيذ أعمال أو توفير متطلبات الجامعة وإعداد 	 
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الدراسات والتقارير الفنية وتقديمها لجهات االختصاص بالجامعة.

إنشاء نظام تسجيل الوقائع واألحداث املتعلقة بالتركيبات الهندسية واألجهزة الطبية وإصدار التقارير الفنية لرصد أعمال الدراسة 	 

واإلصالحات واإلجراءات وتفاديها مستقبال. 

تشكيل لجنة من الشؤون الفنية بجامعة امللك سعود للعلوم الصحية و إدارة املرافق والصيانة بالشؤون الصحية وبدء العمل لتحديد 	 

النقاط املترابطة في خدمات املرافق بين املستشفى والجامعة في كل من الرياض وجدة. وتحديد املسؤوليات فيما يخص التشغيل 

والصيانة حيث سيتم إصدار إجراءات إدارية Agreement Protocol بخصوصها  و لجميع األنظمة والخدمات األخرى املشتركة بشكل 

عام.

تنظيم ورش عمل خاصة باإلجراءات والسياسات اإلدارية ملوظفي إدارة الشؤون الفنية وبتواجد فرق من عاملي شركات املقأولة 	 

املتعاقدة.

نشر و تثبيت ملصقات التحذير والسالمة بشكل واضح و كاٍف على جميع املناطق وغرف التركيبات الخطرة. والتأكيد على إرتداء العاملين 	 

في شركات املقأولة املتعاقدة للزي الرسمي املعتمد و توفير معدات للسالمة الشخصية.

تجهيز معامل وورش دائمة إلدارة تقنية الرعاية الصحية في املنطقة الوسطى و املنطقة الغربية و جاري العمل في املنطقة الشرقية.	 

نقل وفحص األجهزة الطبية من املستشفى واملباني القديمة إلى منشآت الجامعة الجديدة وتوفير قطع الغيار الالزمة إلصالحها وتشغيلها 	 

وتدريب املستخدمين على التشغيل.

إضافة منشآت مركز امللك عبدهللا الدولي لألبحاث الطبية بالرياض وجدة واألحساء وإضافة منشآت ومختبرات البنك الحيوي بالرياض 	 

ضمن مسؤوليات الشؤون الفنية وتم البدء باألعمال التالية:

جرد مكونات املشروعين في كل منطقة واستكمال فحصها التشغيلي وحصر املالحظات وإصدار تقارير جاهزيتها التشغيلية.	 

بدء عملية إعادة تأهيل و إصالح شملت األعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية وغيرها من املكونات ومنها على سبيل املثال ال 	 

الحصر:

تغيير بطاريات أجهزة التحكم بالدخول.	 

 	.)UPS( إعادة تأهيل وتشغيل وحدات

 	.)BMS( ربط املبردات بمحطات نظام إدارة املباني

إخضاع وحدة اإلختبارات على الحيوانات )VIVARIUM( ألعمال تصحيحية شاملة.	 

 	.)Steam Boilers( إصالح وتجهيز الغاليات البخارية

تركيب صمامات الغاز الطبي )Bio safety cabinets( لألجهزة الطبية الخاصة بغرف تحضير الحيوانات.	 

تعديل درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط في كامل املبنى حسب متطلبات التشغيل.	 

8.6: التحديات والمقترحات والتوصيات 

قامــت الجامعــة بتحديــد بعــض التحديــات والتــي حــدت مــن تحقيــق بعــض األهــداف األســتراتيجية للجامعــة )املرحلــة األولــى( وذلــك بغــرض تذليلهــا ومعرفــة 

الســبل ملواجهتهــا والجــدول التالــي يبيــن أهــم التحديــات واملقترحــات والتوصيــات التــي طرحــت ملعالجتهــا فــي تقاريــر الكليــات  والعمــادات واإلدارات فــي الجامعــة 

وهــي كالتالــي:

جدول 139: يبين الجدول التالي التحديات التي تواجهها الجامعة مع بيان المقترح المناسب لها وفق األهداف االستراتيجية 20121-2016

المقترحات التحديات المبادرات الهدف االستراتيجي

تطوير احدى البرامج المتاحة حاليا 

لتلبي حاجة الجامعة

الحوكمة •

قيود الميزانية •

عدم توافر االنظمة المنظمة  •

للتعاقد مع القطاع الخارجي في 

مجال الخدمات االلكترونية

توفير الخدمات االلكترونية لجميع 

منسوبي الجامعة

الهدف الثالث: المشاركة الشاملة 

للجامعة في تعزيز صحة المجتمع 

والمساهمة في المسؤولية االجتماعية 

الوطنية.

تدريب مرشحين من الكليات  •

على استخدام البرامج االلكترونية

تحديد الجهات المختصة •

إنشاء األنظمة االلكترونية •

استمرار استخدام بعض  •

الكليات للطرق اليدوية

االشراف على أنظمة جميع البيانات 

الكترونيًا

الهدف الرابع: تعزيز نظام ضمان الجودة 

الداخلية لتحقيق استدامة عمليات 

ضمان الجودة وتحقيق االعتماد 

األكاديمي.

األسراع في اعتماد النماذج المحدثة، 

واعتمادها وتطبيقها

تأخر تحديث األنظمة والنماذج  •

الحالية
تحسين اجراءات تقييم الموظفين

الهدف الخامس: توظيف اعضاء هيئة 

التدريس المؤهلين والقوى العاملة 

المتميزة وتوفيرفرص التطوير.

أستخدام وسائل بديلة مثل  •

االستبيان

تطوير احدى البرامج المتاحة حاليا  •

لتلبي حاجة الجامعة

تحديد الجهات المختصة •

قيود الميزانية •

عدم توفر مصادر ومختصين  •

في مجال تقنية المعلومات

إتاحة فرص األقتراح وإبداء الرأي بكل 

حرية لجميع منسوبي الجامعة عن 

software طريق

الهدف الثامن: تعزيز األداء اإلداري 

لتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت 

المناسب.

تجديد رخصة “مايكروسفت”

العمل على زيادة نطاق االنترنت 

وجودته

قيود الميزانية
تحسين طرق ووسائل التواصل في 

software الجامعة عن طريق
الهدف التاسع: تحسين نظام المعيشة 

في الحرم الجامعي لإلحساس باالنتماء 

لها عبر إكمال البنية التحتية.
تفعيل نشاط وحدة الخريجين عدم توفر بيانات الخرجين

تحسين طرق التواصل االجتماعي 

لضمان استمراريته مع خريجي الجامعة
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باإلضافة إلى ماسبق ذكره واجهت الجامعة عدة معوقات في طريق تحقيق أهدافها االستراتيجية بشكل عام  وضعنا لها بعض التوصيات وهي كالتالي:

جدول 140: المعوقات في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية والتوصيات

التوصيات المعوقات

سرعة شغل الوظائف الشاغرة ومتابعة طلبات التوظيف نقص القوى العاملة وبشكل خاص الكادر اإلداري واإلشرافي

استخدام نماذج االستفتاء المتوفرة وتطويره، وإنشاء نماذج استفتاء جديدة  

لتخدم مبادرات الخطة االستراتيجية في الجامعة
عدم االلتزام بقياس مدى تقدم مبادرات الخطة االستراتيجية

تأمين مطاعم وشركات لتوفير األغذية في مباني الجامعة لتلبي احتياجات جميع 

منسوبيها

عدم توفر مطاعم أو مصادر لالكل ، للطالب واعضاء هيئة التدريس 

والموظفين

تفعيل وحدة إدارة المخاطر في الجامعة عدم وجود جهة مركزية فعالة لحوكمة ادارة المخاطر في الجامعة

فهرس الجداول:
جدول 1 : تصنيف المراحل التعليمية بالجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( للعام الجامعي 1438/1437هـ و 1439/1438هـ •

جدول 2 : يبين العدد االجمالي لطالب الجامعة مصنفة حسب الجنس )ذكر/أنثى( للعام الجامعي 1438/1437هـ و 1439/1438هـ  •

ــن  ــوم والمه ــة العل ــي كلي ــتهم ف ــم دراس ــث تت ــي  1438/1437هـــ حي ــام الجامع ــتجدين للع ــة المس ــالب الجامع ــداد ط ــدول 3 : أع ج

ــة. الصحي

جدول 4 : أعداد طالب الجامعة المقيدين في المدن الجامعية الثالث حسب الكلية والجنس )ذكر/أنثى( •

•  ، ، 1436/1435هـــ، 1437/1436هـــ  التاليــة )1435/1434هـــ  الجامعيــة  الجامعــة للســنوات  الخريجيــن والخريجــات  أعــداد  : يبيــن  جــدول 5 

1438/1437هـــ، 1439/1438هـــ( فــي جميــع المراحــل الدراســية وعلــى مســتوى كليــات الجامعــة

جــدول 6 : يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة  •

مرتبــة الشــرف للعــام الجامعــي 1435/1434هـــ

جــدول 7: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة  •

مرتبــة الشــرف للعــام الجامعــي 1436/1435هـــ

جــدول 8: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة  •

مرتبــة الشــرف للعــام الجامعــي 1437/1436هـــ

جــدول 9: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة  •

مرتبــة الشــرف للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ

جــدول 10: يوضــح أعــداد الطــالب الحاصليــن علــى مراتــب الشــرف فــي الجامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة والجنــس ودرجــة  •

مرتبــة الشــرف للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

ــي  • ــام الجامع ــالل الع ــا  خ ــة وفروعه ــي الجامع ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــا والت ــة وأنواعه ــطة الطالبي ــات  واألنش ــداد الفعالي ــن أع ــدول 11 : يبي ج

1438/1437هـــ و العــام الجامعــي  1439/1438هـــ

جدول 12 : البرامج الكبرى الموسمية والتي تقام تحت إشراف عمادة شؤون الطالب للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 13: البرامج المستمرة طوال العام والتي تقام تحت إشراف عمادة شؤون الطالب للعام الجامعي 1439/1438هـ  •

جــدول 14: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الثقافيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين 

ــين ــن كال الجنس ــه م في

جــدول 15: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الثقافيــة فــي المدينــة الجامعيــة بجــدة ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين فيــه  •

مــن كال الجنســين
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جــدول 16: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الثقافيــة فــي المدينــة الجامعيــة باألحســاء ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين  •

فيــه مــن كال الجنســين

جــدول 17: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة االجتماعيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعدد المشــاركين  •

فيه مــن كال الجنســين

جــدول 18: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة االجتماعيــة فــي المدينــة الجامعيــة بجــدة ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين  •

فيــه مــن كال الجنســين

جــدول 19: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة االجتماعيــة فــي المدينــة الجامعيــة باألحســاء ونبذة عن كل نشــاط وعدد المشــاركين  •

فيــه من كال الجنســين

جــدول 20 : يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد  •

المشــاركين فيــه مــن كال الجنســين

ــدد  • ــاط وع ــن كل نش ــذة ع ــدة ونب ــة بج ــة الجامعي ــي المدين ــة ف ــة والترفيهي ــطة الرياضي ــواع األنش ــي أن ــدول التال ــح الج ــدول 21:يوض ج

ــين ــن كال الجنس ــه م ــاركين في المش

جــدول 22: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة فــي المدينــة الجامعيــة باألحســاء ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد  •

المشــاركين فيــه مــن كال الجنســين

جــدول 23: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الفنيــة فــي المدينــة الجامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين  •

فيــه مــن كال الجنســين

جــدول 24: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الفنيــة فــي المدينــة الجامعيــة بجــدة ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين فيــه  •

مــن كال الجنســين

جــدول 25: يوضــح الجــدول التالــي أنــواع األنشــطة الفنيــة فــي المدينــة الجامعيــة باألحســاء ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد المشــاركين  •

فيــه مــن كال الجنســين

جــدول 26: يوضــح أعــداد الطــالب والطالبــات المســتفيدين مــن خدمــات صنــدوق الطالــب والمبالــغ المصروفــة للعــام الجامعــي الماضي  •

1438 - 1439 الموافــق 2017 - 2018 م، فــي كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء

جدول 27: يوضح الجدول باألرقام االستشارات الطبية والتي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات مركز صحة الطالب •

جدول 28: يوضح الجدول باألرقام مدى الخدمات التي يقدمها مركز صحة الطالب على مستوى الجامعة •

جدول 29 : ويبين عدد المستفيدين من الرحالت اليومية التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 30: يوضح مقر فعاليات األنشطة الطالبية بالمشاركة االجتماعية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 31: يوضح أبرز الشراكات خالل العام العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 32: يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ •

جدول 33: يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ •

جــدول 34: يبيــن الجــدول التالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بالجامعــة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ بنــاًء علــى  •

كل فــرع مــن فــروع الجامعــة

جدول 35: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1437/1436هـ  •

جدول 36: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1438/1437هـ •

جدول 37: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 38: يوضــح أعــداد األســاتذة واألســاتذة المشــاركين واألســاتذة المســاعدين فــي الجامعــة حســب الفــرع، الكليــة، الجنــس  •

والدرجة العلمية للعام الجامعي 1438/1437 هـ 

ــس و  • ــة، الجن ــرع، الكلي ــب الف ــة حس ــي الجامع ــاعدين ف ــاتذة المس ــاركين واألس ــاتذة المش ــاتذة واألس ــداد األس ــح أع ــدول 39: يوض ج

الدرجة العلمية للعام الجامعي 1439/1438هـ 

الجامعــي  • للعــام  والجنــس  والكليــة  الفــرع  بالجامعــة حســب  اللغــة  والمعيديــن ومدرســي  المحاضريــن  أعــداد  يبيــن   :40 جــدول 

1438/1437هـــ

الجامعــي  • للعــام  والجنــس  والكليــة  الفــرع  بالجامعــة حســب  اللغــة  والمعيديــن ومدرســي  المحاضريــن  أعــداد  يبيــن   :41 جــدول 

1439/1438هـــ

جدول 42: مؤشر قياس األداء للجامعة لألعوام الجامعية )1437/1436هـ - 1438/1437هـ - 1439/1438هـ •

جدول 43: يبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 44: إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الخمس الماضية •

جدول 45 : يبين إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة داخل وخارج المملكة خالل العامين الجامعيين 1438/1437هـ و 1439/1438هـ •

جــدول 46 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد  •

المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1435/1434هـــ

جــدول 47: يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد  •

المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1436/1435هـــ

جــدول 48 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الجــدد لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد  •

المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1437/1436هـــ

جــدول 49: يوضــح أعــداد المبتعثيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد  •

المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

جــدول 50: يوضــح أعــداد المبتعثيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد  •

العــام الجامعــي 1439/1438هـــ المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل 
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جــدول 51: يوضــح أعــداد المبتعثيــن المقيديــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي  •

عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

جــدول 52 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن المقيديــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي  •

عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جــدول 53: يوضــح أعــداد المبتعثيــن الخريجيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي  •

عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1438/1437هـــ

جــدول 54 : يوضــح أعــداد المبتعثيــن الخريجيــن لــكل كليــة مــع بيــان الجنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي  •

عــدد المبتعثيــن لجميــع المراحــل خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جــدول 55: يوضــح أعــداد المتدربيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة حســب الكليــة خــالل العاميــن الجامعيــن 1438/1437هـــ و  •

1439/1438

جدول 56: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ •

جدول 57: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1438/1437هـ •

جدول 58: يبين البرامج التدريبية التي نفذتها الجامعة عبر عمادة الجودة النوعية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 59: يوضــح أعــداد الموظفيــن اإلدارييــن فــي الجامعــة ممــن شــارك بــدورات تدريبيــة خــالل العاميــن الجامعييــن 1438/1437هـــ  •

و1439/1438هـ

جدول 60: يوضح عدد الدورات التي تم تقديمها للموظفين اإلداريين وأعداد المشاركين فيها خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 61 : يوضح ابرز البيانات اإلحصائية التي تم تنفيذها بالجامعة خالل السنوات الخمس الماضية •

جدول 62: يوضح عدد البحوث المدعومة وميزانياتها خالل السنوات األربع الماضية •

جدول 63 : يبين عدد البحوث المدعومة حسب جهة التمويل خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 64: يبين عدد األبحاث ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وفروعها حسب الكلية •

جــدول 65 : يوضــح أعــداد البحــوث المنشــورة عــن طريــق مركــز الملــك عبــداهلل العالمــي لألبحــاث الطبيــة، فــي مراصــد وقواعــد النشــر  •

العالميــة مثــل ISI ، SCOPUS   خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 66: يبين عدد المنشورات البحثية للطالب في الكليات خالل السنوات الخمس الماضية •

جدول 67: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام 2016م، في المجاالت العلمية التالية •

جدول 68: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام 2017م، في المجاالت العلمية التالية •

جدول 69: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام 2018م، في المجاالت العلمية التالية •

جدول 70 : يبين المجالت العلمية التي تشارك فيها كليات الجامعة ومنسوبيها خالل العام الجامعي  1439/1438هـ  •

جدول 71: يوضح مساهمات كليات الجامعة في الجمعيات العلمية المحلية والعالمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 72: يوضــح الجــدول قائمــة بأســماء المخترعيــن فــي الجامعــة ومركــز الملــك عبــداهلل العالمــي لألبحــاث الطبيــة خــالل العــام  •

الجامعــي 1439/1438هـ

جــدول 73: يوضــح مــدى إســتفادة الجامعــة مــن إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة واإلداريــة والمشــاريع الداعمــة  •

للمكتبــات خــالل العــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 74: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 75: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بجدة  للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 76: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 77: يوضح أعداد الكتب المعارة في المركز الرئيسي للجامعة بالرياض خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 78: يوضح أعداد الكتب المعارة في فرع الجامعة بجدة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 79: يوضح أعداد الكتب المعارة في فرع الجامعة باألحساء خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 80: يوضح أعداد الكتب المستعارة والفئة المعارة لها حسب الكلية واللغة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 81 : يوضــح أعــداد مكتبــات الجامعــة وفروعهــا وأعــداد العامليــن المؤهليــن مهنيــًا لخدمــة زوار المكتبــات خــالل العــام الجامعــي  •

1439/1438هـ

جــدول 82: يبيــن المؤهــالت الدراســية للعامليــن فــي المكتبــات حســب الدرجــة العلميــة لمنســوبي عمــادة المكتبــات خــالل العــام  •

الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 83:يوضح أعداد منسوبي عمادة المكتبات حسب الجنس خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 84: يوضح برامج البكالوريوس والتي تقدمها الجامعة بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، للعام الجامعي 1439/1438هـ •

ــي  • ــام الجامع ــدات للع ــخ والمجل ــن والنس ــدد العناوي ــا وع ــي وفروعه ــا الرئيس ــة بمركزه ــات الجامع ــع مكتب ــح مواق ــدول 85: يوض ج

1439/1438هـ

جدول 86: يوضح أعداد البرامج المقدمة من الجامعة وفروعها والدرجة العلمية خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 87: عدد الدورات التدريبية وأعداد المستفيدين منها خالل السنوات الخمس الماضية •

جدول 88 : يستعرض برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 89: يوضــح الجــدول التالــي البرامــج التدريبيــة ألطبــاء الزمالــة واإلقامــة والمقدمــة مــن الجامعــة بالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة  •

بــوزارة الحــرس الوطنــي فــي الريــاض و جــدة واألحســاء والدمــام والمدينــة المنــورة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

ــة  • ــا بالجامع ــم تقديمه ــي يت ــي والت ــم الطب ــة بالتعلي ــج اإلقام ــي برام ــر ف ــهر وأكث ــة أش ــدة ثالث ــن لم ــاء المتدربي ــدد األطب ــدول 90 : ع ج

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــة للع ــة والصحي ــات الطبي ــن التخصص ــة م ــمل مجموع ــذي يش ــاض، وال ــة الري بمدين

ــة  • ــا بالجامع ــم تقديمه ــي يت ــي والت ــم الطب ــة بالتعلي ــج اإلقام ــي برام ــر ف ــهر وأكث ــة أش ــدة ثالث ــن لم ــاء المتدربي ــدد األطب ــدول 91: ع ج

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــدة للع ــة -  بج ــة والصحي ــات الطبي ــن التخصص ــة م ــمل مجموع ــذي يش ــا، وال وفروعه
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ــة  • ــا بالجامع ــم تقديمه ــي يت ــي والت ــم الطب ــة بالتعلي ــج اإلقام ــي برام ــر ف ــهر وأكث ــة أش ــدة ثالث ــن لم ــاء المتدربي ــدد األطب ــدول 92: ع ج

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــام للع ــة -  بالدم ــة والصحي ــات الطبي ــن التخصص ــة م ــى مجموع ــذي عل ــا، وال وفروعه

ــة أشــهر وأكثــر فــي برامــج اإلقامــة بالتعليــم الطبــي والتــي يتــم تقديمهــا بالجامعــة  • جــدول 93: عــدد األطبــاء المتدربيــن لمــدة ثالث

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــورة للع ــة المن ــة -  بالمدين ــة والصحي ــات الطبي ــن التخصص ــة م ــمل مجموع ــذي يش ــا، وال وفروعه

ــة  • ــا بالجامع ــم تقديمه ــي يت ــي والت ــم الطب ــة بالتعلي ــج اإلقام ــي برام ــر ف ــهر وأكث ــة أش ــدة ثالث ــن لم ــاء المتدربي ــدد األطب ــدول 94: ع ج

ــي 1439/1438هـــ ــام الجامع ــاء للع ــة -  باألحس ــة والصحي ــات الطبي ــن التخصص ــة م ــمل مجموع ــذي يش ــا، وال وفروعه

جــدول 95: عــدد وتخصصــات برامــج الزمالــة الدقيقــة التــي تقدمهــا الجامعــة بمركزهــا الرئيســي وفروعهــا، والــذي يشــمل مجموعــة  •

مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة - بالريــاض للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جــدول 96: عــدد وتخصصــات برامــج الزمالــة الدقيقــة التــي تقدمهــا الجامعــة بمركزهــا الرئيســي وفروعهــا، والــذي يشــمل مجموعــة  •

مــن التخصصــات الطبيــة والصحيــة -  بجــدة للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 97: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 98: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 99: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة - بالمدينة المنورة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 100: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة -  بالدمام للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 101: أعداد األطباء المتدربين في برامج تدريب اإلقامة -  باألحساء للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 102: يوضح عدد المتدربين في برامج  تدريب الزمالة -  بالرياض للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 103: يوضح عدد المتدربين في برامج  تدريب الزمالة -  بجدة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

ــا  • ــة وفروعه ــي بالجامع ــز الرئيس ــن بالمرك ــاء المتدربي ــة و األطب ــاء الزمال ــن وأطب ــاء المقيمي ــدد األطب ــوع ع ــح مجم ــدول 104: يوض ج

للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ

جدول 105: أعداد المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التي عقدت خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 106: عناوين المؤتمرات الكبرى والتي عقدت خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 107: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي  1435/1434هـ •

جدول 108 : أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1436/1435هـ •

جدول 109: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1437/1436هـ •

جدول 110: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1438/1437هـ •

جدول 111: أعداد الموظفين في الجامعة بناًء على المجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 112 : توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1435/1434هـ •

جدول 113: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1436/1435هـ •

جدول 114: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1437/1436هـ •

جدول 115: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1438/1437هـ •

جدول 116: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني في الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جــدول 117: يوضــح أعــداد الموظفيــن اإلدارييــن والفنييــن والصحييــن الذيــن تمــت ترقيتهــم فــي الجامعــة حســب الجنــس )ذكر/أنثــى(  •

وذلــك خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة

الجامعــي  • للعــام  الوظيفيــة  المجموعــة  بالجامعــة وذلــك حســب  الوظائــف  الســعودة فــي  المتحققــة مــن  النســبة  جــدول 118: 

1438/1437هـــ

الجامعــي  • للعــام  الوظيفيــة  المجموعــة  بالجامعــة وذلــك حســب  الوظائــف  فــي  الســعودة  المتحققــة مــن  النســبة   :119 جــدول 

1439/1438هـــ

جدول 120: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة ومعدل النمو السنوي لألعوام المالية التالية •

جدول 121 : يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي 2015م •

جدول 122 : يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي 2016م •

جدول 123: يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي  2017م •

جدول 124: يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي  2018م •

جدول 125 : يوضح مشاريع الجامعة والمبالغ المعتمدة وقيمة العقد والمبالغ المصروفة •

جدول 126 : مجموعة من الجداول تبين ما تم تحقيقة من أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة وهي على النحو التالي •

جدول 127 : ويوضح الجدول اآلتي البرامج التي تقدمت لالعتماد للعام الجامعي 2018/2017م •

جدول 128: يوضح الجدول التالي ابرز مؤشرات األداء باألضافة لقيمة الموشر خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 129: الجدول التالي يبين مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي للجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

ــي  • ــام الجامع ــالل الع ــا  خ ــة وفروعه ــي الجامع ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــا والت ــة وأنواعه ــطة الطالبي ــات واألنش ــداد الفعالي ــن أع ــدول 130: يبي ج

1438/1437هـــ

ــي  • ــام الجامع ــالل الع ــا  خ ــة وفروعه ــي الجامع ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــا والت ــة وأنواعه ــطة الطالبي ــات  واألنش ــداد الفعالي ــن أع ــدول 131: يبي ج

1439/1438هـ

جــدول 132: يوضــح الجــدول التالــي السياســات واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا للتأكــد مــن ســير العمــل لتحقيــق أهــداف الخطــة  •

1439/1438هـــ الجامعــي  العــام  خــالل  للجامعــة  االســتراتيجية 

جدول 133: الجدول التالي يوضح إنجازات العمادة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 134: يوضح الجدول اعداد الدورات التي تم تقديمها ألعضاء هيئة التدريس من اجل تحسين وتطبيق مفاهيم الجودة •

جدول 135: يوضح الجدول التالي إجمالي عدد البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب  للعامين الماضيين •
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جدول 136: يوضح الجدول التالي عدد الرحالت وعدد المستفيدين منها في خدمة النقل المقدمة من الجامعة •

جدول 137: يبين الجدول التالي الخدمات التي تقدمها الجامعة ألسر منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

جدول 138: يبرز الجدول التالي عدد الوجبات الغذائية المقدمة في الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

ــة  • جــدول 139: يبـيـــن الجـــدول التالــي التحديــات التــي تواجههــا الجامعــة مــع بيــان المقتــرح المناســب لهــا وفــق األهــداف االستراتيجـيـ

20121-2016

جدول 140: المعوقات في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية والتوصيات •

فهرس الرسوم التوضيحية:
رسم توضيحي 1 : الشكل يبين اعداد الطالب المقيدين خالل العامين الجامعيين )1438/1437هـ و 1439/1438هـ(. •

رســم توضيحــي 2 : نســبة أعــداد الطــالب المقيديــن حســب الجنــس للعــام الجامعــي 1438/1437هـــ. ومــن المالحــظ ارتفــاع نســبة أعــداد  •

الطالبــات مقارنــة بالطــالب بنســبة طفيفــة

رسم توضيحي 3 : يبين اعداد الطالب المستجدين في العامين الجامعيين )1438/1437هـ و 1439/1438هـ( •

رسم توضيحي 4 : يوضح أعداد الخريجين لألعوام الخمسة السابقة بنمو وقدره 30% و بنسبة 86 % عن العام الماضي •

رســم توضيحــي 5 : يبيــن أعــداد الخريجيــن لألعــوام الخمــس الســابقة حســب الجنــس )ذكر/أنثــى( حيــث تبلــغ نســبة النمــو للخريجيــن  •

21% والخريجــات %43

رســم توضيحــي 6 : يبيــن االرتفــاع الملحــوظ فــي أعــداد الخريجيــن مــع مرتبــة الشــرف خــالل الســنوات الخمــس الســابقة وبنمــو وقــدره  •

57% و بنســبة  34% عــن العــام الماضــي

رســم توضيحــي 7: يبيــن أعــداد الخريجيــن مــع مرتبــة الشــرف خــالل الســنوات الخمــس الســابقة حســب الجنــس بنمــو وقــدره %51  •

ــاث ــور و 62% لإلن للذك

رســم توضيحــي 8 : يوضــح أعــداد الفعاليــات واألنشــطة الطالبيــة حســب النشــاط للعاميــن الجامعييــن 1438/1437هـــ و 1439/1438هـــ  •

حيــث يالحــظ تراجــع بعــدد االنشــطه بنســبة 1% وارتفــاع بعــدد المشــاركين بنســبة %26

رسم توضيحي 9 : يوضح نسبة فعاليات األنشطة الطالبية وأنواعها في الجامعة خالل العام الجامعي 1439/1438هـ •

رسم توضيحي 10 : بيان نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين والغير السعوديين في الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

رســم توضيحــي 11 : لشــكل يبيــن أعــداد الطــالب المبتعثيــن خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة بنســبة نمــو 47 % وتراجــع بنســبة -%13  •

عــن العــام الماضــي

ــة   • ــع  للميزاني ــبة تراج ــظ نس ــث يالح ــة حي ــاث المدعوم ــة األبح ــع ميزاني ــة م ــة مقارن ــاث المدعوم ــدد األبح ــن ع ــي 12 : يبي ــم توضيح رس

ــي. ــام الماض ــن الع ــة ع ــاث المدعوم ــع 70 % لالبح ــبة تراج ــي ونس ــام الماض ــن الع ــدار 65% ع بمق

رسم توضيحي 13 : يبين عدد البحوث الطالبية في الجامعة خالل الخمس سنوات الماضيه •

رســم توضيحــي 14: يبيــن مجمــوع اعــداد البحــوث الطالبيــه خــالل الخمــس ســنوات الماضيــه ويالحــظ نمــو ســنوي بمقــدار 40% خــالل  •

الســنوات الخمــس وتراجــع بمقــدار 78% عــن العــام الماضــي

رسم توضيحي 15 :  يبين اعداد الكتب المستعارة في مكتبات كليات الجامعة في كل من الرياض وجدة واالحساء •

رسم توضيحي 16 : يبين عدد الدورات التدريبية في السنوات الخمس الماضية ويالحظ نمو سنوي بمقدار %34 •

ــو  • ــظ نم ــة ويالح ــنوات الماضي ــس س ــالل الخم ــة خ ــي الجامع ــة ف ــدورات التدريبي ــن ال ــتفيدين م ــدد المس ــن ع ــي 17: يبي ــم توضيح رس

سنوي بمقدار %31 
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رسم توضيحي 18 : الشكل يبين أعداد األطباء المقيمين وأطباء الزمالة حسب البرنامج والمدينة للعام الجامعي 1439/1438هـ •

رســم توضيحــي 19 : يبيــن عــدد الموظفيــن خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة بنــاًء علــى الجنســية، حيــث بلــغ معــدل النمــو الســنوي  •

للســعوديين بمقــدار 15% والغيــر ســعوديين 3% ممــا يعكــس حــرص الجامعــة علــى توظيــف الكــوادر الســعودية المؤهلــة

رسم توضيحي 20: يبين تطور عدد الموظفين خالل السنوات األربع الماضية حيث بلغ نسبة النمو السنوي %12 •
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