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تســعى دومــاً جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة إلــى الرقــي مبعطياتهــا ومخرجاتهــا يف مجــال العلــوم الطبيــة 

ــم والبحــث العلمــي والعمــل  ــم والتعل ــي. ويكــون مــن خــال جــودة التعلي ــي والدول ــى املســتوى احملل ــك عل ــة لتتصــدر بذل والصحي

علــى تطويرهــم مبــا يتوافــق مــع املتطلبــات العلميــة والعمليــة والــذي يعتبــر العامــل األساســي خللــق مخرجــات ذات جــودة 

عاليــة يف إعــداد وتهيئــة خريجــي طــاب اجلامعــة ليتبــؤون مكانتهــم مــن بــن صفــوف املتميزيــن يف مجالهــم ومســاهمتهم لبنــاء 

ــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق  ــة واخلــاص بالع ــر الســنوي للجامع ــا التقري ــر لن ــأن يظه ــاً. كمــا يســعدني ب ــاً صحي مجتمع

2020/2019م، اجلهــود املبذولــة مــن قبــل منســوبيها يف املســاهمة الفعالــة يف تنفيــذ املشــروعات والتــي مت إجنازهــا لتحقيــق 

أقصــى درجــات النجــاح يف تطويــر العمــل األكادميــي واإلداري والفنــي باجلامعــة. مشــيراً إلــى الدعــم غيــر احملــدود الــذي  حتظــى 

بــه اجلامعــة مــن لــدن خــادم احلرمــن الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز- حفظــه اهلل - وحكومتــه الرشــيدة، وبتوجيهــات 

ــر احلــرس الوطنــي صاحــب  ــز، وكذلــك وزي ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب ــر محمــد ب ــي عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األمي ول

الســمو امللكــي األميــر/ عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، ومعالــي وزيــر التعليــم الدكتــور/ حمــد بــن محمــد آل الشــيخ.

كمــا والشــكر موصــول بالتقديــر لســعادة وكاء اجلامعــة والعمــداء ووكائهــم ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف 

حكمهــم ومديــري إدارات قطاعــات اجلامعــة وكافــه منســوبيها الذيــن ســاهموا يف حتقيــق هــذه اإلجنــازات والشــكر كذلــك للقائمــن 

يف عمــادة التطويــر ملــا بذلــوه مــن جهــود علــى إعــداد التقريــر اخلــاص باجلامعــة وإخراجــه بهــذا الشــكل النهائــي.

د. بنــدر بــن عبدالمحســن القنــاوي
رئيــس الجامعة

كلمة معالي رئيس الجامعة
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إن عمليــات التطويــر واجلــودة يف التعليــم العالــي يتطلــب تطبيــق أفضــل املعاييــر احملليــة والدوليــة وهــذا مــا تســعى إليــه وكالــة 

اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة ممثلــة بوكيلهــا وجميــع منســوبيها وحرصهــم علــى تفعيــل مفاهيــم اجلــودة والتطويــر يف 

ــر  ــة التطوي ــة عجل ــك ملواكب ــق جميــع األهــداف االســتراتيجية وذل ــان حتقي املجــال األكادميــي علــى أرض الواقــع مــن أجــل ضم

املتســارعة يف عمليــة التعلــم والتعليــم اجلامعــي. كمــا يعكــس لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة للعــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق 

2020/2019م، انعكاســاً واضحــاً لواقعنــا ومســيرتنا العلميــة والتعليميــة ومستشــهداً باألرقــام واحلقائــق، باإلضافــة إلــى معلومــات 

تبــرز مــدى ســعي اجلامعــة املســتمر نحــو ترجمــة أهدافهــا االســتراتيجية 2016-2021م لتذليــل الصعــاب املتوقعــة مــن اجــل دعــم 

ــة متوافقــة مــع مــا  ــة والطبي ــة الصحي ــة التعليمي منســوبيها علــى حتقيــق تلــك األهــداف والتــي مت اعتمادهــا، ممــا يجعــل العملي

مت التخطيــط لــه يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا. ويتمركــز الهــدف الرئيســي للجامعــة حــول 

مهــارات الطالــب وكيفيــة تطويرهــا وتنميتهــا مــن اجــل مواكبــة ســوق العمــل ومتطلباتــه يف اململكــة بالكــوادر الوطنيــة املتميــزة يف 

املجــال الصحــي والطبــي مــن أصحــاب الكفــاءة والفعاليــة التــي مــن شــأنها إجنــاح اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة والتــي تتوافــق 

مــع مــا جــاء يف اخلطــة الوطنيــة 2030، لتتحقــق بذلــك رســالة اجلامعــة والهــدف الســامي لهــا عبــر »جامعــة لصحــة وطــن«.

أ . د. محمــد بــن ســعد المعمــري
وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة

كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية
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تســعى دائمــاً عمــادة التطويــر بوكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة، إلــى تطويــر املخرجــات األكادمييــة يف جامعــة امللــك 

ــوم الصحيــة، وذلــك مــن خــال عقــد اتفاقيــات مــع خبــراء محليــن وعامليــن مــن أجــل ضمــان ســير  ســعود بــن عبدالعزيــز للعل

ــى جــودة  اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة 2021/2016 والتــي مت وضعهــا للتوافــق مــع اخلطــة الوطنيــة 2030. ممــا ينعكــس عل

العمليــة التعليميــة عبــر تكريــس اجلهــود والقــدرات يف ســبيل جنــاح وتفــوق العمليــة الطبيــة الصحيــة التعليميــة. ويبــرز لنــا التقريــر 

الســنوي للجامعــة للعــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق 2020/2019م املســتوى املميــز الــذي حتظــى بــه اجلامعــة عــن باقــي 

ــة  ــى مخرجــات عملي ــق. وللوصــول إل ــام واحلقائ ــك باألرق ــًا وذل ــي كام ــة الســعودية والوطــن العرب ــة العربي ــات يف اململك اجلامع

بحثيــة ناجحــة ومميــزة كمــا حرصــت العمــادة علــى أن تكــون أهدافهــا متناســقة مــع األهــداف االســتراتيجية للجامعــة فيمــا يتعلــق 

بالتطويــر واجلــودة النوعيــة. وتتمركــز أهــداف اجلامعــة حــول تطويــر وتنميــة مهــارات طــاب اجلامعــة، ليكــون بذلــك خريجــي 

جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــن أصحــاب الكفــاءات املتميــزة، ذو مهــارات علميــة وعمليــة يتطلبهــا ســوق 

العمــل باململكــة العربيــة الســعودية. وحتــرص اجلامعــة علــى ضمــان الــدور الفعــال يف إجنــاح مســيرة التعليــم والتعلــم يف العلــوم 

ــة ليكتمــل بذلــك  ــة والصحي ــوم الطبي ــر مجــاالت العل ــة وكذلــك البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع يف ســبيل تطوي ــة الطبي الصحي

حتقيــق الرؤيــة والرســالة اجلامعيــة لتكــون رســالتها »جامعــة لصحــة وطــن«. 

أ.د. عبدالملــك بــن محمــد الكثيــري
وكيــل الجامعــة المســاعد للتطويــر والجــودة النوعيــة

وعميــد عمــادة التطويــر

كلمة سعادة وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة 
النوعية وعميد عمادة التطوير
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القادة في الجامعة

أعضاء مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:

- معالي	الدكتور	بندر	بن	عبد	احملسن	القناوي رئيس اجلامعة
- سعادة	األستاذ	الدكتور	يوسف	بن	عبد	اهلل	العيسى وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية 

-	سعادة	األستاذ	الدكتور	محمد	بن	سعد	املعمري وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية
- سعادة	األستاذ	الدكتور	إبراهيم	بن	علوان	العلوان وكيل اجلامعة للدراسات العليا

- سعادة	الدكتورة	هيا	بنت	محمد	الفوزان وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات
- سعادة	األستاذ	الدكتور	عبدامللك	بن	محمد	الكثيري وكيل اجلامعة املساعد للتطوير واجلودة النوعية وعميد 

عمادة التطوير
-	سعادة	األستاذ	الدكتورة	حنان	بنت	محمد	القادري وكيلة اجلامعة املساعد للشؤون التعليمية

- سعادة	الدكتور	عبداحملسن	بن	عودة	الكشي وكيل اجلامعة املساعد للشؤون التعليمية وعميد كلية العلوم واملهن 
الصحية

- سعادة	األستاذ	الدكتور	فايز	بن	فالح	احلجيلي عميد عمادة الدراسات العليا
- سعادة	الدكتور	خالد	بن	حمد	اجلمعان أمن عام مجلس اجلامعة، وعميد عمادة اجلودة النوعية

- سعادة	الدكتور	محمد	بن	غيهب	الغيهب عميد عمادة القبول والتسجيل
- سعادة	الدكتور	سليمان	بن	عبداهلل	القويفلي عميد عمادة شؤون الطاب

- سعادة	األستاذ	الدكتور	عبدالكرمي	بن	محمد	البكيري عميد كلية الصيدلة - الرياض
- سعادة	الدكتور	علي	بن	عبد	اهلل	اإلحيدب عميد كلية طب األسنان - الرياض

-	سعادة	الدكتور	أحمد	بن	رميان	الرميان عميد كلية الطب - الرياض
- سعادة	الدكتور	منصور	بن	عبداهلل	القرشي عميد كلية الطب - جدة

-	سعادة	الدكتورة	هند	بنت	محمد	الغدير عميدة كلية التمريض بالرياض
- سعادة	الدكتور	هند	بنت	عبده	النجار عميدة كلية التمريض - جدة

-	سعادة	الدكتورة	عزيزة	بنت	عبدالعزيز	الشهاب 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
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها:

وكاالت الجامعة:
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية   •

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية  •
وكالة اجلامعة للدراسات العليا  •

وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات   •
وكالة اجلامعة للبحث العلمي   •

وكالة اجلامعة للتقنية واملعلوماتية الصحية  •

فروع الجامعة وكلياتها:

فرع	الرياض:

•  كلية الطب                
•  كلية العلوم الطبية التطبيقية                         
•  كلية الصيدلة                  
•  كلية طب األسنان               
•  كلية التمريض                                        

•  كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية            
•  كلية العلوم واملهن الصحية             

فرع	جدة:

• كلية الطب                 )طاب - طالبات(
• كلية العلوم الطبية التطبيقية                         )طاب - طالبات(

• كلية التمريض                                        )طالبات(

فرع	األحساء:

• كلية العلوم الطبية التطبيقية                         )طاب - طالبات(
• كلية التمريض                                        )طالبات(

العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:
عمادة القبول والتسجيل  •
عمادة الدراسات العليا  •
عمادة شؤون الطاب  •
عمادة اجلودة النوعية  •

عمادة التطوير  •

)طاب - طالبات(
)طاب - طالبات(
)طاب - طالبات(
)طاب - طالبات(

)طالبات(
)طاب - طالبات(
)طاب - طالبات(
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اإلدارات والمراكز والمجالس واللجان الرئيسية في الجامعة:

اإلدارات في الجامعة:
• إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

• اإلدارة العامة للعاقات اجلامعية واإلعام
• إدارة الشؤون التقنية

• إدارة اخلدمات املساندة
• إدارة املشتريات

المراكز:
• مركز امللك عبداهلل العاملي لألبحاث الطبية

• مركز تدريب الدراسات العليا
• مركز املهارات واحملاكاة السريرية

• املركز الوطني اخلليجي للممارسات الصحية املبنية على البراهن
• مركز االستشارات والدراسات

• مركز التميز للمعلوماتية الصحية
• مركز صحة الطالب

المجالس:
مجلس اجلامعة  •
املجلس العلمي  •

مجالس الكليات  •
مجالس األقسام  •

مجلس الدراسات العليا يف اجلامعة  •
مجلس بحوث الطاب  •

مجلس الطاب االستشاري  •

اللجان:
جلنة امليزانية باجلامعة  •

جلنة التوظيف  •
اللجنة الدائمة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية  •

اللجنة الدائمة للمناهج واخلطط الدراسية  •
اللجنة اإلرشادية لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  •

جلنة نظام التقارير والتحليل يف اجلامعة  •
جلنة التعامات اإللكترونية  •
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• اللجنة االستشارية للحوكمة والتنظيم يف اجلامعة
• اللجنة التنفيذية جلائزة مدير اجلامعة للتَميز

• اللجنة الدائمة للتميز يف حتقيق مشاريع اجلامعة
• جلنة تطوير املهارات اإلدارية والتنفيذية

• جلنة التدريب واالبتعاث
• جلنة اجلمعيات العلمية

• جلنة معلمي اللغات اإلجنليزية واحملاضرين واملعيدين
• جلنة احلرم اجلامعي للطالبات
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النشأة - التطور-  النطاق الجغرافي للجامعة

أمــر خــادم احلرمــن امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - رحمــه اهلل تعالــى - يف اخلامــس مــن شــهر صفــر للعــام 1426هـــ، املوافــق 
الســادس عشــر مــن شــهر مــارس 2005م، بإنشــاء جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة والتــي كانــت نواتهــا 
البرامــج األكادمييــة يف مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة، التابعــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي. وبتســارع وتيــرة النمــو 
الســكاني ومتطلبــات مواكبــة مراحــل التطــور محليــاً وعامليــاً لهــذه البرامــج األكادمييــة والتــي نتــج عنهــا خلــق وتأهيــل كــوادر وطنيــة 
مميــزة يف مختلــف التخصصــات يف شــتى املجــاالت الطبيــة والعلــوم الصحيــة. وبفضــل مــن اهلل وحــرص ومتابعــة مــن مقــام خــادم 
احلرمــن الشــريفن امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز - رحمــه اهلل -  فقــد مت وضــع حجــر األســاس ملشــاريع املــدن اجلامعيــة الثــاث 
يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، يف 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 
يف مجــال العلــوم الصحيــة والطبيــة. ومقرهــا الرئيســي يف مدينــة الريــاض، وفروعهــا يف كل مــن مدينــة جــدة ومدينــة األحســاء. 
كمــا متتــاز اجلامعــة بارتبــاط مباشــر بالشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي حيــث أن هــذا االرتبــاط اكســب اجلامعــة دوراً 
بــارزاً يف إيجــاد بيئــة فريــدة مــن نوعهــا يف التعــاون الفعــال واملباشــر بــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة 
وفروعهــا وبــن مــدن امللــك عبدالعزيــز الطبيــة التابعــة لــوزارة احلــرس الوطنــي يف كًا مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، ممــا عــزز 
بدعــم مناهــج وبرامــج اجلامعــة األكادمييــة ببرامــج تدريــب ميدانيــة يف املــدن الطبيــة والتــي تطبــق أحــدث وأفضــل املعاييــر 
املتقدمــة عامليــاً يف الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى توفيــر بيئــة أكادمييــة متميــزة وفريــدة تتيــح للطالــب التدريــب حتــت إشــراف 

ومتابعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة ممــن ميتــازون بكفــاءة عاليــة يف املجــاالت الطبيــة والصحيــة.
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الخطة االستراتيجية للجامعة 2021-2016:

تتبنــى إدارة جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز بــن ســعود للعلــوم الصحيــة منهــج تعليمــي وإداري يتواكــب مــع تطــورات العالــم 
احلديــث ممــا يتطلــب رســم ووضــع خارطــة طريــق يتــم مــن خالهــا بنــاء أهــداف اجلامعــة، حيــث يتــم حتقيقهــا علــى أرض الواقــع 

عبــر الســنوات القادمــة والتــي بدورهــا تفــي بتطلعــات حكومتنــا الرشــيدة واخلطــة الوطنيــة 2030.

الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

الرؤية
حتقيق ريادة عاملية يف تعليم العلوم الصحية، مع التميز يف البحث العلمي، ورعاية املرضى، وخدمة املجتمع.

الرسالة
تقدمي خدمات عالية اجلودة يف تعليم العلوم الصحية والبحث العلمي وخدمة املجتمع لتعزيز الصحة يف الوطن.

القيم	األساسية
• األخاق السامية: الصدق، واالحترام، واإلنصاف، والرحمة

• العمل اجلماعي: التعاون والتنسيق
• املسؤولية: إجناز املهام

• الشفافية: العمل بوضوح 
• التميز: االلتزام بجودة األداء واالبتكار واإلبداع

القيم	العامة	للخطة	االستراتيجية	
1. تقــدمي برامــج تعليميــة صحيــة مبتكــرة ملراحــل البكالوريــوس والدراســات العليــا متوافقــة مــع املقاييــس العامليــة، ويف 

بيئــة محفــزة فكريــاً ومرتكــزة علــى الطالــب.
2. تخريــج ممارســن صحيــن علــى أعلــى درجــات الكفــاءة، قادريــن علــى التفكيــر املوضوعــي، متمكنــن مــن التواصــل 
ــاً  ــم اإلســامية الســامية، يحترمــون املنظــور االجتماعــي، ويقدمــون منوذجــاً مثالي ــى القي الفعــال، محافظــن عل

للمواطنــة.
3. اســتخدام املــوارد واخلبــرات الواســعة يف املــدن الطبيــة بالشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي، بغــرض 

حتســن الوضــع الصحــي للمجتمــع ورفاهيتــه.
4. احتضان ثقافة بحثية قوية داخل اجلامعة.

5. كسب اجلامعة التقدير واالحترام احمللي والعاملي ملا تقدمة من خدمات متميزة للمجتمع السعودي والعاملي.
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أهداف الجامعة االستراتيجية

الهــدف	األول: االعتــراف واالعتمــاد والســمعة الوطنيــة والعامليــة مــن خــال التطويــر املســتمر للبرامــج األكادمييــة لتخريــج 
مختصــن صحيــن ذوي كفــاءة عاليــة ومواطنــن فاعلــن.

الهدف	الثاني:	االهتمام بالبحوث العلمية واألنشطة الصحية ذات القيمة الوطنية واألهمية العاملية.
الهدف	الثالث: املشاركة الشاملة للجامعة يف تعزيز صحة املجتمع واملساهمة يف املسؤولية االجتماعية الوطنية.

الهدف	الرابع: تعزيز نظام ضمان اجلودة الداخلية لتحقيق استدامة عمليات ضمان اجلودة وحتقيق االعتماد األكادميي.
الهدف	اخلامس: توظيف أعضاء هيئة التدريس املؤهلن والقوى العاملة املتميزة يف توفير فرص تطويرهم مهنياً.

الهــدف	الســادس: التكامــل بــن اجلامعــة، والشــئون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي، ومركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث 
الطبيــة للوصــول إلــى مســتوى النظــام الصحــي املوحــد.

الهدف	السابع: تقوية األساس املالي للجامعة.
الهدف	الثامن: األداء اإلداري بكفاءة عالية لتسهيل عملية اتخاذ القرار يف الوقت املناسب على جميع مستويات اجلامعة.

الهدف	التاسع: جودة احلرم اجلامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء ملجتمع.

السلطات واإلدارة

تتكــون إدارة اجلامعــة مــن مديــر اجلامعــة، ووكاء اجلامعــة، والــوكاء املســاعدين، وعمــداء الكليــات وعمــداء العمــادات املســاندة، 
واإلدارات املســاعدة. وتأسســت جلنــة الســلطات واإلدارة يف إطــار رؤيــة اجلامعــة يف التحســن املســتمر لبرامجهــا ووحداتهــا 
األكادمييــة واإلداريــة والســعي للحصــول علــى االعتمــاد األكادميــي للجامعــة وجميــع البرامــج الدراســية. وتشــير وثيقــة اجلامعــة 
للســلطات واإلدارة إلــى التنظيــم الداخلــي إلدارة اجلامعــة. والوثيقــة أعــدت خصيصــاً لتنظيــم العاقــات داخــل اجلامعــة، 

باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بــن اجلامعــة واملعنيــن باألمــر.

الهيكل اإلداري التنظيمي للجامعة

إن تعزيــز نظــام احلوكمــة عــن طريــق حتديــد املهــام واملســؤوليات تعتبــر مــن أهــداف اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للجامعــة وذلــك 
مــن اجــل حتقيــق ضمــان فعاليــة وآليــة اتخــاذ القــرارات والتــي مــن شــأنها إجنــاح العمــل يف املســيرة العلميــة والتعليميــة واألبحــاث 

وخدمــة املجتمــع.



م 
عا

 ال
ير

د
لم

ا
م

ال
إلع

وا
ة 

عي
ام

ج
 ال

ت
قا

ال
ع

ال

م 
عا

 ال
ير

د
لم

ا
ية

ال
لم

وا
ة 

ري
دا

اال
ن 

وو
ش

ال

م 
عا

 ال
ير

د
لم

ا
دة

ان
س

لم
ت ا

ما
د

خ
ال

م 
عا

 ال
ير

د
لم

ا
ية

فن
 ال

ن
ؤو

ش
ال

م 
عا

 ال
ير

د
لم

ا
ت

يا
تر

ش
لم

ة ا
دار

إ

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
ية

ح
ص

 ال
ية

ات
وم

عل
لم

وا
ة 

ني
تق

ال

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
يا

عل
 ال

ت
سا

درا
ال

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
ية

يم
عل

لت
ن ا

ؤو
ش

ال

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
ية

وع
لن

ة ا
ود

ج
وال

ير 
طو

لت
ا

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
ي

لم
ع

 ال
ث

ح
لب

ا

عة
ام

ج
 ال

ل
كي

و
ت

با
ال

ط
 ال

ن
ؤو

ش

له
دال

عب
ك 

مل
 ال

عة
سو

مو
ي

طب
 ال

ى
تو

مح
لل

ية
الم

إلع
ت ا

قا
عال

 ال
رة

دا
إ

مة
عا

 ال
ت

قا
عال

 ال
رة

دا
إ

عة
طب

لم
ا

ت
ما

د
خ

م ل
عا

 ال
ير

د
لم

ا

ت
ما

لو
ع

لم
ة ا

ني
تق

ية
بيئ

 ال
ت

ما
خد

 ال
رة

دا
إ

ل 
غي

ش
الت

د 
قو

 ع
رة

دا
إ

ية
غذ

الت
ت 

ما
خد

ل

ان
سك

اإل
ة 

دار
إ

ن 
في

ظ
مو

 ال
يه

رف
ة ت

دار
إ

ية
الب

ط
 ال

طة
ش

ألن
ة ا

دار
إ

ين
ظف

مو
لل

ي 
اع

تم
الج

ي ا
اد

الن
ة 

دار
إ

مل
لع

ر ا
وي

ط
ة ت

دار
إ

ي 
ض

ريا
 ال

مع
مج

 ال
رة

دا
إ

عة
ما

لج
ل

ت
صال

وا
لم

ة ا
دار

إ

ية
ما

لح
وا

ة 
الم

س
 ال

رة
دا

إ
ق

حري
 ال

من

من
األ

ت 
ما

خد
ة 

دار
إ

مة
سال

 ال
ت

ما
خد

ة 
دار

إ

ية
مال

 ال
رة

دا
اإل

لة
ام

لع
ة ا

قو
 ال

رة
دا

إ

ية
شر

الب
د 

وار
لم

ا

ف
ظي

تو
 ال

رة
دا

إ

أة
ش

من
 ال

يم
ظ

 تن
رة

دا
إ

ن 
في

ظ
مو

 ال
ت

قا
عال

ة 
دار

إ
ي 

يف
ض

لو
ط ا

تبا
الر

وا

ت 
قا

عال
 ال

رة
دا

إ
ية

وم
حك

ال

ت
اال

ص
الت

ة ا
دار

إ

ية
كتب

لم
ت ا

ما
خد

 ال
رة

دا
إ

ة 
اري

إلد
ت ا

قا
عال

ال
دة

 ج
-

ة 
اري

إلد
ت ا

قا
عال

ال
ساء

ألح
- ا

نة
صيا

وال
ق 

اف
مر

 ال
رة

دا
إ

ية
فن

 ال
ون

شؤ
 ال

رة
دا

إ

ت 
ما

خد
 ال

رة
دا

إ
ية

س
ند

له
ا

ي 
بان

لم
ت ا

ما
خد

ة 
دار

إ
يع

شار
لم

ت ا
ما

مه
و

يع
شار

لم
ة ا

دار
ب إ

كت
م

ق 
اف

مر
 ال

رة
دا

إ
نة

صيا
 ال

ت
ليا

عم
و

يم
صم

الت
ب 

كت
م

ية
صح

 ال
ية

عا
الر

ت 
ما

خد

يل
ص

تح
 ال

رة
دا

إ

ت
كا

متل
لم

ة ا
دار

إ

ت
ريا

شت
لم

ة ا
دار

إ

ود
عق

 ال
رة

دا
إ

ت
سا

اف
من

 ال
رة

دا
إ

رد
وا

لم
ط ا

طي
تخ

ة 
حتي

الت
ة 

بني
 ال

رة
دا

إ
ية

قن
للت

مج
برا

 ال
رة

دا
إ

ت
قا

طبي
الت

ة 
دار

إ

كة
شب

 ال
رة

دا
إ

ي
فن

 ال
عم

لد
ة ا

دار
إ

ليا
لع

ت ا
سا

درا
 ال

دة
ما

ع

ت
تبا

مك
 ال

دة
ما

ع

حة
ص

 ال
زيز

تع
كز 

مر

ض
مري

الت
ة 

كلي
ساء

ألح
- ا

ة 
جد

 - 
ض

ريا
ال

قة
طبي

الت
 و

ية
طب

 ال
وم

عل
 ال

ية
كل

ساء
ألح

- ا
ة 

جد
 - 

ض
ريا

ال

ن 
مه

وال
م 

لو
لع

ة ا
كلي

ية
صح

ال

ب
ط

 ال
ية

كل
ة 

جد
 - 

ض
ريا

ال

ان
سن

األ
ب 

ط
ة 

كلي
ض 

ريا
ال

لة
يد

ص
 ال

ية
كل

ض 
ريا

ال

مة
عا

 ال
حة

ص
 ال

ية
كل

ة 
حي

ص
 ال

ية
مات

لو
مع

وال
 

ض 
ريا

ال

بة
طل

 ال
ون

شو
ة 

اد
عم

ل 
بو

لق
ة ا

اد
عم

يل
سج

الت
و

ي
طب

 ال
يم

عل
الت

د 
عه

م

يم
عل

الت
ت 

نيا
تق

ت 
ما

خد

ت 
ارا

مه
 ال

ية
نم

ز ت
رك

م
ية

رير
س

ال

ب
طال

 ال
حة

ص
كز 

مر

وير
ط

الت
ة 

اد
عم

ية
وع

الن
ة 

ود
لج

ة ا
اد

عم

ي
يذ

نف
الت

ير 
مد

ال
ث

حا
ألب

ز ا
رك

لم
 

عة
ام

ج
 ال

س
ئي

ر

عة
ام

ج
 ال

س
جل

م

ي 
يم

اد
ك

األ
س 

جل
لم

ا
عة

ام
ج

لل

س
جل

 م
نة

ما
أ

عة
ام

ج
 ال

ي 
ذ

في
تن

 ال
س

جل
لم

ا
عة

ام
ج

لل

ية
ون

ان
لق

ن ا
ؤو

ش
ال

ية
خل

دا
 ال

عة
ج

را
لم

ا



٢0



٢1

الفصل األول:

الطالب والطالبات بالجامعة
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تمهيد:

يف هــذا الفصــل األول واخلــاص بطــاب وطالبــات اجلامعــة يتــم اســتعراض ملخــص بيانــات وإحصائيــات اجلامعــة والتــي تعكــس 
مــدى التقــدم الــذي يحــرزه طــاب وطالبــات اجلامعــة مــن خــال مســيرتهم التعليميــة لبرامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا 
وبرامــج اإلقامــة والزمالــة، مــع بيــان عــدد الطــاب والطالبــات الذيــن انضمــوا حديثــاً حتــت لــواء هــذه املؤسســة التعليميــة، ويتــم 
ايضــاً يف هــذا الفصــل اســتعراض بعــض البيانــات واإلحصائيــات التــي تفّصــل أعــداد الطــاب املســتجدين واملقيديــن واخلريجــن 

للعــام اجلامعــي 1441/1440هـــ

عرض بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشــكل عام من خالل ما يلي:

مرحلة الدراسة )بكالوريوس، ماجستير، إقامة، زمالة(

لــدى اجلامعــة مجموعــة مــن البرامــج الطبيــة والصحيــة والتــي تتوافــق مبخرجاتهــا العلميــة مــا تقدمــه الــدول املتطــورة يف هــذا 
املجــال والتــي تتناســب مــع متطلبــات املرحلــة العلميــة لدرجــة البكالوريــوس واملاجســتير وكذلــك برامــج االقامــة  والزمالــة، حيــث 

بلــغ إجمالــي عــدد طــاب اجلامعــة للعــام اجلامعــي 1441/1440هـــ )13066( طالــب وطالبــة:

جدول	1:	يوضح	إجمالي	عدد	طالب	اجلامعة	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية

جــدول	٢:	يوضــح	مجمــوع	طــالب	اجلامعــة	ملرحلــة	البكالوريــوس	حســب	اجلنــس	)ذكر/أنثــى(	لألعــوام	اجلامعيــة	
الثالثــة	املاضيــة

عدد	الطالب	والطالبات	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	للعلوم	الصحية

العام	اجلامعي

1441/1440هـالتصنيف 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر

1٣0٦٦ 6818 6248 1٢٢٣8 6414 5824 11٧08 6059 5649 العام

%100 %52 %48 %100 %52 %48 %100 %52 %48  النسبة
املئوية

عدد	الطالب	والطالبات	املقيدين	ملرحلة	البكالوريوس	باجلامعة	للعام	اجلامعي
التصنيف املرحلة

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

4751 4569 4403 ذكر
البكالوريوس

5644 5416 5111 أنثى

10٣95 9985 9514 املجموع



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

٢٣

رســم	توضيحــي	1	:	يوضــح	نســبة	زيــادة	اعــداد	الطــالب	والطالبــات	املقيديــن	اجلامعــة	ملرحلــة	البكالوريــوس	وذلــك		
مبتوســط	منــو	مقــدار	4.5%	خــالل	الثــالث	ســنوات	املاضيــة

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٤٤٠٣

٥١١١

٤٥٦٩

٥٤١٦

٤٧٥١

٥٥٤٤

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

لألعــوام	 )ذكر/أنثــى(	 اجلنــس	 حســب	 العليــا	 للدراســات	 باجلامعــة	 التعليميــة	 املراحــل	 تصنيــف	 	:٣ جــدول	
التاليــة اجلامعيــة	

عدد	الطالب	والطالبات	املقيدين	باجلامعة	للعام	اجلامعي
التصنيف املرحلة

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

60 65 64 ذكر

156املاجستير 153 111 أنثى

٢1٦ ٢18 1٧5 املجموع

1233 1050 940 ذكر

902برامج	االقامة 754 681 أنثى

٢1٣5 1804 1٦٢1 املجموع

204 140 242 ذكر

116برامة	الزمالة 91 156 أنثى

٣٢0 ٢٣1 ٣98 املجموع

٢٦٧1 ٢٢5٣ ٢194 املجموع	الكلي

**

*

*برنامج	اإلقامة	)Residency(:	متثل	مرحلة	التدريب	يف	الدراسات	الطبية	العليا.
**برنامج	الزمالة	)Fellowship(:	هو	برنامج	تدريبي	علمي	وعملي	يبدأ	هذا	البرنامج	بعد	انتهاء	الطبيب	من	برنامج	اإلقامة.
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٢4

املاجســتير	وزيــادة	يف	نســبة	 زيــادة	عــدد	املقيديــن	مبتوســط	%11.8	ملرحلــة	 رســم	توضيحــي	٢:	يوضــح	نســبة	
%1.٧ انخفــاض	مبتوســط	 الزمالــة	 وملرحلــة	 	% 	1٢.1 اإلقامــة	مبتوســط	 ملرحلــة	 اخلريجــني	

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

١٦٢١

١٧٥

٣٩٨

٢١٨

١٨٠٤

٢٣١ ٢١٦

٢١٣٥

٣٢٠

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

وال يخفــى علــى قيــادات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مــدى حاجــة الوطــن إلــى كــوادر وطنيــة مــن اصحــاب 
التخصصــات الطبيــة والصحيــة باإلضافــة إلــى النقــص يف الــكادر الطبــي علــى مســتوى ســوق العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية 
وخصوصــاً الــكادر النســائي. وباالطــاع علــى عــدد الطــاب والطالبــات خــال العاميــن اجلامعيــن املاضيــة يتضــح لنــا بــأن نســبة 
اإلنــاث أعلــى مــن نســبة الذكــور يف العــدد املجمــوع لطــاب اجلامعــة مبركزهــا الرئيســي بالريــاض وفروعهــا بجــدة واإلحســاء. 

ويوضــح اجلــدول التالــي العــدد احلقيقــي ملجمــوع طــاب اجلامعــة مــن اجلنســن وهــي علــى النحــو التالــي:

اســتعراض تفاصيــل البيانــات الخاصــة بأعــداد الطــالب بالجامعــة علــى 
النحــو التالــي:

حالــة الطالــب )مســتجد – مقيــد( فــي جامعة الملك ســعود بــن عبدالعزيز 
للعلوم الصحية حســب الجنس )ذكر/أنثى(:

تســتقبل عمــادة الدراســات العليــا وكليــات اجلامعــة كل ســنة طابهــا املســتجدين، حيــث يبــرز لنــا اجلــدول التالــي أعــداد الطــاب 
والطالبــات الذيــن التحقــوا يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا بجميــع مراحلهــا الدراســية 

البكالوريــوس والدراســات العليــا.
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٢5

املستجدين	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	للعلوم	الصحية

العام	اجلامعي

1441/1440هـالتصنيف 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر

٢٦45 1421 1224 ٢٦5٧ 1401 1256 ٢99٧ 1507 1490 العام

%100 %53.72 %46.27 %100 %52.72 %47.27 %100 %50.2 %49.8  النسبة
املئوية

جدول	4	:	يوضح	عدد	الطالب	املستجدين	لألعوام	اجلامعية	التالية:

رســم	توضيحي	٣	:يبني	أعداد	الطالب	املســتجدين	يف	األعوام	اجلامعية	التالية)	14٣9/14٣8هـ	و1440/14٣9هـ	
و1441/1440هـ(

٠
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٢٦

لمرحلــة  الصحيــة  والمهــن  العلــوم  كليــة  فــي  المســتجدين  الطــاب 
البكالوريــوس:

تتميــز كليــة العلــوم املهــن الصحيــة باجلامعــة بكونهــا مركــز انطــاق املســيرة العلميــة والتعليميــة للطــاب والطالبــات يف املجــاالت 
ــاً للجامعــة مــن  الطبيــة والصحيــة. حيــث إن الهــدف الرئيســي لهــذه الكليــة يتمحــور يف رفــع املســتوى العلمــي للملتحقــن حديث
خريجــي الثانويــة العامــة. وامدادهــم بالقــدر الــكايف مــن متطلبــات التعليــم الصحــي والطبــي باإلضافــة إلــى رفــع مســتواهم 
ومهارتهــم يف اللغــة اإلجنليزيــة، ممــا يســاعدهم يف فهــم واســتيعاب متطلبــات املرحلــة العلميــة والتعليميــة. كمــا تســاعد الكليــة 
طابهــا علــى االنتقــال الســلس مــن املرحلــة الثانويــة ملواكبــة طموحهــم يف الدراســة املهنيــة يف الكليــات العلميــة الصحيــة. ويوضــح 

لنــا اجلــدول التالــي عــدد طــاب اجلامعــة املســتجدين.

جدول	5:	يوضح	عدد	الطالب	املستجدين	يف	كلية	العلوم	واملهن	الصحية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

املستجدين	يف	كلية	العلوم	واملهن	الصحية

العام	اجلامعي

1441/1440هـالتصنيف 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر

19٧4 1068 906 ٢10٦ 1111 995 ٢41٦ 1238 1178 العام

%100 %54.1 %45.9 %100 %52.8 %47.2 %100 %51.2 %48.8  النسبة
املئوية

لألعــوام	 الصحيــة	 واملهــن	 العلــوم	 كليــة	 املســتجدين	يف	 والطالبــات	 الطــالب	 أعــداد	 :يبــني	 	4 توضيحــي	 رســم	
14٣9/14٣8هـــ	 العامــني	 بــني	 	%1٢ بنســبة	 الطلبــة	 عــدد	 يف	 انخفــاض	 ونالحــظ	 املاضيــة،	 الثالثــة	 اجلامعيــة	
و	1440/14٣9هـ	وانخفاض	يف	عدد	الطلبة	بنسبة	٦%	بني	العامني	اجلامعيني	1440/14٣9هـ		و	1441/1440هـ
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٢٧

رســم	توضيحــي	5	:يبــني	أعــداد	الطــالب	والطالبــات	املســتجدين	لبرنامجــي	الزمالــة	واإلقامــة	لألعــوام	اجلامعيــة	
الثالثــة	املاضيــة،	ونالحــظ	انحفــاض	يف	عــدد	الطلبــة	بنســبة	٦%	بــني	العامــني	14٣9/14٣8هـــ	و	1440/14٣9هـــ	

وارتفــاع	يف	عــدد	الطلبــة	بنســبة	٢٧%	بــني	العامــني	اجلامعيــني	1440/14٣9هـــ		و	1441/1440هـــ
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العليــا	لألعــوام	 الدراســات	 ملرحلــة	 املســتجدين	 والطالبــات	 الطــالب	 عــدد	 التالــي	 اجلــدول	 :يوضــح	 	٦ جــدول	
املاضيــة الثالثــة	 اجلامعيــة	

عدد	الطالب	والطالبات	املستجدين	ملرحلة	الدراسات	العليا	باجلامعة	للعام	اجلامعي
التصنيف املرحلة

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

38 31 36 ذكر

106املاجستير 82 69 أنثى

144 11٣ 105 املجموع

207 186 218 ذكر

202برامج	االقامة 175 160 أنثى

409 ٣٦1 ٣٧8 املجموع

73 44 58 ذكر

45برامة	الزمالة 33 40 أنثى

118 ٧٧ 98 املجموع

٦٧1 551 581 املجموع	الكلي

**

*

*برنامج	اإلقامة	)Residency(:	متثل	مرحلة	التدريب	يف	الدراسات	الطبية	العليا.
**برنامج	الزمالة	)Fellowship(:	هو	برنامج	تدريبي	علمي	وعملي	يبدأ	هذا	البرنامج	بعد	انتهاء	الطبيب	من	برنامج	اإلقامة.
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٢8

طاب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب )مقيد - خريج(:
يبــرز لنــا اجلــدول التالــي أعــداد الطــاب والطالبــات يف اجلامعــة موزعــًة علــى الكليــات واملوقــع اجلغــرايف للجامعــة حيــث بلــغ 
العــدد املجمــوع للطــاب الدارســن يف املنطقــة الوســطى )5935( طالــب وطالبــة، أمــا يف املنطقــة الغربيــة فقــد بلــغ العــدد املجمــوع 
للطــاب والطالبــات )3033(، وأمــا يف املنطقــة الشــرقية فقــد بلــغ إجمالــي الطــاب والطالبــات )1427(، حيــث يتــم يف اجلــدول 
التالــي اســتعراض هــذه األرقــام إضافــًة إلــى ايضــاح النســبة املجموعــة للطــاب املقيديــن واخلريجــن، وهــي علــى النحــو التالــي:

جــدول	٧	:أعــداد	طــالب	اجلامعــة		املقيديــن	ملرحلــة	البكالوريــوس	يف	املــدن	اجلامعيــة	الثــالث	حســب	الكليــة	
)ذكر/أنثــى( واجلنــس	

املقيدون

العام	اجلامعي
املراحل	الدراسية

املدينة

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر الكلية

ض
الريا

1498 501 99٧ 1٣4٣ 4٣٣ 910 1٢٦0 4٢9 8٣1 الطب

4٦5 ٢14 ٢51 ٣9٦ 18٣ ٢1٣ ٣09 1٣5 1٧4 طب	األسنان

٣٦9 199 1٧0 ٢٦9 141 1٢8 ٢0٢ 91 111 الصيدلة

٢1٧٦ 10٦0 111٦ ٢58٧ 1٢1٢ 1٣٧5 ٢8٢1 1٣18 150٣ العلوم	واملهن	الصحية

4٢5 4٢5 - 40٣ 40٣ - ٢٧4 ٢٧4 - التمريض

1٦ - 1٦ 1 - 1 1٧ - 1٧ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

98٦ 4٦٢ 5٢4 81٦ ٣9٦ 4٢0 ٦٣9 ٢8٣ ٣5٦ العلوم	الطبية	التطبيقية

59٣5 ٢8٦1 ٣0٧4 5815 ٢٧٦8 ٣04٧ 55٢٢ ٢5٣0 ٢99٢ املجموع

84٦ ٣01 545 ٦٦٧ ٢1٦ 451 550 149 401 الطب

جدة

1٢9٣ ٧٦٧ 5٢٦ 1٣٧٢ 8٣٦ 5٣٦ 14٣٣ 851 58٢ العلوم	واملهن	الصحية

٣95 ٣95 - ٣٢٣ ٣٢٣ - ٣08 ٣08 - التمريض

499 ٢8٦ ٢1٣ ٣8٢ ٢٢1 1٦1 ٢٢1 1٣5 8٦ العلوم	الطبية	التطبيقية

٣0٣٣ 1٧49 1٢84 ٢٧44 159٦ 1148 ٢51٢ 144٣ 10٦9 املجموع

٦9٣ 501 19٢ ٦94 49٦ 198 ٦8٦ 49٧ 189 العلوم	واملهن	الصحية

األحساء

4٣1 ٢٣0 ٢01 ٣88 ٢1٢ 1٧٦ ٢8٦ 1٣٣ 15٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

٣0٣ ٣0٣ - ٣44 ٣44 - 508 508 - التمريض

14٢٧ 10٣4 ٣9٣ 14٢٦ 105٢ ٣٧4 1480 11٣8 ٣4٢ املجموع

10٣95 5٦44 4٧51 9985 541٦ 45٦9 9514 5111 440٣ املجموع

%100 54.٢9 45.٧ %100 54.٢4 45.٧5 %100 5٣.٧٢ 4٦.٢8 النسبة	إلى	املجموع	لنفس	العام	اجلامعي
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٣0

الخريجين:
تقــوم اجلامعــة بإقامــة حفــل لطابهــا وطالباتهــا اخلريجــن وحتتفــل بهــم مــع عائاتهــم بجــو يســوده الســرور والفــرح والــذي يقــام 
بشــكل منتظــم كل عــام. كمــا أن دور جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة ميتــد لدعــم خريجيهــا للحصــول علــى 
أفضــل الفــرص الوظيفيــة أو االنتقــال إلــى مرحلــة علميــة جديــدة. كمــا تســعى اجلامعــة عبــر خطتهــا االســتراتيجية واملتوافقــة مــع 
رؤيــة اململكــة 2030 إلــى متكــن وحــدة اخلريجــن التابعــة لقســم العاقــات اجلامعيــة مــن دعــم توفيــر التدريــب املناســب املتمثــل يف 
التأهيــل العملــي بالتنســيق مــع كل مــن القطــاع العــام واخلــاص، لتوظيفهــم واســتمرار التواصــل معهــم بعــد تخرجهــم مــن اجلامعــة. 
باإلضافــة إلــى تهيئــة الظــروف املناســبة لهــم ملوائمــة إمكاناتهــم مــع متطلبــات ومتغيــرات ســوق العمــل وتلبيــة حاجــات املجتمــع.

عدد الطاب والطالبات الخريجين بالجامعة 

جــدول	8	:يبــني	أعــداد	اخلريجــني	واخلريجــات	اجلامعــة	ملرحلــة	البكالوريــوس	خــالل	الســنوات	اجلامعيــة	الثــالث	
املاضيــة	بحســب	اجلنــس

أعداد	اخلريجني	واخلريجات	ملرحلة	البكالوريوس	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	حسب	اجلنس

املجموع انثى ذكر العام	اجلامعي

٧٢5 4٧5 ٢50 14٣9/14٣8هـ

9٧0 5٦٢ 408 1440/14٣9هـ

1٣44 ٧8٢ 5٦٢ 1441/1440هـ

أعداد	اخلريجني	واخلريجات	ملرحلة	البكالوريوس	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية
الكلية

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

٣٣9 ٢15 190 الطب

٧٧ 45 19 طب	األسنان

٣8 1٧ 1٧ الصيدلة

5٦٢ 404 ٢٣٦ العلوم	الطبية	التطبيقية

٣٢٧ ٢٧٣ ٢4٢ التمريض

1 1٦ ٢1 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

1٣44 9٧0 ٧٢5 إجمالي	عدد	اخلريجني

جــدول	9	:يبــني	أعــداد	اخلريجــني	واخلريجــات	اجلامعــة	ملرحلــة	البكالوريــوس	خــالل	الســنوات	اجلامعيــة	الثــالث	
املاضيــة	بحســب	الكليــة
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٣1

رســم	توضيحــي	٦	:يبــني	أعــداد	اخلريجــني	لألعــوام	الثالثــة	املاضيــة	حســب	اجلنــس	)ذكر/أنثــى(	حيــث	تبلــغ	
نســبة	متوســط	النمــو	للخريجــني	50%	واخلريجــات	٢8%

جــدول	10:	يبــني	أعــداد	اخلريجــني	واخلريجــات	اجلامعــة	ملرحلــة	املاجســتير	خــالل	الســنوات	اجلامعيــة	الثــالث	
املاضيــة	بحســب	اجلنــس

٠

٢٠٠

١٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٩٠٠

٢٥٠

٤٧٥
٤٠٨

٥٦٢ ٥٦٢

٧٨٢

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

أعداد	اخلريجني	واخلريجات	ملرحلة	املاجستير	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	حسب	اجلنس

املجموع انثى ذكر العام	اجلامعي

٣0٢ ٢٧ ٢٧5 14٣9/14٣8هـ

٣1٢ 150 1٦٢ 1440/14٣9هـ

410 ٢0٢ ٢08 1441/1440هـ
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٣٢

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠
٢٧٥

٢٧

١٦٢ ١٥٠

٢٠٨ ٢٠٢

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

العام	اجلامعي
املرحلة	والكلية

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

٢٢ ٢٢ ٢1 الطب

1٢ ٦ - التمريض

٦0 40 4٢ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

81 ٦8 ٦1 برنامج	الزمالة

٢٣5 1٧٦ 1٧8 برنامج	اإلقامة

410 ٣1٢ ٣0٢ إجمالي	عدد	اخلريجني

جــدول	11	:يبــني	أعــداد	اخلريجــني	واخلريجــات	اجلامعــة	ملرحلــة	املاجســتير	خــالل	الســنوات	اجلامعيــة	الثــالث	
املاضيــة	بحســب	املرحلــة	والكليــة

رســم	توضيحــي	٧	:يبــني	أعــداد	اخلريجــني	لألعــوام	الثالثــة	املاضيــة	حســب	اجلنــس	)ذكر/أنثــى(	حيــث	تبلــغ	
نســبة	متوســط	النمــو	للخريجــني	-٦%	واخلريجــات	٢45%
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٣٣

اجمالي	اخلريجني	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	باجلامعة	للعام	اجلامعي
التصنيف

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

110 ٧8 89 ممتاز	مرتب	الشرف	األولى

٢٣0 15٢ 99 ممتاز	مع	مرتب	الشرف	الثانية

٢٢0 18٢ 1٣1  جيد	جدًا	مع	مرتبة	الشرف	الثانيه

5٦0 41٢ ٣19 إجمالي	عدد	اخلريجني

خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف

جدول	1٢	:يوضح	أعداد	اخلريجني	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	خالل	األعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية

جــدول	14:	يوضــح	أعــداد	الطــالب	احلاصلــني	علــى	مراتــب	الشــرف	يف	اجلامعــة	وفروعهــا	بنــاًء	علــى	الدرجــة	
العلميــة	واجلنــس	ودرجــة	مرتبــة	الشــرف	للعــام	اجلامعــي	1440/14٣9هـــ

خريجي	العام	الدراسي	1440/14٣9هـ	املوافق	٢019/٢018م	احلاصلني	على	مراتب	الشرف

املجموع
 جيد	جدا	مع
 مرتبة	الشرف
الثانية

 ممتاز	مع
 مرتبة	الشرف
الثانية

 ممتاز	مع
 مرتبة	الشرف
األولى

اجلنس  الدرجة
العلمية املنطقة الكلية

11٧ ٦٧ ٣1 19 ذكر

س
بكالوريو

الرياض

4٧الطب ٦ ٢1 ٢0 انثى الرياض

٢٧ ٧ 1٣ ٧ ذكر جدة

1٧ ٦ ٦ 5 انثى الرياض

58التمريض 41 15 ٢ انثى جدة

1٧ 11 4 ٢ انثى األحساء

٣ 1 ٢ - ذكر
الرياض

العلوم	الطبية	التطبيقية

٢4 ٧ 11 ٦ انثى

14 8 5 1 ذكر
جدة

41 14 ٢1 ٦ انثى

10 - 10 - ذكر
األحساء

٦ ٣ ٢ 1 انثى

٦ ٣ ٢ 1 ذكر
الرياض طب	األسنان

18 5 ٧ ٦ انثى
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٣4

جــدول	14:	يوضــح	أعــداد	الطــالب	احلاصلــني	علــى	مراتــب	الشــرف	يف	اجلامعــة	وفروعهــا	بنــاًء	علــى	الدرجــة	
العلميــة	واجلنــس	ودرجــة	مرتبــة	الشــرف	للعــام	اجلامعــي	1440/14٣9هـــ

خريجي	العام	الدراسي	1441/1440هـ	املوافق	٢0٢0/٢019م	احلاصلني	على	مراتب	الشرف

املجموع
 جيد	جدا	مع
 مرتبة	الشرف
الثانية

 ممتاز	مع
 مرتبة	الشرف
الثانية

 ممتاز	مع
 مرتبة	الشرف
األولى

اجلنس  الدرجة
العلمية املنطقة الكلية

11٧ 4٢ 54 ٢1 ذكر

س
بكالوريو

الرياض

٧٦الطب 18 ٣٣ ٢5 انثى الرياض

٣٦ 1٢ 14 10 ذكر جدة

11 9 ٢ - انثى الرياض

٣التمريض ٢ 1 - انثى جدة

٣1 14 1٢ 5 انثى األحساء

1٣ 11 ٢ - ذكر
الرياض

العلوم	الطبية	التطبيقية

4٦ ٢1 19 ٦ انثى

٣8 ٢0 14 4 ذكر
جدة

٦٢ ٢0 ٢4 18 انثى

1٦ 9 ٦ 1 ذكر
األحساء

5٧ ٢1 ٢٦ 10 انثى

9 ٦ ٢ 1 ذكر
الرياض طب	األسنان

٢8 5 15 8 انثى

4 ٣ 1 - ذكر
الرياض الصيدلة

1٣ ٧ 5 1 انثى

5٦0 ٢٢0 ٢٣0 110 املجموع	الكلي

4 ٣ 1 - ذكر
الرياض الصيدلة

- - - - انثى

٢ - 1 1 ذكر
الرياض  الصحة العامة واملعلوماتية

1الصحية - - 1 انثى

41٢ 18٢ 15٢ ٧8 املجموع	الكلي
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٣5

رســم	توضيحــي	8:	يبــني	أعــداد	اخلريجــني	مــع	مرتبــة	الشــرف	خــالل	الســنوات	الثالثــة	املاضيــة	حســب	اجلنــس	
مبتوســط	منــو	وقــدره	٢1%	للذكــور	و٢٦%	لإلنــاث

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٢٣٢

٣٢٧

١٨٣

٢٢٩

١٤٢

١٧٧

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ



٣٦



٣٧

الفصل الثاني:

األنشطة والخدمات الطالبية
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٣8

تمهيد:

يف هــذا الفصــل يتــم اســتعراض دور عمــادة شــؤون الطــاب بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة يف األنشــطة 
واخلدمــات الطابيــة، كمــا يركــز هــذا اجلــزء مــن التقريــر علــى أهــم وأبــرز اخلدمــات والبرامــج واألنشــطة الطابيــة والتــي تقــدم 
للطــاب مــن اجلنســن باإلضافــة إلــى مــا تقدمــة اجلامعــة خلدمــة املجتمــع الســعودي، عبــر كليــات اجلامعــة وبالتعــاون مــع عمــادة 

شــؤون الطــاب وذلــك خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ.

األنشطة والخدمات الطالبية

ــل  ــا يف إعــداد وتأهي ــول عليه ــزة االساســية واملع ــات، هــي الركي ــا اجلامع ــف مــن ضمنه ــي تصن ــة والت ــر املؤسســات التربوي تعتب
األجيــال الواعــدة ومنحهــم الفــرص يف اكتســاب املهــارات والثقافــة الســلوكية التــي تعــود عليهــم وعلــى املجتمــع بالفائــدة وتعكــس 
القيــم اإلســامية احلميــدة. ومــن هــذا املنطلــق أخــذت جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة علــى عاتقهــا ذلــك 
الواجــب الوطنــي عبــر وضــع أنشــطة وبرامــج طابيــة تعــود علــى طابهــا بالفائــدة مــن خــال بنــاء شــخصياتهم باالجتــاه الســليم 
علــى املســتوى املعــريف والســلوكي الشــخصي. لتتكامــل بذلــك وظائــف اجلامعــة الســلوكية واملعرفــة األكادمييــة، ومبــا أن املقــررات 
ــب األخــرى الســلوكية  ــم باجلوان ــة تهت ــإن األنشــطة الطابي ــب، ف ــن شــخصية الطال ــب األكادميــي م ــى اجلان ــز عل واملناهــج ترك
ــة هــي الدافــع واحملــرك  ــب. فاألنشــطة الطابي ــاء شــخصية الطال ــك أدوار اجلامعــة يف بن ــة، لتتكامــل بذل ــة والوجداني واملعرفي
ــة التــي ميــارس فيهــا الطــاب هواياتهــم وإبداعاتهــم  ــاة اجلامعي وامليــدان الرحــب يف اجلامعــة، كمــا تعتبــر جــزء هــام مــن احلي
الاصفيــة، وال يخفــى عليكــم دورهــا الكبيــر يف شــغل أوقــات فراغهــم وصقــل شــخصياتهم وتنميــة مواهبهــم املختلفــة بالطريــق 
الصحيــح وحتــت متابعــة وإشــراف مباشــر مــن اجلامعــة، وتعــد عمــادة شــؤون الطــاب هــي اجلهــة املنفــذة لألنشــطة الطابيــة يف 
اجلامعــة كمــا أنهــا مســؤولة عــن نشــاطاتهم االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي تقــع خــارج املنهــج الدراســي مــن اجــل تكويــن 
شــخصية مكتملــة وناضجــة مهاريــاً وســلوكياً ومعرفيــاً. كمــا تعتبــر عمــادة شــؤون الطــاب هــي حلقــة الوصــل وعامــل مهم يف إنشــاء 
ــق فــرص للمنافســة واإلبــداع بــن طــاب اجلامعــة. ويوضــح  ــاء قنــوات التواصــل الطــاب والطالبــات فيمــا بينهــم ممــا تخل وبن
لنــا اجلــدول التالــي عــدد األنشــطة وعــدد املشــاركن بهــا خــال االعــوام اجلامعيــة الثاثــة املاضيــة، وهــي علــى النحــو التالــي
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جــدول	1٦	:	يبــني	أعــداد	الفعاليــات		واألنشــطة	الطالبيــة	وأنواعهــا	والتــي	مت	تنفيذهــا	يف	داخــل	وخــارج	اجلامعــة	
وفروعها

رســم	توضيحــي	9	:يوضــح	أعــداد	الفعاليــات	األنشــطة	الطالبيــة	وأنواعهــا	يف	اجلامعــة	خــالل	الثالثــة	أعــوام	
اجلامعيــة	املاضيــة	ونالحــظ	انحفــاض	يف	عــدد	األنشــطة	للعــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ	وذلــك	بســبب	جائحــة	

فايــروس	كورنــا.

العام	اجلامعي

1441/1440هـنوع	النشاط 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

 عدد
املشاركني

 عدد
األنشطة

 عدد
املشاركني

 عدد
االنشطة

 عدد
املشاركني

 عدد
االنشطة

٣5914 190 158٧٢ 1٢4 ٣804 44 األنشطة	الثقافية

٣180 1٢٣ ٢٣٣8 15 4٢٢1 ٣٣1 أنشطة	التدريب

1٣1٢ 10 1905 15 ٦0٣ ٢0 األنشطة	الرياضية

58٢4 50 1951٧ 114 ٦5٢0 54 األنشطة	االجتماعية

٢8٧9 1٧ 4٦59 ٢٦ ٦5٢ ٢4 األنشطة	الفنية

19٧8 10 ٢٣٣8 15 - - األنشطة	التقنية

٢1٧٣٢ 1٢ 54845 18 1٦010 8 البرامج	الكبرى

٧٢819 41٢ 1014٧4 ٣٢٧ ٣1810 481 املجموع

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٤

٣٣١

١٢٤

١٩٠

١٥

١٢٣

٢٠ ١٥ ١٠

٥٤

١١٤

٥٠

١٠١٥
٠ ٨

١٨
١٢

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ

١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ
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جدول	1٧	:	يوضح	عدد	فعاليات	األنشطة	الطالبية	وأنواعها	يف	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

املجموع
عدد	املشاركني  عدد

األنشطة األنشطة

الفرع

أنثى ذكر

11٦5 534 631 11 األنشطة	اإلجتماعية	)الهادفة	لترفيه	وحتسني	العالقات	بني	الطالب(

ض
الريا

109٣٣ 5485 5448 21 األنشطة	املجتمعية	)الهادفة	إلى	إثراء	وإفادة	املجتمع(

10٢4 84 940 7 األنشطة	الرياضية

٢0٦5 962 1103 7 األنشطة	الفنية

1554 707 847 4 األنشطة	التقنية

18990 9511 9479 70 األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية

٢945 565 2380 110 أنشطة	التدريب

14٣٦5 7944 6421 4 البرامج	الكبرى

٢٢51 1990 261 22 األنشطة	اإلجتماعية	)الهادفة	لترفيه	وحتسني	العالقات	بني	الطالب(

جدة

٧9٣8 4467 3471 35 األنشطة	املجتمعية	)الهادفة	إلى	إثراء	وإفادة	املجتمع(

84 84 - 1 األنشطة	الرياضية

1٦4 120 44 3 األنشطة	الفنية

111 76 35 3 األنشطة	التقنية

11٦01 6149 5452 61 األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية

٢0٧ 90 117 11 أنشطة	التدريب

4٢٢٧ 2228 1999 4 البرامج	الكبرى

٢408 2013 395 17 األنشطة	اإلجتماعية	)الهادفة	لترفيه	وحتسني	العالقات	بني	الطالب(

األحساء

114٦ 953 193 11 األنشطة	املجتمعية	)الهادفة	إلى	إثراء	وإفادة	املجتمع(

٢04 194 10 2 األنشطة	الرياضية

٦50 639 11 7 األنشطة	الفنية

٣1٣ 313 - 3 األنشطة	التقنية

5٣٢٣ 4313 1010 59 األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية

٢8 18 10 2 أنشطة	التدريب

٣140 1950 1190 4 البرامج	الكبرى

9٢8٣٦ 51389 41447 479 املجموع	الكلي
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جــدول	19:	البرامــج	املســتمرة	طــوال	العــام	والتــي	تقــام	حتــت	إشــراف	عمــادة	شــؤون	الطــالب	للعــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ

البرامــج الكبــرى الموســمية والبرامــج المســتمرة طــوال العــام 
الجامعي:

حتــرص جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة ومــن خــال عمــادة شــؤون الطــاب بتبنــي برامــج كبــرى موســمية 
وأخــرى مســتمرة دون انقطــاع طــوال العــام اجلامعــي. مــن خــال تقــدمي اخلدمــات املرتبطــة باألنشــطة والفعاليــات الطابيــة مبــا 
يســهم يف خلــق بيئــة جاذبــة ومعينــة علــى التحصيــل العلمــي، فالعمــادة هــي اجلهــة التــي تُعنــى بالطــاب خــارج قاعــة الــدرس، 
وتُعــد برامــج عمــادة شــؤون الطــاب مــن أهــم القنــوات التــي تتيــح للطالــب والطالبــة فرصــة التواصــل والتفاعــل مــع زمائهــم يف 

كليــات اجلامعــة املختلفــة، إضافــًة إلــى االحتــكاك بزمائهــم يف اجلامعــات احملليــة واخلارجيــة األخــرى.

جــدول	18:	يوضــح	البرامــج	الكبــرى	املوســمية	والتــي	أقيمــت	حتــت	إشــراف	عمــادة	شــؤون	الطــالب	خــالل	العــام	
اجلامعــي	1441/1440هـــ

البرامج	الكبرى	املوسمية

برامج	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
املدينة البرنامج

أنثى ذكر

11٧4 889 الرياض	-	جدة	-	األحساء بداية	خير

19٧0 14٣0 الرياض	-	جدة	-	األحساء االحتفال	باليوم	الوطني

٦٣00 4911 الرياض	-	جدة	-	األحساء مؤمتر	التخصصات	الصحية

٢٦٧8 ٢٣80 الرياض	-	جدة	-	األحساء األوملبياد	العلمي

البرامج	املستمرة	طوال	العام

برامج	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
الفرع املدينة البرنامج

أنثى ذكر

٢٣٣٦ 5850
 الرياض
 -		جدة	-
األحساء

هــو	حلقــة	الوصــل	بــني	الطالــب	املســتجد	والطــالب	األقــدم	يف	اجلامعــة.	يقــدم	املرشــد	
الطالبــي	املشــورة	للطالــب	املســتفيد	بنــاء	علــى	جتربتــه	الشــخصية،	كاملســاعدة	يف	

حــل	الصعوبــات	األكادمييــة	التــي	قــد	يواجهــا	الطالــب	املســتفيد.
أرشدني

591 ٦1٣
 الرياض
 -		جدة	-
األحساء

املعــريف	 للتبــادل	 رحبــة	 وســاحة	 خصبــة	 بيئــة	 خلــق	 غايتهــا	 طالبيــة	 مبــادرة	 هــي	
والثقافيــة	 املعرفيــة	 االهتمامــات	 اكتشــاف	 فيهــا	 يســهل	 الطــالب،	 بــني	 والثقــايف	

والســنوات. الكليــات	 مختلــف	 مــن	 األقــران	 بــني	 املختلفــة	
سراج

145 80
 الرياض
 -		جدة	-
األحساء

هــي	أكادمييــة	تقــدم	للمشــاركني	دورات	يف	مجــاالت	مختلفــة	كالتصويــر	وصناعــة	
احملتــوى	والكتابــة،	حيــث	تهتــم	باحملتــوى	الهــادف	الــذي	يســاهم	يف	تقويــة	وتعزيــز	

املشــاركني. مهــارات	

 األكادميية
الطالبية
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األنشطة الثقافية والتوعوية واإلرشادية

ــب  ــة يف إعــداد الطال ــن أهمي ــا م ــا له ــة مل ــة واإلرشــادية والثقافي ــل دور األنشــطة التوعوي ــادة شــؤون الطــاب بتفعي اهتمــت عم
وتنميــة فكــره ومداركــه وثقافتــه العامــة وتعزيــز القيــم الســلوكية الســوية يف املجتمــع والتــي اشــتملت علــى محاضــرات يف مجــاالت 
متعــددة ونــدوات وملتقيــات ثقافيــة ومســابقات ثقافيــة متنوعــة وبرامــج وقائيــة وتوعويــة، كمــا حرصــت علــى فتــح املجــال ملشــاركة 

املجتمــع يف بعــض هــذه األنشــطة.

جــدول	٢0:	يوضــح	أبــرز	األنشــطة	التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية	التــي	قامــت	بهــا	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	فــرع	
اجلامعــة	بالريــاض	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ
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أنثى ذكر

1٧ 8 ورشــة	عمــل	)السوشــي(،	وهــي	جــزء	مــن	سلســلة	ورش	عمــل	خبــرات	تعليميــة	مقدمــة	مــن	أشــخاص	
ذو	خبــرة	يف	مجــاالت	متعــددة. خبرات	1

8 ٢ ورشــة	عمــل	عــن	)األســهم	وأساســياتها(ـ،	مــن	تقــدمي	األســتاذ	محمــد	امليمونــي،	وهــي	جــزء	مــن	سلســلة	
ورش	عمــل	خبــرات	تعليميــة	مقدمــة	مــن	أشــخاص	ذو	خبــرة	يف	مجــاالت	متعــددة. خبرات	٢

50 ٦5
نشــاط	بالتعــاون	مــع	جمعيــة	أســر	التوحــد	وفريــق	دراجــي	التصلــب	اللويحــي	وجمعيــة	رحلــة	ابتســامة،	
يســلط	الضــوء	علــى	أمــراض	أخــرى	منتشــرة	نســبيًا	يف	اململكــة	لكــن	لــم	حتصــل	علــى	انتبــاه	إعالمــي	

كايف	مقارنــة	بباقــي	األمــراض	كالتصلــب	اللويحــي	والشــفة	األرنبيــة	وغيرهــا.
ألوان	أخرى

1٣4 9٦ نشــاط	يهــدف	إلــى	رفــع	مســتوى	الوعــي	الفكــري	لــدى	الطــالب	واملســاهمة	يف	تعزيــز	القيــم	ذات	األولويــة	
مثــل	االحتــرام	والثقــة	واألمانــة	وغيرهــا. مسك	القيم

1٢ 9 املقابــالت	 إلجــراء	 االســتعداد	 أمت	 يف	 الطالــب	 جلعــل	 الشــخصية	 للمقابــالت	 محــاكاة	 نشــاط	 هــو	
املقابلــة. أثنــاء	 وإيجابياتهــم	 بســلبياتهم	 الطــالب	 تعريــف	 وكذلــك	 والتدريبيــة	 الوظيفيــة	 أول	خطوة

95 ٦0
رفــع	 إلــى	 تهــدف	 التــي	 الفيصــل	 مــع	جامعــة	 بالتعــاون	 النفســية	 نــدوات	وورش	عمــل	حــول	الصحــة	
مســتوى	الوعــي	بأهميــة	الصحــة	النفســية	مــن	عــدة	جوانــب	كالتنمــر	والقلــق	واالكتئــاب	واإلدمــان.	
وتشــمل	النــدوات	علــى	محاضــرات	مــن	أطبــاء	متخصصــني	لتعزيــز	الوعــي	النفســي	لــدى	الشــباب.

الندوات	النفسية

5٢ ٦٣ نشــاط	توعــوي	وتثقيفــي	حــول	العلــوم	املزيفــة	املنتشــرة	بــني	أفــراد	املجتمــع	أقيــم	بحضــور	مختصــني	
يشــرحون	صحتهــا. العلوم	الزائفة

٢0 - نشاط	يهدف	إلى	نشر	املعرفة	بني	الطالبات	من	خالل	تبادل	الكتب	واستعارتها	على	مدار	العام. كتاب	وقهـوة

10 ٢0 دورة	حول	الكتابة	وصناعة	احملتوى	والتي	تهدف	إلى	تقوية	مهارات	املتدربني. Readers Zone

٣٦ 85 عبارة	عن	أركان	تعليمية	لألكواد	الطبيـة	املستخدمة	يف	مستشفى	احلرس	الوطني. The Codes

٢٣ 8٣ مناظرة	لتوعية	املجتمع	بأضرار	التدخني.
مناظرة	»هل	السجائر	

اإللكترونية	بديل	أفضل	من	
التدخني؟«

1٦ 15 زيارة	تعريفية	للطالب	والطالبات	املهتمني	باالبتكار	والبحث	العلمي. زيارة	مركز	امللك	عبداهلل	
العاملي	لألبحاث	الطبية

'
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- 99
األهليــة	 اجلمعيــة	 مــع	 بالتعــاون	 لألطفــال	 التخصصــي	 عبــداهلل	 امللــك	 مبستشــفى	 أقيمــت	 حملــة	

املجتمــع. يف	 الشــائعة	 الطبيــة	 اخلرافــات	 بعــض	 لتصحيــح	 الصحيــة	 للتوعيــة	
 تصحيح	اخلرافات	الطبية

الشائعة

50 ٦0 مــن	 العامــة	 بالســالمة	 للتوعيــة	 لألطفــال	 التخصصــي	 عبــداهلل	 امللــك	 مبستشــفى	 أقيمــت	 حملــة	
التجميليــة. املســتحضرات	 بصحتك	أجمل

11 ٢٦ ورش	عمل	ومحاضرات	من	قبل	مختصني	يف	مجال	التوعية	الدوائية. يوم	الصيدلي

48 ٦8 سلسلة	توعوية	تهدف	لتوسيع	املعرفة	وبيان	أهمية	الصيدلة	يف	القطاع	الصحي. حياة	صيدلي

8٣ 8٧ مجــاالت	 يف	 وبارزيــن	 الصيدلــة	 مجــال	 يف	 متخصصــني	 متحدثــني	 الســتقطاب	 تثقيفيــة	 سلســلة	
. مختلفــة مدارات

8٧ ٢٣ محاضرة	قدمها	املهندس	فهد	الشدي،	مؤسس	وشريك	يف	مطاعم	لني	ميلز. ريادة	أعمال

1٦ ٣ ورشــة	عمــل	)النحــت(	وهــي	مــن	ضمــن	سلســلة	ورش	عمــل	101	التــي	تنوعــت	مواضيعهــا	لتكــون	متنفــس	
للطــالب	والطالبات. )1(	101

٢0 ٢ ورشــة	عمــل	)اخلــط	العربــي(	وهــي	مــن	ضمــن	سلســلة	ورش	عمــل	101	التــي	تنوعــت	مواضيعهــا	لتكــون	
متنفــس	للطــالب	والطالبــات. )٢(	101

1٦ ٦ ورشــة	عمــل	)املكيــاج	الســينمائي(	وهــي	مــن	ضمــن	سلســلة	ورش	عمــل	101	التــي	تنوعــت	مواضيعهــا	
لتكــون	متنفــس	للطــالب	والطالبــات. )3( 101

5٣ 45 ورشــة	عمــل	)صنــع	القهــوة(	وهــي	مــن	ضمــن	سلســلة	ورش	عمــل	101	التــي	تنوعــت	مواضيعهــا	لتكــون	
متنفــس	للطــالب	والطالبــات. )4( 101

٦4 ٧4 معرض	يتحدث	عن	األمراض	النادرة،	وقد	تضمن	فن	تشكيلي	يجسد	حكاية	مرضية	نادرة. Out of Million

1140 1010
برنامــج	توعــوي	صحــي	أقيــم	يف	كليــة	العلــوم	الطبيــة	التطبيقيــة	ومستشــفى	امللــك	عبــداهلل	التخصصــي	
لألطفــال،	وتعــد	سلســلة	أيــام	الصحــة	مــن	األنشــطة	املواكبــة	لأليــام	الصحيــة	العامليــة،	تهــدف	إلحيــاء	

احلــدث	ونشــر	آخــر	مســتجداته	وتثقيــف	النــاس	بهــا.
أيام	الصحة

1٣٢ 1٣0 مسابقة	ذهنية	وتفاعلية	بني	الطالب	والطالبات. البحث	عن	الكنز	)1	-	٢(

٢4 ٢٣ املتوقــع	 املواقــف	 لبعــض	 األســنان	 طــب	 عيــادات	 داخــل	 مــن	 املهمــة	 واملواضيــع	 املهــارات	 مــن	 سلســلة	
معهــا. التعامــل	 وكيفيــة	 العيــادة	 يف	 مصادفتهــا	 سلسلة	كيف؟

٢٣0 190 حملــة	تثقيفيــة	احتــوت	علــى	أركان	متنوعــة	لتثقيــف	الــزوار	عــن	صحــة	الفــم	واألســنان	)ركــن	يعــرض	
الشــائعات	واملعلومــات	اخلاطئــة،	ركــن	لألطفــال،	ركــن	فحــص	طبــي(.

حملة	اسأل	طبيبك	)1	-	٢(

19٧ 19٦ معـــرض	مصغـــر	للكتــاب	يثــري	الذائقــة	الثقافيــة	للطــالب	بالتعــاون	مــع	برنامــج	اليــوم	العاملــي	للغـــة	
العربيــة. اقرأ

50 ٣٢ نشاط	توعوي	بالتعاون	مع	مجموعة	تطوعية	لنشر	ثقافة	الرفق	باحليوان	وطرق	العناية	به. Paws

80 100
حملــة	توعويــة	حتــت	إشــراف	املركــز	اخلليجــي	ملكافحــة	الســرطان،	أقيمــت	مبستشــفى	امللــك	عبــداهلل	
وفوائــد	 الســرطان	ومســبباته	وطريقــة	جتنبــه	 التوعيــة	مبــرض	 إلــى	 تهــدف	 التخصصــي	لألطفــال،	

الــدوري. الفحــص	
ال	تقول	بعدين

50 ٦0 محاضــرة	عــن	كيفيــة	التطــوع	باحلــج	وشــرح	اجلهــات	املختصــة	وطريقــة	القبــول	فيهــا	والتقــدمي	عليهــا،	
باإلضافــة	إلــى	مشــاركة	بعــض	الطــالب	جتاربهــم	باحلــج	يف	الســنوات	الســابقة. حج	٢0٢0
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105 105 معرض	يستعرض	املفاهيم	املتعلقة	مبشاعر	اإلنسان	وعرضها	بصورة	فنية		وإبداعية. معرض	مشاعر

- ٢5 نشــاط	يتحــدث	عــن	احلقبــة	التاريخيــة	التــي	شــهدت	أســاس	تطــور	الطــب	والتوســع	يف	العلــوم	نتيجــة	
جلهــود	علمائنــا	وصعــود	طالبنــا. رميونتادا

4 45 سلســلة	مــن	ورش	العمــل	تتعلــق	مبجــاالت	الطــب	املختلفــة	حيــث	كل	لقــاء	مخصــص	لتخصــص	مختلــف،	
كمــا	وضحــت	السلســلة	عــن	مســيرة	طالــب	الطــب. Undifferentiated

٢0 11 ورشة	عمل	عن	كيفية	اختيار	التصميم	املناسب	عند	إنشاء	مشروع	خاص. Personal Identity

5٦ ٣0 حملــة	توعويــة	أقيمــت	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	عــن	أهميــة	التبــرع	باألعضــاء	وكيفيــة	احلصــول	
علــى	بطاقــة	متبــرع. حملة	ومن	أعضائي	حياة

19 5 محاضــرة	توعويــة	عــن	اإلشــعاعات	التــي	تضــر	البيئــة	والتصرفــات	اخلاطئــة	التــي	منارســها	كاســتخدام	
املــواد	البالســتيكية	والبديــل	األفضــل	لهــا.

Green is the New 
Black

50 108 أركان	تهدف	للتعريف	بأنواع	مختلفة	من	املعرفة	والثقافة	لكل	ركن	محتوى	مختلف. معارف

٢٢ 19 نشاط	ثقايف	يصف	تأثير	القرارات	الصغيرة	على	حياتنا. أثر	الفراشات		

٢٢4 ٢9٣ معرض	عن	الثقافات	العربية	املختلفة. أساس

8 ٢ دورة	حول	أساسيات	برمجة	الكمبيوتر. Internet of Things

٢٦1 ٣٦5 الفــم	 عــن	صحــة	 التخصصــي	ألطفــال	 عبــداهلل	 امللــك	 مستشــفى	 أقيمــت	يف	 تثقيفيــة	 توعويــة	 حملــة	
واألســنان.

معًا	حلمايتهم	)1	-	٢(

5٧ 40 محاضرة	عن	أساسيات	كتابة	البحث	العلمي. البحث	العلمي

٣0٢ 1٧٢ املرتبطــة	 اخلطــر	 عوامــل	 مــن	 احلــد	 طريــق	 عــن	 النفســية	 الصحــة	 حمايــة	 كيفيــة	 حــول	 عمــل	 ورشــة	
اليوميــة. باحلــوادث	 إشراق

- 1٣5 ورشة	عمل	حول	اإلسعافات	األولية	للتعامل	مع	احلاالت	الطارئة. لعبة	حياة

٣0 4٦ محاضرة	عن	بعد	لتحفيز	الطالب	على	البحث	واالطالع	قدمها	الدكتور	هاني	اجلهني. Inspiring Minds

٧٣ 1٣0 نشاط	يهتم	بتاريخ	صناعة	األفالم	واحملتوى	املرئي	تاريخيًا.  The Magic of
Cinematography

150 1٦0 نشــاط	يغيــر	مفهــوم	احلاضــر	واملاضــي	يف	احليــاة	بشــكل	عكســي	وذلــك	مــن	خــالل	معــرض	يصــور	لنــا	
الواقــع. مفهــوم	 تخيل

100 58 سلسلة	من	احملاضرات	املتنوعة	عن	القيم	التي	تعني	الطالب	على	التوجه	اإليجابي. سلسلة	رحلة	الذات	
)٣	-	٢	-	1(

45 1٦ نشــاط	توعــوي	يســتعرض	تغيــر	املعاييــر	اجلماليــة	علــى	مــر	الزمــان	وتصويــب	النظــرة	اخلاطئــة	عنهــا	
لتعزيــز	ثقــة	النفــس	وتقبــل	اختالفــات	اآلخريــن. مميز

٣5 ٢5 دورة	لتعلم	أساسيات	لغة	اإلشارة	بالتعاون	مع	اجلمعية	السعودية	ملترجمي	لغة	اإلشارة. أسمع	بعيني	وأتكلم	
بيدي

٢95 ٢80 العلميــة،	 التطــورات	 بآخــر	 والتعريــف	 التطبيقيــة	 الطبيــة	 العلــوم	 كليــة	 بتخصصــات	 تعريفــي	 ملتقــى	
املميــزة. األبحــاث	 عــرض	 إلــى	 باإلضافــة	 Welcome to CAMS
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٦00 ٧٢0 معــرض	فنــي	علمــي	جمــع	بــني	علــم	طــب	األســنان	والفــن	مبشــاركة	الطــالب	والطالبــات	حيــث	مت	طــرح	مواضيــع	
عــدة	حــول	علــم	طــب	األســنان	والتعبيــر	عنهــا	بالرســم. Art of Dentistry

15٦ 154 حــول	 املعلومــات	 وتبــادل	 أســئلة	 بطــرح	 وذلــك	 الصيدلــة	 بتخصــص	 والطالبــات	 الطــالب	 بــني	 علميــة	 منافســة	
الصيدلــة. تخصــص	 ديوانية	صيدلي

88 - نشــاط	لتبــادل	الكتــب	واســتعارتها	بــني	الطالبــات	بهــدف	تســهيل	احلصــول	علــى	الكتــب	بأقــل	التكاليــف	وخلــق	
مجتمــع	مبــادر	ومتعــاون	يعــزز	فكــرة	تبــادل	الكتــب. إليك	كتابي

٢٢5 ٦٦
محاضــرة	تقــدم	النصائــح	للمســتجدين	واملســتجدات	الجتيــاز	عائــق	اللغــة	اإلجنليزيــة	يف	مراحلهــم	الدراســية	

وكيفيــة	تخطــي	مصاعــب	اللغــة.
 كسر	حاجز	اللغة
اإلجنليزية

٦٦ - محاضرة		وورش	عمل	تقدم	لطالبات	السنة	التحضيرية. Waxing Technique

٢٧ - محاضــرة	لطالبــات	الطــب	يف	جميــع	املراحــل،	تقدمهــا	طالبــة	ســابقة	يف	التخصــص،	تنقــل	جتربتهــا	ونصائحهــا	
حــول	الطــب. نصيحة	مجرب

٢٣0 ٢٣5
 Objective( األوســكي	 اختبــار	 حتاكــي	 والطالبــات	 للطــالب	 مقدمــة	 جتريبيــة	 اختبــارات	 مجموعــة	

.)Structured Clinical Examination
اختبار	األوسكي	
التجريبي

٣٢5 ٣٢0 حملــة	صحيــة	تثقيفيــة	لطــالب	وطالبــات	املرحلــة	املتوســطة	والثانويــة،	تهــدف	إلــى	التعــرف	علــى	الدمــاغ	وكيفيــة	
االهتمــام	بصحــة	اجلهــاز	العصبــي	وتفعيــل	ســلوكيات	ســليمة	تخصــه. حملة	ألباب

٢1 11 محاضرة	حول	االحتراق	الوظيفي	وعوامله	وخطره	وكيفية	جتنب	اإلصابة	به	والتعامل	معه	يف	بيئة	العمل. االحتراق	الوظيفي

٣٦ 1٦ محاضــرة	حــول	الطــب	الشــرعي	لألســنان	الــذي	يهتــم	بتطبيــق	املعرفــة	يف	مجــال	الطــب	علــى	القوانــني	املدنيــة	
واجلنائيــة	التــي	تفرضهــا	الدولــة. طب	األسنان	الشرعي

110 110 الختيــار	 الطــالب	 وُيبصــر	 لُيلهــم	 مختلــف	 تخصــص	 عــن	 حتــدث	 ركــن	 كل	 الصحيــة،	 للتخصصــات	 معــرض	
لهــم. املناســب	 التخصــص	 كن	نيرًا

84 15٢ محاضــرة	تعريفيــة	يقدمهــا	أطبــاء	االمتيــاز	الذيــن	تخرجــوا	حديثــًا	حتدثــوا	فيهــا	عــن	جتاربهــم	وتخصصاتهــم	
املختلفــة	ليســتفيد	منهــا	الطــالب	والطالبــات.

 Guide to Your
Intenship

٣90 ٣٧0 حملــة	صحيــة	تثقيفيــة	موجهــة	للمجتمــع	تهــدف	إلــى	رفــع	مســتوى	الوعــي	حــول	أهميــة	التطعيمــات	اخلاصــة	
باألطفــال	وتصحيــح	املفاهيــم	اخلاطئــة	حولهــا. حملة	مناعة

٧4 ٣1 العلمــي	 البحــث	 وطــرق	 املناســبة	 املواضيــع	 اختيــار	 كيفيــة	 علــى	 تركــز	 العلمــي	 البحــث	 عــن	 شــاملة	 محاضــرة	
الصحيحــة. وخطواتــه	 البحث	العلمي

- 159 ورشــة	عمــل	ألهــم	اإلجــراءات	املتخــذة	يف	اإلســعافات	األوليــة	التــي	تعــد	مــن	األساســيات	التــي	يتعلمهــا	املمــارس	
الصحــي. اإلسعافات	األولية

٢9 ٢5 مناظرة	تناقش	مفهوم	التبني	من	زوايا	مختلفة.
مناظرة	»هل	التبني	
واجب	أخالقي	على	

الفرد؟«

400 ٣00
حملــة	تثقيفيــة	تهــدف	إلــى	إيضــاح	املفاهيــم	العامــة	حــول	التطعيمــات	وتغييــر	بعــض	املفاهيــم	اخلاطئــة	التــي	
انتشــرت	يف	اآلونــة	األخيــرة	كمــا	تهــدف	أيضــًا	إلــى	توعيــة	املجتمــع	حــول	األضــرار	الناجمــة	عــن	العــزوف	عــن	

التطعيــم	الــدوري	ومــا	ميكــن	أن	يســبب	ذلــك	مــن	أخطــار	علــى	األســرة	واملجتمــع	ككل.
حملة	التطعيم	وقاية

٢000 ٢000
حملــة	تثقيفيــة	موجهــة	ألوليــاء	األمــور	وذويهــم	حتــت	إشــراف	قســم	رعايــة	الطفــل	مــن	قســم	األطفــال	وبرنامــج	
األمــان	األســري	يف	مستشــفى	امللــك	عبــدهلل	التخصصــي	لألطفــال	التابــع	للحــرس	الوطنــي،	تهــدف	إلــى	رفــع	
مســتوى	الوعــي	حــول	آثــار	الضــرب	التأديبــي	للطفــل	يف	احلاضــر	واملســتقبل	واحلــد	مــن	العنــف	ضــد	األطفــال.

حملة	ترى	ضدهم
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59 -
تصحيــح	مفهــوم	طالبــات	املســتوى	اخلامــس	أثنــاء	التدريــب	العملــي	عنــد	نزولهــم	املستشــفى	ملــادة	متريــض	

)رعايــة	البالغــني(.
أفيدك	بتجربتي

Learn Through Me

1٣0 - الرضاعــة	 أهميــة	 عــن	 املجتمــع	 لتوعيــة	 الطبيعيــة،	 والرضاعــة	 الطفــل	 منــو	 عالقــة	 عــن	 تثقيفــي	 نشــاط	
. لطبيعيــة ا حولني	كاملني

1٧ - نشــاط	يهــدف	إلــى	توجيــه	الطالبــات	حــول	تنظيــم	الوقــت	وتوجيههــم	بكيفيــة	التعامــل	مــع	أعضــاء	هيئــة	
التدريــس. مفاتيح	حيرتك

٢٦0 ٣00
نشــاط	تثقيفــي	صحــي	أقيــم	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	مــع	كليــة	الطــب.	كان	محــور	النشــاط	عــن	تثقيــف	
املرضــى	بأهميــة	صحــة	القلــب،	كذلــك	توعيــة	النــاس	الزائريــن	للمستشــفى	وتثقيــف	املجتمــع	يف	األماكــن	

العامــة	مــن	خــالل	حمــالت	وورش	عمــل	ودورات	إنعــاش	قلبــي	رئــوي.

6th World Health Day 
Awareness

- 94 نشاط	لتقوية	القدرة	العقلية	للطالب	ملساعدتهم	على	التفوق	الدراسي	والقوة	اجلسدية. Mind and Body Game

٣٦0 4٧0 حملــة	صحيــة	تثقيفيــة	عــن	أمــراض	اإلعاقــات	الرئويــة	املزمنــة	والتــي	تســتهدف	جميــع	شــرائح	املجتمــع	مــن	
ضمنهــم	املدخنــني	للتوضيــح	عــن	األعــراض	واملخاطــر	املزمنــة	للشــخص	واملجتمــع. COPD Campaign

٣٢ ٢5 دورة	عن	أساسيات	لغة	االشارة	لطالب	وطالبات	الطب	يف	اجلامعة	ومنسوبيها. لغة	اإلشارة

٣0 - نشاط	يهدف	إلى	تنمية	مهارات	البحث	والتفكير	الناقد	وتعزيز	روح	التنافس	بني	الفرق. For the Brilliant

٢0 - نشاط	اجتماعي	لتبادل	اخلبرات	بني	طالبات	دفعة	السنة	الثانية	والثالثة	والرابعة	جلميع	التخصصات. The Little Teacher 1

٢5 - نشاط	اجتماعي	لتبادل	اخلبرات	بني	طالبات	تخصص	العالج	الوظيفي. The Little Teacher 2

9٧ 5٧ نشــاط	توعــوي	وتثقيفــي	للمرضــى	والــزوار	واملمارســني	الصحيــني	مبــرض	التهــاب	الكبــد	الوبائــي	وأنواعــه	
وطــرق	انتقالــه	وكيفيــة	الوقايــة	منــه	وعالجــه.

معًا	للقضاء	على	التهاب	
الكبد	الوبائي

4٦5 15
بــن	 امللــك	ســعود	 التحضيريــة	يف	جامعــة	 املرحلــة	 فعاليــة	اجتماعيــة	تثقيفيــة	تســتهدف	طــالب	وطالبــات	
عبدالعزيــز	للعلــوم	الصحيــة	وخريجــي	املرحلــة	الثانويــة	بشــكل	عــام	لتعريفهــم	مباهيــة	كليــة	العلــوم	الطبيــة	

التطبيقيــة	والتخصصــات	التــي	تقدمهــا	الكليــة.
COAM’S Day

٦٦ 5٣
حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	تعريــف	وزيــادة	الوعــي	مبخاطــر	الســمنة	علــى	مســتوى	الفــرد	واملجتمــع،	كمــا	تهــدف	
أيضــًا	إلــى	تثقيــف	املجتمــع	حــول	أهميــة	االلتــزام	بنمــط	غذائــي	صحــي	وتعزيــز	أهميــة	الرياضــة	علــى	صحــة	

اجلســم.
مجتمع	بال	سمنة

٢05 10٢ حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	التوعيــة	باألمــراض	املزمنــة	لــدى	األطفــال	التــي	تخــص	العيــون	مــع	توضيــح	أهميــة	
الكشــف	املبكــر. عيونهم	مسؤوليتنا

٢5٧ 1٢٣ حملــة	توعويــة	تهــدف	للحــد	مــن	معــدل	انتشــار	فيــروس	نقــص	املناعــة	البشــرية	مــن	خــالل	التأكيــد	علــى	أهميــة	
اختبــار	فيــروس	نقــص	املناعــة	البشــرية	وتثقيــف	املجتمعــات	حــول	املــرض	وانتقــال	العــدوى.

 World AIDS Awareness
Campaign

٣00 ٢00
مشــاركة	كليــة	الطــب	بالتعــاون	مــع	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	يف	فعاليــة	املوجــات	الصوتيــة	والتــي	تتمحــور	
حــول	اســتخدام	أجهــزة	املوجــات	الصوتيــة	يف	عــدة	مجــاالت	طبيــة،	وإقامــة	عــدة	ورش	عمــل	ومحاضــرات	مــن	

كافــة	املتخصصــني	واملستشــارين	يف	املجــاالت	الطبيــة.

 Ultrasound Boot Camp
Conference

48 ٢8 حملــة	صحيــة	تطوعيــة	تهــدف	إلــى	دعــم	مرضــى	الســرطان	الذيــن	يحاربــون	املــرض	بشــجاعة	وزرع	األمــل	
والتفــاؤل	ليواجهــوا	احليــاة	بشــكل	أقــوى،	بتقــدمي	الدعــم	املعنــوي	والنفســي	وبــث	الســعادة	يف	قلوبهــم. يدنا	بيدكم

9٣ ٦٢ حملة	تطوعية	عن	التبرع	بالدم	للمحتاجني. تبرعك	حياة

جــدول	٢1:	يوضــح	أبــرز	األنشــطة	التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية	التــي	قامــت	بهــا	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	
فــرع	اجلامعــة	بجــدة
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150 150 حملة	توعوية	تهدف	إلى	نشر	وزيادة	الوعي	حول	سرطان	عنق	الرحم	بني	أفراد	املجتمع.  احلملة	التوعوية
بسرطان	عنق	الرحم

٣٧0 ٣٣0 نشــاط	تثقيفــي	عيــر	حســاب	النــادي	يف	تويتــر	يســتعرض	أفــكار	ومعلومــات	ومســابقات	تثقــف	املجتمــع	
وتزيــد	مــن	الوعــي	الفكــري	واألخالقــي. لنسمو

٦4 54 برنامــج	يتمحــور	حــول	إعطــاء	الفرصــة	للطــالب	والطالبــات	بتقــدمي	دراســاتهم	وأبحاثهــم	بالســعودية	
الدوليــة. التســجيل	باملؤمتــرات	 وخارجهــا	عــن	طريــق	إعالمهــم	وتذكيرهــم	مبواعيــد	

Let’s Take It to the 
Next Level

8٢ ٦٣ مناظرة	علمية	تناقش	ظاهرة	النباتيني	تهدف	إلى	تأصيل	مبادئ	احلوار	واحترام	الرأي	اآلخر. هل	أنا	مفترس

1٧ 14 نشــاط	لدعــم	احملتــوى	العربــي	وتوفيــره	للجميــع	وذلــك	بترجمــة	املقــاالت	الطبيــة	االجنليزيــة	مبوقــع	
إلــى	اللغــة	العربيــة	ورفعهــا. ويكيبيديــا	 ويكيثون

500 500 تقــدمي	ملخــص	لكتــاب	أســبوعيًا	علــى	حســاب	نــادي	الطــالب	يف	)ســناب	تشــات(،	حيــث	يتــم	اختيــار	الكتــاب	
مــن	قبــل	الطالــب	املشــارك	يف	النشــاط. على	الرف

44 ٣8 نشاط	لتبادل	الكتب	وإهداء	الكتب	للطالب	والطلبات	ونشر	الثقافة	بينهم. كتابيات

٦ ٣٢
لقاء	جدل	الفلسفة	والعلم	وتاريخهما	واملناقضات	املوجودة	واآلراء	املعينة	بهما. لقاء	جدل	الفلسفة	

والعلم

14 1٦ نشاط	يهدف	إلى	تبادل	الفكر	ونشر	ثقافة	القراءة	بني	الطالب	والطالبات. مارثون	القراءة

5٧ - نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية.
English Power / Getting 

Ready for Reading 
Exam 1 

- 100 نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية.
English Power / Getting 

Ready for Reading 
Exam 2

4٦ - نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية.
 English Power / How

 to Start Writing A
 Paragraph

15 - نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية. English Power 
/ Listening Presentation1 

11 - نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية. English Power 
/ Listening Presentation2

1٢ - نشاط	يهتم	بزيادة	التحصيل	العلمي	للطالب	والطالبات	يف	اللغة	االجنليزية. English Power / Giving 
Paragraph Feedback 

19 - مســاعدة	طالبــات	الســنة	التحضريــة	األولــى	يف	مــادة	الـــ	Writing	بتقييــم	كتاباتهــم	بشــكل	فــردي،	وتقــدمي	
النصائــح	ملســاعدتهم	علــى	التطــور. Your Guiding Light 1

10٢ 114 نشــاط	توجيهــي	وارشــادي	لتســهيل	وتبســيط	املــواد	العلميــة	وتوجيــه	طــالب	وطالبــات	مبختلــف	املراحــل	
والتخصصــات	يف	مســيرتهم	اجلامعيــة	مــن	خــالل	التركيــز	علــى	التســاؤالت	املشــتركة Your Guiding Light 2

٣٣ ٢1 برنامــج	يهــدف	لتقــدمي	محــاكاة	واقعيــة	لكيفيــة	عمــل	بعــض	األجهــزة	الطبيــة	املســتخدمة	يف	كل	تخصــص	
بالكلية.

Live Your Future

- 11 برنامج	مت	بالتعاون	مع	بداية	خير	من	خالل	تقدمي	العديد	من	املبادرات. بداية	جديدة
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٣9 -
ومجــاالت	 تخصصــات	 تقــدمي	 وكذلــك	 مفهومــه،	 وتصحيــح	 التمريــض	 مبهنــة	 للتعريــف	 للمــدارس	 زيــارة	
التمريــض	ونبــذة	عــن	الدراســة	يف	كليــة	التمريــض	بجامعــة	امللــك	ســعود	بــن	عبدالعزيــز	للعلــوم	الصحيــة،	

اخلليجــي. التمريــض	 بيــوم	 والتعريــف	
يوم	التمريض	اخلليجي

- 5٦ زيارة	للمدارس	للتعرف	بداء	السكري		وطرق	الوقاية	منه. جرعة	فهم

8٢ -
ورش	عمــل	تعليميــة	وثقافيــة،	تتنــاول	موضوعــًا	يتــم	التجهيــز	لــه	مــن	قبــل	الطالبــات	قبــل	الورشــة	ومــن	ثــم	
النقــاش	فيــه،	واملوضــوع	يكــون	مــن	مقالــة	عــن	موضــوع	ثقــايف،	فيلــم	وثائقــي،	بودكاســت،	مــع	مراعــاة	حقــوق	

النشــر	للمنصــة	املباشــرة.
نادي	COSHP	الثقايف

٢٦ - نشاط	إلكتروني	عن	مسابقة	أفضل	انفوقرافيك	توعوي،	ونشر	أفضل	عمل	يف	مجلة	نبض	اجلامعة.  COSHP’s Infographic
Competition

- 8٧ جلســات	حواريــة	ونــدوات	علميــة	تتحــدث	عــن	املشــاكل	التــي	قــد	يواجههــا	الطــالب	والتــي	تهــدف	إلــى	تطويــر	
وتعزيــز	اجلانــب	النفســي	عنــد	الطالــب. لست	وحدك

- 111 التعريف	بتخصصات	كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	والذي	يهدف	إلى	توضيح	ورسم	األهداف	للطالب. اعرفني	أكثر

40 ٣0 حملة	توعوية	لتوعية	املجتمع	مبا	يتناوله	من	الوجبات	الغذائية	نوعًا	وكمًا. درهم	وقاية

1٣1 - زيــارات	مدرســية:	تتيــح	الفرصــة	جلميــع	تخصصــات	الكليــة	بتقــدمي	محتــوى	يعــرض	دور	كل	تخصــص	وكيفيــة	
اســتفادة	جميــع	أفــراد	املجتمــع	منــه،	وعمــل	بوســتر	لــكل	تخصــص	مبــا	يفيــد	بــه	املجتمــع. مجتمع	واعي

٢00 ٢50 حملة	توعوية	إلكترونية	عن	الفصام	وأعراضه	وعوامل	اخلطر	وأسبابه	وتشخيصه	وعالجه. لست	أنا

٦0 40 نشــاط	توعــوي	يف	اليــوم	العاملــي	للســرطان	بالتعــاون	مــع	قســم	األورام	ومكافحــة	العــدوى	لتوعيــة	مرضــى	
الوطنــي. احلــرس	 وزائــري	مستشــفى	 اليوم	العاملي	للسرطان

٢00 ٢50 حملة	إلكترونية	توعوية	بأهمية	األشعة	فوق	الصوتية	يف	فترة	احلمل. تابعوني	من	البداية

80 - حملــة	تعريفيــة	وتوعويــة	عــن	احلــاالت	الطارئــة	الشــائعة	لألطفــال	وطــرق	التعامــل	معهــا	وتصحيــح	املفاهيــم	
اخلاطئــة	بإشــراف	قســم	الطــوارئ	مبستشــفى	احلــرس	الوطنــي. حملة	كيف	نحميهم

1٢0 100 حملــة	توعويــة	صحيــة	تهــدف	إلــى	زيــادة	الوعــي	بصحــة	العــني	ومعرفــة	أهــم	األمــراض	الشــائعة	التــي	تصيــب	
العــني	وكيفيــة	التعامــل	معهــا. حملة	مرآة	اجلسد

٢0 ٧ دورة	تدريبة	لتعليم	الطالب	والطالبات	عن	كيفية	إعداد	حبكة	الرواية. دورة	حبكة	الرواية

- 40 نشاط	توعوي	عن	األيام	العاملية	لألمراض. International 
Awareness Days

- 1٦ تزامنــًا	مــع	يــوم	البيئــة	العاملــي،	يهــدف	النشــاط	إلــى	احلفــاظ	علــى	األرض	عــن	طريــق	نشــر	ثقافــة	إعــادة	
األرض. مبــوارد	 واالهتمــام	 التدويــر	 مالذ

- ٦٢ مبادرة	يتم	فيها	جتميع	الكتب	من	الطالب	األكبر	سنًا	وتسليمها	إلى	األصغر. هاك	كتابي

- ٣٣٦ ورش	عمل	ودروس	تقوية	لطالب	السنتني	التحضيرية. يال	نساعدهم

٦0 ٧0 نشــاط	يهــدف	إلــى	نقــل	العلــم	مــن	الطــالب	إلــى	األطفــال	املنومــني	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	مــن	مختلــف	
الفئــات	بطــرق	تعليميــة	مبتكرة. ِحباء	)1	-	٢(

٢00 ٣00 نشــاط	يهــدف	إلــى	نقــل	العلــم	مــن	الطــالب	إلــى	األطفــال	املنومــني	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	مــن	مختلــف	
الفئــات	بطــرق	تعليميــة	مبتكرة.

حملة	التخدير	اآلمن	
الرابعة:	همة	واهتمام
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٢00 100 حملــة	توعويــة	صحيــة	تهــدف	إلــى	التعريــف	باألمــراض	اجللديــة	الشــائعة	وكيفيــة	التعامــل	معهــا.	كمــا	تهــدف	إلــى	
التوعيــة	بفوائــد	اســتخدام	واقــي	الشــمس	والتحذيــر	مــن	مخاطــر	اســتخدام	كرميــات	الكورتيــزون. حملة	بشرتك	دليل	صحتك

٣50 ٣50 حملــة	تهــدف	إلــى	توعيــة	املجتمــع	بأهميــة	ممارســة	الرياضــة	وإعطاءهــم	أبســط	الطــرق	إلدخــال	الرياضــة	والغــذاء	
الصحــي	يف	حياتهــم. حملة	ِصحاح

185 1٢5
حملــة	تهــدف	إلــى	تصحيــح	املفاهيــم	اخلاطئــة	عــن	التــداوي	باألعشــاب	واألدويــة	ألمــراض	اجلهــاز	التنفســي.	كذلــك	
والعــادات	 املمارســات	 التنفســي،	وتصحيــح	 املهمــة	للجهــاز	 واللقاحــات	 التطعيمــات	 توعيــة	املجتمــع	عــن	أهميــة	
اليوميــة	اخلاطئــة	التــي	تضــر	اجلهــاز	التنفســي،	وتوعيــة	املجتمــع	عــن	أهميــة	الرياضــة	والغــذاء	للجهــاز	التنفســي.

حملة	تنفس

150 150
حملــة	توعويــة	تثقيفيــة	عــن	دور	األخصائــي	يف	تشــخيص	أمــراض	الهيــكل	العظمــي.	كذلــك	توعيــة	املجتمــع	علــى	
األجهــزة	التــي	تســاعد	علــى	الكشــف	ألمــراض	الهيــكل	العظمــي	ومشــاركة	املجتمــع	معلومــات	صحيــة	موثوقــة	عــن	

أجهــزة	األشــعة	اخلاصــة	بأمــراض	الهيــكل	العظمــي.
حملة	َسنا

األحساء

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

٦5 - نشاط	توعوي	صحي	عن	أمراض	وصحة	القلب	وكيف	نتجنب	تلك	األمراض	ونحافظ	على	صحة
نعمة	اهلل	العظيمة	أال	وهي	عضو	القلب. قلبك	أمانة

14٦ - حملــة	توعويــة	أقيمــت	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	عــن	كيفيــة	التعامــل	مــع	األطفــال	خــالل	فتــرة	املــرض	علــى	مختلــف	
املســتويات،	وكذلــك	إلــى	إضافــة	البهجــة	واملتعــة	لألطفــال	مــن	خــالل	تقــدمي	األلــوان	واأللعــاب	والتلويــن	معهــم. أطفالنا	فلذة	قلوبنا

٣81 - توعية	وثقيف	املجتمع	على	عدم	التساهل	مع	األمراض	النفسية،	وتغيير	نظرتهم	عن	الطب	النفسي. لست	وحدك

1٢٣ - مجموعة	من	احملاضرات	وورش	عمل	عن	أهم	مهارات	التواصل	للممارس	الصحي. كن	مستعدًا

1٣٢ -
نشــاط	يهــدف	إلــى	التعــرف	علــى	الفنــون	والثقافــات	حــول	العالــم	والعالقــة	بينهمــا،	مــع	أركان	للطالبــات	لتطبيــق	بعــض	
أنــواع	هــذه	الفنــون	املختــارة	مثــل:	اليابــان	)القصــص	املصــورة	»املاجنــا«	وأفــالم	األنيمــي(	-	اململكــة	العربيــة	الســعودية	

)خــط	الزخرفــة	والفخــار	(	-	الهنــد	)احلنــا(.
فن	وحضارات

11٣ - التوعية	بحقوق	احليوان	وطرق	الرعاية	السليمة	لهم. رفق

98 - بتحفيــز	 القيــام	 مــع	 واالســتثمار	 لالدخــار	 الفعالــة	 الذكيــة	 والطــرق	 اإلســراف	 بأضــرار	 التوعيــة	 إلــى	 يهــدف	 نشــاط	
البســيطة. اليدويــة	 لألعمــال	 الطالبــات	 Spend Wisely

1٣4 - نشــاط	يحتــوي	علــى	عــدة	أركان	ومعــرض	يعــرض	فيــه	مســتقبل	األرض	ومــا	يحصــل	لهــا	مــن	تلــوث	-	أركان	توعويــة	بكيفيــة	
احملافظــة	علــى	البيئــة	-	حملــة	»مــن	أجــل	األرض«	يف	تويتــر. مستقبل	األدمي

- ٣٧ كيفية	استخدام	البدائل	الصحية	واالجتاه	للطاقة	املتجددة. Choose Your 
Environment

- ٣0 نشاط	توعوي	ثقايف	وديني	باستضافة	الدكتور	نايف	آل	الشيخ	مبارك. ال	عمل	بال	علم

- 40 توعية	الطالب	عن	كيفية	التعامل	مع	األمراض	الشائعة	والوقاية	منها	واألسباب	املؤدية	لها. الوقاية	خير	من	العالج

جــدول	٢٢:	يوضــح	أبــرز	األنشــطة	التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية	التــي	قامــت	بهــا	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	فــرع	
اجلامعــة	باألحســاء
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- 11 محاضرة	توعوية	عن	أضرار	التدخني	وتأثيره	على	جسم	اإلنسان. حياة	بال	تدخني

14٧ -

اليــوم	األول:	اســتضافة	أفنــان	الدريــب	وحــذام	الدريــب	يف	جلســة	لشــرح	كيفيــة	إنشــاء	أقصوصــة	ومشــاركة	
جتربتهــن.

اليوم	الثاني:	استضافة	مصمم	انفوجرافيك	يف	ورشة	عمل	تصميم	انفوجرافيك.
-	معرض	يعرض	بعض	القصص	من	صنع	البنات.

-	مسابقة	أفضل	قصة	قصيرة	مصورة.

أقصوصة

1٢٧ - قصــص	ملهمــة	ألشــخاص	غيــروا	التاريــخ	رغــم	اختالفهــم،	وتوضيــح	فكــرة	أن	العنصريــة	تتضــح	بالتصرفــات	
ال	بالــكالم	الــذي	نتداولــه. ألفة

1٦٧ -

-	ملتقى	يقدم	ورش	عمل	عن	كيفية	كتابة	مقدمة	للبحث	بخطوات	فعالة.
-	معــرض	يحتــوى	علــى	عــدة	أركان:	ركــن	يشــرح	أساســيات	البحــث	العلمــي،	وركــن	لعــرض	أبحــاث	الطالبــات	
والصعوبــات	التــي	واجهتهــم	يف	كتابــة	البحــث	العلمــي،	وركــن	لكيفيــة	تنظيــم	الوقــت	وعــرض	بعــض	التطبيقــات	

واملواقــع	املفيــدة.
-	استضافة	عدة	جهات	لها	عالقة	بالبحث	العلمي.

ملتقى	األبحاث

- 18 ورشة	عمل	لتطوير	اللغة	االجنليزية	لدى	الطالب. English Way

- ٢٣ تثقيف	الطالب	ببعض	املفاهيم	املتعلقة	بالرياضة	والتغذية	واملكمالت	الالزمة	لبناء	اجلسم. GYM, Supplement 
and Diet

- ٣ تطوير	قدرات	الطالب	على	الكتابة	األكادميية. أساسيات	الكتابة	
األكادميية

1٣٣ -
-	حملة	تطوعية	حلث	الطالبات	على	التطوع	وتوضيح	أثره	على	املجتمع.

-	مشاركة	الطالبات	ببعض	األعمال	التطوعية	البسيطة	باجلامعة.
-	اســتضافة	عــدة	جمعيــات	ومراكــز	تطوعيــة،	منهــا:	جمعيــة	البــر،	جمعيــة	فتــاة	األحســاء	التنمويــة	اخليريــة،	

املكتــب	التعاونــي	للدعــوة	واإلرشــاد	وتوعيــة	اجلاليــات.

الناس	للناس

11٣ - معــرض	صحــي	تثقيفــي	بأمــراض	تعتبــر	نســبة	انتشــارها	عاليــة	والوعــي	بهــا	محــدود	بحيــث	تعــرض	بطريقــة	
مبتكــرة	للرفــع	مــن	مســتوى	الوعــي	الصحــي	لــدى	منســوبي	اجلامعــة. جرعة	وعي

180 -
)دورة	حيــاة	القناديــل(	اليــوم	األول:	بدايــة	منــو	القنديــل،	نختــص	فيــه	الطاقــة	االيجابيــة	وكيفيــة	اكتســابها،	

واســتضافة	شــخص	مؤثــر	وصــل	إلــى	النجــاح	-	عــرض	مســرحية	الظــل:	أحــالم	حتــت	اخليــام.
اليوم	الثاني:	طور	منو	القنديل،	مخصص	لطالبات	اجلامعة	واكتساب	خبرات	بعضهم	البعض.

قناديل	مضيئة

- 1٧ التعرف	على	احلاالت	الطارئة	وكيفية	التعامل	معها. اإلسعافات	األولية

100 ٢٧ نشــاط	عــن	األمــراض	اجلينيــة	النــادرة	،	الغــذاء	واجلينــات،	وبدايــة	علــم	الوراثــة،	كذلــك	معــرض	لتطــور	علــم	
اجلينــات	وتقنياتــه	بفيديــو	وصــور. الوراثة	واجلينات

10٣ - عرض	التقنيات	الطبية	احلديثة	وشرح	دور	وأهمية	الذكاء	االصطناعي	يف	تطور	الطب	احلديث. التقنية	والطب

44 -
-	ورشة	عمل	بعنوان:	)How to Make a Research Poster(	تقدمها	د.	وفاء	الصالح.

-	مناظرة	علمية	بعنوان:	التعديل	اجليني	بني	القبول	والرفض.
-	التعريف	بخطوات	البحث	العلمي.

-	أركان	حول	أهمية	البحث	العلمي	يف	حياتنا.

البحث	العلمي

- 4٧ التعريف	عن	االحتباس	احلراري	وأهم	مسبباته	وطرق	جتنب	حدوثه. ما	قبل	الطوفان

- 59 نشاط	يعرض	حقائق	عن	الطيران	وتطور	العلم	بهذا	املجال. عالم	الطيران

- 19 تبادل	اخلبرات	واملعلومات	بني	طالب	التخصصات	ومعرفة	بعض	الصعوبات	وإيجاد	احللول	لها. أفدنا	من	جتربتك



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

51

األحساء

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

- ٢٢ دورة	يف	مهــارات	اإللقــاء	والتقــدمي	ومعرفــة	أهــم	الطــرق	فيــه	وكيفيــة	تقــدمي	عــرض	خــاٍل	مــن	األخطــاء	
والعيــوب. مهارات	اإللقاء

- ٣٦ نشاط	علمي	يهدف	لتعليم	الطالب	بعض	املهارات	والطرق	ملساعدتهم	يف	طريقة	الدراسة	املثالية. Gold Skills

- ٣9 نشاط	ودورة	تهتم	بالطالب	اجلامعي	وترتيب	حياته	خالل	احلياة	اجلامعية. اخللطة	اجلامعية

٧8 - زيارة	املدارس	يف	املناطق	البعيدة	أو	القرى	للتوعية	بأهمية	التطعيمات. تطعيمه

185 -
قبــل	 مــن	 حــدى	 علــى	 تخصــص	 بــكل	 والتعريــف	 الدقيقــة	 التمريــض	 لتخصصــات	 مخصــص	 يــوم	 هــو	
أخصائيــات	متريــض،	وزيــارة	عــدة	مــدارس	والتعريــف	بجامعــة	امللــك	ســعود	بــن	عبدالعزيــز	للعلــوم	الصحيــة	

التمريــض. وتخصــص	
Nursing Day

٢00 ٣00
مبــادرة	إعالميــة	عبــر	تويتــر	تهــدف	إلــى	نشــر	ثقافــة	التغذيــة	العلميــة	مبختلــف	مصادرهــا	عــن	طريــق	العالــم	
االفتراضــي	والعالــم	احلــي.	كل	أســبوع	مت	عمــل	سلســلة	تتضمــن	معلومــة	مفيــدة	للطــالب	والطالبــات.	كمــا	
 )Final Cut Pro( دورة	 وأيضــًا	 املوســى	 نــوف	 الطالبــة	 تقدمهــا	 اإللســتريتور	 دورة	تصميــم	 تقــدمي	 مت	

تقدمهــا	الطالبــة	رجــاوي	العــوض.

مبادرة	نور 

9٣ -

طرح	عدد	من	األفكار	الشائعة	اخلاطئة	يف	املجتمع	املتعلقة	باملجال	الصحي	وبيان	أساسها	وتصحيحها.
للمــرأة	 الشــخصية	 بالنظافــة	 والتوعيــة	 وتصحيحهــا	 األوليــة	 اإلســعافات	 يف	 الشــائعة	 األخطــاء	 طــرح	 	-

البلــوغ. بعــد	مرحلــة	 خصوصــًا	
-	ُنشرت	هذه	املعلومات	واملفاهيم	على	مواقع	التواصل	االجتماعي.

تأكد

٦9 -
مجموعــة	مــن	األركان	يتــم	تســليط	الضــوء	فيهــا	علــى	أبــرز	القصــص	واحلكايــات	العامليــة،	وكل	ركــن	يحاكــي	
فلــم	كرتونــي	مت	عرضــه	باأللفيــة	كقصــص	ديزنــي،	وعــرض	مصاحــب	لرســوم	أمنــي	كرتونــي،	باإلضافــة	إلــى	
وضــع	ركــن	جلمــع	الكتــب	القصصيــة	واأللعــاب	املســتخدمة	مــن	قبــل	الطالبــات	إلعــادة	تدويرهــا	وإهدائهــا		

لألطفــال	بــدار	األيتــام	ووضــع	ركــن	آخــر	لدعــم	املشــاريع	الناشــئة	بأيــدي	طالبيــة.

األلفية	٢000

1٧٦ -
تثقيــف	الطالبــات	بأهميــة	التــوازن	بالغــذاء	بحيــث	ال	يكــون	بإفــراط	أو	نقصــان،	وعــن	أهميــة	األكل	الصحــي	
وعــرض	بدائــل	صحيــة.	نشــاط	يســلط	الضــوء	علــى	إبــراز	مهــارات	الطالبــات	يف	فــن	تزيــن	الكيــك	والطبــخ.	
كذلــك	تصحيــح	املفاهيــم	اخلاطئــة	لــدى	الطالبــات	حــول	التعديــل	اجلينــي	للغــذاء	وإبــراز	تطــور	الثــورة	

الغذائيــة.

Bon Appetite

٧4 - رحلة	إلى	املاضي	للتعرف	على	أدوات	الطب	وطرق	العالج	القدمية. Trip to the Past

- 18 تعريــف	الطــالب	بأهميــة	اإلســعافات	األوليــة	وذلــك	عــن	طريــق	تصويــر	عــدد	مــن	الفيديوهــات	تعــرض	علــى	
ســناب	تشــات	لشــرح	بعــض	املفاهيــم. First Aid

٣0 1٢0 نشاط	توعوي	أقيم	مبستشفى	احلرس	الوطني	عن	فايروس	كورونا	ومستجداته	وكيفية	الوقاية	منه. فايروس	كورونا

٦0 -
حملــة	تهــدف	لنشــر	الوعــي	بتقبــل	االختالفــات	ووجهــات	النظــر	-	نشــر	لوحــات	وتوزيعــات	لرفــع	الوعــي	
ملنســوبي	اجلامعــة	وعــرض	مواضيــع	مختلفــة	ملنحهــم	الفرصــة	لطــرح	آرائهــم	-	بودكاســت	أفــق	عــن	تقبــل	

وجهــات	النظــر	وطــرح	أســئلة	للطالبــات.
أفق

10 - نشاط	يتمحور	حول	موضوع	اإللهام	وإبراز	الشخصيات	امللهمة	وكيف	ميكن	أن	نتأثر	بهم	بشكل	إيجابي. ملهمون

- ٣٧ نشاط	يهدف	إلى	تعديل	بعض	السلوكيات	الطبية	اخلاطئة،	وبعض	األساليب	والعادات	اخلاطئة. Change Your 
Behavior

- 10 نشاط	توعوي	إلرشاد	الطالب	عن	أضرار	مرض	السكري. ال	يعيقك	السكري

- 10 نشاط	يهدف	إلى	تصحيح	بعض	املفاهيم	الصحية	لدى	املجتمع. صحتنا	مسؤوليتنا
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٦8 -

-	عــرض	التطــور	يف	احلصــول	علــى	الغــذاء	مــن	البحــث	عــن	الطعــام	حتــى	امليكروويــف	
الســريعة. والوجبــات	

-	عرض	األغذية	املعدلة	وراثيًا	وشرح	تأثيرها	على	اإلنسان.
-	ركن	اإلضافات	الغذائية	وتأثيرها	على	الصحة.

-	ركــن	لشــرح	التأثيــر	الســلبي	مــن	الوجبــات	الســريعة	واملطاعــم	علــى	الصحــة	وكيفيــة	
جــذب	وســيطرة	إعالنــات	الغــذاء	علينــا.

ثورة	الغذاء

٦9 - محاضرة	ومعرض	عن	الدماغ	والتفكير. فلسفة	العقل

5٣ -
كذلــك	 خاطئــة،	 لكنهــا	 شــائعة	 معلومــات	 وعــرض	 الزائــف	 العلــم	 عــن	 يتحــدث	 نشــاط	
مناقشــة	طــرق	البحــث	الصحيحــة	وأهميــة	التحقــق	مــن	املعلومــات	قبــل	نشــرها	كحقيقــة	

علميــة.
العلم	الزائف

- 15 محاضرة	عن	القلق	واالكتئاب	يقدمها	احملاضر	تركي	الدخيل.  األمراض	النفسية	وهم
أم	حقيقة؟

- ٢5 التعريــف	بعلــم	األدلــة	اجلنائيــة،	والتطــرق	إلــى	الطــب	الشــرعي	وتعريــف	كيفيــة	حتديــد	
ســبب	الوفــاة.	 علم	األدلة	اجلنائية

1٦0 - نشــاط	يشــمل	جميــع	جوانــب	اجلســد	)العقلــي	والنفســي	واجلســدي(	وكيفيــة	إعطــاء	
كل	جانــب	حقــه. فأعِط	كل	ذي	حق	حقه

٦9 - نشــاط	يشــمل	جميــع	جوانــب	اجلســد	)العقلــي	والنفســي	واجلســدي(	وكيفيــة	إعطــاء	
كل	جانــب	حقــه. فأعِط	كل	ذي	حق	حقه

- ٣٧ دورة	عن	اإلسعافات	األولية. سالمتك	تهمنا

٢٦ - نشــاط	فنــي	لتعلــم	فنــون	الديكوبــاج	والكــوالج	حيــث	يســتطيع	الــكل	أن	يشــارك	ويبــدع	
بإضافــة	ملســاته	اخلاصــة،	مــع	حضــور	أ.	نــوف	احمليــش. Creative Mind

- 10 نشر	النصائح	الصحية	وكيفية	العمل	بها. جرعات	توعوية	صحية

115 -
نشــاط	لتطويــر	اللغــة	اإلجنليزيــة	لــدى	الطالبــات	بشــكل	مفيــد	وممتــع،	وذلــك	بتقــدمي	
ألعــاب	وبرامــج	تهــدف	إلــى	زيــادة	حصيلــة	كلمــات	اللغــة	اإلجنليزيــة	وتطبيــق	القواعــد	

بشــكل	ســليم.
Quick Tip

1٣0 -
نشــاط	مت	فيــه	جمــع	أكبــر	عــدد	ممكــن	مــن	طالبــات	الكليــة	امللهمــات،	بحيــث	تكــون	لــكل	
طالبــة	10-15	دقيقــة	لإللقــاء	لتتحــدث	عــن	جتربتهــا	اإليجابيــة،	كمــا	مت	عــرض	بعــض	مــن	

النصــوص	لتشــجيع	الطالبــات	علــى	اإللقــاء	أمــام	اآلخريــن.
ملهمات	الكلية

101٢4 - معــرض	عــن	نشــأة	القهــوة	وتطورهــا	وأنواعهــا.	مت	اســتضافة	عــدة	متاجــر	لبيــع	القهــوة	
ومتجــر	لبيــع	الكتــب،	وتوفيــر	مســاحة	لتعليــم	فــن	الرســم	علــى	القهــوة. Kaffa

1٧٦ - نشــاط	للتعــرف	علــى	أهــم	طــرق	واســتراتيجيات	املذاكــرة	الفعالــة	وتهيئــة	جــو	الدراســة	
املناســب.	

Study Smart Not 
Hard

111 - سلســلة	عــن	التعريــف	بالتخصصــات	اجلامعيــة	يف	يومــني	مــن	الســنة	األولــى	وحتــى	ســنة	
التخــرج،	كل	تخصــص	لديــه	ركــن	خــاص	فيــه. KSAU Games
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األنشطة االجتماعية والمجتمعية

هــي برامــج تســهم يف ترابــط الطــاب وحتقيــق التفاعــل بينهــم وبــن املجتمــع اجلامعــي وتنميــة روح البــذل والعطــاء يف النفــوس 
وذلــك مــن خــال األنشــطة التوعويــة واإلرشــادية والثقافيــة. كذلــك مــن متطلبــات العمــل االجتماعــي وأســمى آياتــه هــو تعزيــز 
روح االنتمــاء والــوالء لبنــاء املجتمــع الواحــد الواعــد واملشــاركة فيــه، كمــا تكمــن أهميــة العمــل االجتماعــي لــدى فئــات الشــباب يف 
تعزيــز وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم الشــخصية مــن جميــع النواحــي العلميــة والعمليــة، فمــن هــذا املنطلــق حرصــت عمــادة شــؤون 
ــز العمــل االجتماعــي التطوعــي داخــل اجلامعــة وخارجهــا وذلــك باحلمــات  ــة وتعزي ــى تفعيــل األنشــطة االجتماعي الطــاب عل

التثقيفيــة والتطوعيــة املتنوعــة.

جــدول	٢٣:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	االجتماعيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بالريــاض	ونبــذة	عــن	كل	
نشــاط	وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	بالرياض	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

54 1٣ نشاط	تعليمي	تفاعلي	بني	طالب	وطالبات	كلية	الصيدلة	حول	أسئلة	ومعلومات	عن	الصيدلة. ديوانية	صيدلي

1٢ 9 املقابــالت	 االســتعداد	إلجــراء	 أمت	 الطالــب	يف	 الشــخصية	جلعــل	 للمقابــالت	 نشــاط	محــاكاة	 هــو	
املقابلــة. أثنــاء	 وإيجابياتهــم	 بســلبياتهم	 الطــالب	 تعريــف	 وكذلــك	 والتدريبيــة	 الوظيفيــة	 أول	خطوة

10 15 مجلــة	إلكترونيــة	ُكتبــت	وُرســمت	بأيــد	طالبيــة	وهــي	عبــارة	عــن	مســاحة	تضــم	جميــع	األفــكار	واملواهــب	
يــدًا	بيــد	إليصــال	مواضيــع	هامــة	تســتهدف	املجتمــع	عامــة	والطــالب	خاصــة. تالق

100 - إقامــة	العديــد	مــن	التحديــات	الترفيهيــة	والثقافيــة	والفنيــة	واكتشــاف	املهــارات	واملميــزات	للطالبــات	
مــن	خــالل	املنافســة	علــى	الفــوز. زوبعة	سعيدة

10 - نشاط	يهدف	إلى	الترفيه	عن	الطالبات	وتقليل	التوتر	+	حصة	يوقا. Stress Free Day 

88 - بأقــل	 الكتــب	 علــى	 احلصــول	 تســهيل	 بهــدف	 الطالبــات	 بــني	 واســتعارتها	 الكتــب	 لتبــادل	 نشــاط	
الكتــب. تبــادل	 فكــرة	 يعــزز	 ومتعــاون	 مبــادر	 مجتمــع	 وخلــق	 التكاليــف	 إليك	كتابي

1٣٢ 1٣0 مسابقة	ذهنية	وتفاعلية	بني	الطالب	والطالبات. البحث	عن	الكنز	1-٢

٢4 -
نشاط	ترفيهي	لتخفيف	الضغط	الدراسي	على	الطالبات	وتعزيز	التواصل	االجتماعي	بينهن.  Together We

Fight

- ٣1٢ إقامــة	العديــد	مــن	التحديــات	الترفيهيــة	والثقافيــة	والفنيــة	واكتشــاف	املهــارات	واملميــزات	للطــالب	
مــن	خــالل	املنافســة	علــى	الفــوز. زوبعة

٢0 - نشاط	يهدف	إلى	نشر	املعرفة	بني	الطالبات	من	خالل	تبادل	الكتب	واستعارتها	على	مدار	العام. كتاب	وقهـوة

84 15٢ محاضــرة	تعريفيــة	يقدمهــا	أطبــاء	االمتيــاز	الذيــن	تخرجــوا	حديثــًا	حتدثــوا	فيهــا	عــن	جتاربهــم	
والطالبــات. الطــالب	 ليســتفيد	منهــا	 املختلفــة	 وتخصصاتهــم	

Guide to Your 
Intenship
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جــدول	٢4:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	االجتماعيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بجــدة	ونبــذة	عــن	كل	نشــاط	
وعدد	املشــاركني	فيه	من	كال	اجلنســني

األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	جدة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

150 - نشاط	ترفيهي	لتخفيف	الضغط	الدراسي	على	الطالبات	وتعزيز	التواصل	االجتماعي	بينهن. Break Hour 1

150 - نشاط	ترفيهي	لتخفيف	الضغط	الدراسي	على	الطالبات	وتعزيز	التواصل	االجتماعي	بينهن. Break Hour 2

55 - مســابقة	اجتماعيــة	يف	كليــة	التمريــض	عبــارة	عــن	توزيــع	احاجــي	متنوعــة	يف	أرجــاء	الكليــة	والفائــز	
هــو	مــن	يتبعهــا	جميعهــا	حتــى	يصــل	ملــكان	اجلائــزة. البحث	عن	الكنز

150 - نشاط	ترفيهي	للطالبات	لكسر	الروتني.  سلسلة	خير
Snack Zone

٢00 - نشــاط	الكرنفــال	هــو	نشــاط	ترفيهــي	للطالبــات	يهــدف	إلــى	كســر	روتــني	الدراســة	وإعطــاء	الطالبــات	
فرصــة	لالســتمتاع	يف	محيــط	اجلامعــة.

COSHP’s Greatest 
Carnival

- 18 نشاط	لترفيه	طالب	الكلية	وجتديد	حماسهم	وتعزيز	اجلانب	النفسي. COSHP’S Zone
يوم	الكلية

- 5 العمــل	 التكافــل	االجتماعــي	وغــرس	قيمــة	 مــن	صــور	 للمــارة	لتحقيــق	صــورة	 البــارد	 املــاء	 تقــدمي	
الطــالب. لــدى	 التطوعــي	 إرواء

85 - نشاط	ترفيهي	اجتماعي	يتكون	من	عدة	فعاليات	تشمل	ركن	للقهوة	-	اليوقا	-	التعبير	باأللوان.	 AntiStress

٢00 - نشاط	ترفيهي	لتخفيف	الضغط	الدراسي	على	الطالبات	وتعزيز	التواصل	االجتماعي	بينهن. Let’s Have Fun 1

114 - نشاط	ترفيهي	لتخفيف	الضغط	الدراسي	على	الطالبات	وتعزيز	التواصل	االجتماعي	بينهن. Let’s Have Fun 2

٢0 - نشــاط	اجتماعــي	لتبــادل	اخلبــرات	بــني	طالبــات	دفعــة	الســنة	الثانيــة	والثالثــة	والرابعــة	جلميــع	
التخصصــات.

The Little 
Teacher 1

٢5 - نشاط	اجتماعي	لتبادل	اخلبرات	بني	طالبات	تخصص	العالج	الوظيفي. The Little 
Teacher 2

4٦5 15
فعاليــة	اجتماعيــة	تثقيفيــة	تســتهدف	طــالب	وطالبــات	املرحلــة	التحضيريــة	يف	جامعــة	امللــك	ســعود	
بــن	عبدالعزيــز	للعلــوم	الصحيــة	وخريجــي	املرحلــة	الثانويــة	بشــكل	عــام	لتعريفهــم	مباهيــة	كليــة	

العلــوم	الطبيــة	التطبيقيــة	والتخصصــات	التــي	تقدمهــا	الكليــة.
COAM’S Day

- ٢0 نشــاط	اجتماعــي	ترفيهــي	للطــالب	يشــمل	علــى:	)الشــطرجن	-	تنــس	الطاولــة	-	البليــاردو	-	دوري	
الباليستيشــن	-	األلعــاب	الذكيــة	والذهنيــة(. CAMS موسم

9٣ - نشــاط	ترفيهــي	عبــارة	عــن	لعبــة	تعــارف	بــني	الطالبــات	عــن	طريــق	محاولــة	التصويــب	يف	الكــؤوس	
وإجابــة	األســئلة	أو	التحــدي	الــذي	يوجــد	حتــت	الــكأس،	والتــي	تنهــي	التحــدي	أواًل	تتــوج	بالفائــزة. What About You? 1

٢٢ - عبارة	عن	ورش	عمل	تخدم	املواضيع	االجتماعية	كالتطوع	وحل	املشاكل	الدراسية...إلخ. What About You? 2

- 8٧ جلســات	حواريــة	ونــدوات	علميــة	تتحــدث	عــن	املشــاكل	التــي	قــد	يواجههــا	الطــالب	والتــي	تهــدف	إلــى	
تطويــر	وتعزيــز	اجلانــب	النفســي	عنــد	الطالــب. لست	وحدك

85 - عمــل	أركان	بســيطة	مكونــة	مــن	أدوات	إلتاحــة	الفرصــة	جلميــع	أفــراد	عائلــة	كليــة	العلــوم	الطبيــة	
التطبيقيــة	بتجهيــز	هدايــا	لتقدميهــا	لبقيــة	أفــراد	العائلــة.

Artistic Do It 
Yourself )DIY)
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جــدول	٢5:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	االجتماعيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	باألحســاء	ونبــذة	عــن	كل	
نشــاط	وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	جدة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

٦4 ٢٧ برنامــج	يتمحــور	حــول	إعطــاء	الطــالب	والطالبــات	أفــكار	لتقضيــة	إجــازة	الصيــف	بأنشــطة	هادفــة	
وممتعــة.

What to Do in 
Summer

٦8 -
نشــاط	ترفيهــي	للطالبــات	يتيــح	لهــم	التعبيــر	عــن	أنفســهم	وتعزيــز	مهاراتهــم	اإلبداعيــة	مــن	خــالل	

اختيــار	)Memes(	مضحكــة	علــى	اإلنترنــت	وخلــق	أزيــاء	منهــا	واختيــار	أفضــل	٣	أزيــاء.
COSHP 

Entertainment 
Hub

- ٦٢ مبادرة	يتم	فيها	جتميع	الكتب	من	الطالب	األكبر	سنًا	وتسليمها	إلى	األصغر. هاك	كتابي

44 ٢٧ نشاط	ترفيهي	للطلبة	لزيادة	معرفتهم	بزمالئهم	واالستمتاع	بالفعاليات	واأللعاب	املصاحبة. JOY

األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

1٣٦ - تفريــغ	 إلــى	 يهــدف	 األولــى،	 النصفيــة	 االختبــارات	 فتــرة	 بعــد	 أقيــم	 للطالبــات	 ترفيهــي	 نشــاط	
الســلبية.	 الطاقــات	 لّسا

٢٦ -
مســابقة	رســم	بــني	طالبــات	اجلامعــة،	يتــم	طــرح	موضــوع	فنــي	كل	أســبوع	ملــدة	شــهر،	حيــث	تقــوم	
الطالبــات	املشــاركات	بالرســم	عــن	هــذا	املوضــوع	ويتــم	تقييمــه	مــن	خــالل	جلنــة	حتكيــم،	واإلعــالن	عــن	

الفائــزات	كل	نهايــة	أســبوع	يف	وســائل	التواصــل	االجتماعــي	وتقــدمي	اجلوائــز	لهــم.
حتدي	الرسامني

- 11 مشــاركة	الطــالب	ألجمــل	الصــور	املتعلقــة	بحــرم	اجلامعــة	علــى	هاشــتاق	#مســابقة_فنون	واختيــار	
أكثــر	صــورة	مت	اإلعجــاب	بهــا. مسابقة	نادي	الفنون

1٣0 -
نشــاط	مت	فيــه	جمــع	أكبــر	عــدد	ممكــن	مــن	طالبــات	الكليــة	امللهمــات،	بحيــث	تكــون	لــكل	طالبــة	15-10 
دقيقــة	لإللقــاء	لتتحــدث	عــن	جتربتهــا	اإليجابيــة،	كمــا	مت	عــرض	بعــض	مــن	النصــوص	لتشــجيع	

الطالبــات	علــى	اإللقــاء	أمــام	اآلخريــن.
ملهمات	الكلية

14٧ -

اليــوم	األول:	اســتضافة	أفنــان	الدريــب	وحــذام	الدريــب	يف	جلســة	لشــرح	كيفيــة	إنشــاء	أقصوصــة	
جتربتهــن. ومشــاركة	

اليوم	الثاني:	استضافة	مصمم	انفوجرافيك	يف	ورشة	عمل	تصميم	انفوجرافيك.
-	معرض	يعرض	بعض	القصص	من	صنع	البنات.

-	مسابقة	أفضل	قصة	قصيرة	مصورة.

أقصوصة

- 59 مناقشة	بني	الطالب	عن	كيفية	دراسة	بعض	املواد	الدراسية	وكيفية	التعامل	مع	صعوباتها. نقاش	بعنوان:
بسيطة	ال	تعقدها

- 19 تبادل	اخلبرات	واملعلومات	بني	طالب	التخصصات	ومعرفة	بعض	الصعوبات	وإيجاد	احللول	لها. أفدنا	من	جتربتك

440 -

-	دورة	مكياج	سينمائي	مقدمة	من	سارة	البو	حمد.
-	مسابقة	أفضل	مكياج	سينمائي.

-	معــرض	يحتــوي	علــى	عــدة	أركان:		ركــن	لعــرض	أزيــاء	مــن	ثقافــات	مختلفــة،	وركــن	يعــرض	فيــه	
مســتقبل	األرض	ومــا	يحصــل	لهــا	مــن	تلــوث،	وركــن	للتوعيــة	بكيفيــة	احملافظــة	علــى	البيئــة	)حملــة	

»مــن	أجــل	األرض«	يف	تويتــر(.
-	مســابقة	أفضــل	زي	تنكــري	مصنــوع	مــن	قبــل	الطالبــات	مــع	توفيــر	مســاحة	لصنــع	زي	تنكــري	

خــاص	لــكل	طالبــة.

Peek Aboo
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األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

1٣٢ -

والعالقــة	 العالــم	 حــول	 والثقافــات	 الفنــون	 علــى	 التعــرف	 إلــى	 يهــدف	 نشــاط	
بينهمــا،	مــع	أركان	للطالبــات	لتطبيــق	بعــض	أنــواع	هــذه	الفنــون	املختــارة	مثــل:	
اليابــان	)القصــص	املصــورة	»املاجنــا«	وأفــالم	األنيمــي(	-	اململكــة	العربيــة	الســعودية	

)خــط	الزخرفــة	والفخــار	(	-	الهنــد	)احلنــا(.

فن	وحضارات

٦9 -

مجموعــة	مــن	األركان	يتــم	تســليط	الضــوء	فيهــا	علــى	أبــرز	القصــص	واحلكايــات	
ديزنــي،	 كقصــص	 باأللفيــة	 عرضــه	 كرتونــي	مت	 فلــم	 يحاكــي	 ركــن	 وكل	 العامليــة،	
وعــرض	مصاحــب	لرســوم	أمنــي	كرتونــي،	باإلضافــة	إلــى	وضــع	ركــن	جلمــع	الكتــب	
القصصيــة	واأللعــاب	املســتخدمة	مــن	قبــل	الطالبــات	إلعــادة	تدويرهــا	وإهدائهــا		
لألطفــال	بــدار	األيتــام	ووضــع	ركــن	آخــر	لدعــم	املشــاريع	الناشــئة	بأيــدي	طالبيــة.

األلفية	٢000

110 - نشــاط	ترفيهــي	يهــدف	إلــى	الترويــح	عــن	الضغــوط	والتوتــر	علــى	الطالبــات	لبــدأ	
فصــل	دراســي	جديــد	مــن	خــالل	األلعــاب	واملســابقات	ولوحــة	للتعبيــر. Fun Day

180 -

)دورة	حياة	القناديل(
وكيفيــة	 االيجابيــة	 الطاقــة	 فيــه	 نختــص	 القنديــل،	 منــو	 بدايــة	 األول:	 اليــوم	
اكتســابها،	واســتضافة	شــخص	مؤثــر	وصــل	إلــى	النجــاح	-	عــرض	مســرحية	الظــل:	

أحــالم	حتــت	اخليــام.
اليــوم	الثانــي:	طــور	منــو	القنديــل،	مخصــص	لطالبــات	اجلامعــة	واكتســاب	خبــرات	

بعضهــم	البعــض.

قناديل	مضيئة

٦0 -

حملــة	تهــدف	لنشــر	الوعــي	بتقبــل	االختالفــات	ووجهــات	النظــر	-	نشــر	لوحــات	
ملنحهــم	 مواضيــع	مختلفــة	 وعــرض	 اجلامعــة	 ملنســوبي	 الوعــي	 لرفــع	 وتوزيعــات	
الفرصــة	لطــرح	آرائهــم	-	بودكاســت	أفــق	عــن	تقبــل	وجهــات	النظــر	وطــرح	أســئلة	

للطالبــات.

أفق

4 ٦ مشاركة	الطالب	أمنياتهم	وأحالمهم	التي	يريدون	حتقيقها. Make A Wish

٢1٧ -

بعنــوان	 لوحــة	 بوضــع	 وذلــك	 اجلامعــة	 طالبــات	 مواهــب	 علــى	 للتعــرف	 نشــاط	
(KSAU Creators( عبــارة	عــن	ســير	ذاتيــة	تشــمل	مواهــب	الطالبــات	وبياناتهــن	
وذلــك	ملســاعدة	جميــع	الطالبــات	واجلامعــة	بالتعــرف	علــى	مواهبهــن	واالســتفادة	

منهــن	باألنشــطة	والبرامــج	الكبــرى.

KSAU Creator

٢00 ٣00

مبــادرة	إعالميــة	عبــر	تويتــر	تهــدف	إلــى	نشــر	ثقافــة	التغذيــة	العلميــة	مبختلــف	
عمــل	 أســبوع	مت	 كل	 احلــي.	 والعالــم	 االفتراضــي	 العالــم	 طريــق	 عــن	 مصادرهــا	
سلســلة	تتضمــن	معلومــة	مفيــدة	للطــالب	والطالبــات.	كمــا	مت	تقــدمي	دورة	تصميــم	
 )Final Cut Pro( دورة	 وأيضــًا	 املوســى	 نــوف	 الطالبــة	 تقدمهــا	 اإللســتريتور	

تقدمهــا	الطالبــة	رجــاوي	العــوض.

	مبادرة	نور

1٦٢ -
نشــاط	ترفيهــي	عبــارة	عــن	غرفــة	مليئــة	باأللغــاز	يتــم	الدخــول	لهــا	ويجــب	اخلــروج	
منهــا	خــالل	10	دقائــق	فقــط،	والفريــق	الفائــز	بأكبــر	عــدد	ألغــاز	محلولــة	يحصــل	

علــى	جائــزة.
Escape Room
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5٧

دور الجامعة عبر عمادة شؤون الطاب في خدمة المجتمع السعودي
 

تقــدم العمــادة اســهاماتها يف نشــر الثقافــة الصحيــة والعمــل التطوعــي يف كل مــن املــدارس واملستشــفيات واملراكــز واجلمعيــات 
خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ ، كمــا تــؤدي اجلامعــة ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــاب دوراً كبيــراً يف املجتمــع وذلــك مــن 
خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة اخلارجيــة تطوعيــة وتثقيفيــة وغيرهــا وذلــك عــن طريــق إقامــة حمــات يف املــدارس 

ــة. ــع باجلامع ــف املجتم ــة لتعري ــات اخليري ــة للمستشــفيات واجلمعي ــة باإلضاف ــن العام واألماك

جــدول	٢٦:	يوضــح	اجلــدول	دور	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	خدمــة	املجتمــع	ومــا	تقدمــة	مــن	اســهامات	يف	نشــر	
الثقافــة	الصحيــة	والعمــل	التطوعــي

نبذه عنوان	املبادرة	التطوعية املقر

حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	نشــر	الوعــي	ضــد	العنــف	ضــد	األطفــال	ســواًء	العنــف	اجلســدي	أو	
اللفظــي. حملة	ترى	ضرهم

املدارس

حملــة	صحيــة	هدفهــا	التعــرف	علــى	الدمــاغ	وكيفيــة	االهتمــام	بصحــة	اجلهــاز	العصبــي	وتفعيــل	
ســلوكيات	ســليمة	تخصــه. حملة	ألباب

سلسلة	من	احلمالت	الصحية	التوعية. مبادرة	قبس

بأهميــة	 الوعــي	 رفــع	مســتوى	 إلــى	 تهــدف	 التــي	 النفســية	 الصحــة	 حــول	 عمــل	 وورش	 نــدوات	
الصحــة	النفســية	مــن	عــدة	جوانــب	كالتنمــر	والقلــق	واالكتئــاب	واإلدمــان.	وتشــمل	النــدوات	علــى	

محاضــرات	مــن	أطبــاء	متخصصــني	لتعزيــز	الوعــي	النفســي	لــدى	الشــباب.
الندوات	النفسية

مبادرة	لتعريف	املجتمع	الطالبي	مبرض	السكري	وطرق	الوقاية	منه. جرعة	فهم

زيــارات	مدرســية	تتيــح	الفرصــة	جلميــع	تخصصــات	الكليــات	بتقــدمي	محتــوى	يعــرض	دور	كل	
تخصــص	وكيفيــة	اســتفادة	جميــع	افــراد	املجتمــع	منــه. مجتمع	واعي

الرسم	على	اجلدران	لتحسني	شكل	مرافق	املنشأة. Wall Painting

معهــا	 التعامــل	 وطــرق	 لألطفــال	 الشــائعة	 الطارئــة	 احلــاالت	 عــن	 وتوعويــة	 تعريفيــة	 حملــة	
الوطنــي. احلــرس	 مبستشــفى	 الطــوارئ	 قســم	 بإشــراف	 اخلاطئــة	 املفاهيــم	 وتصحيــح	 حملة	كيف	نحميهم

زيارة	املدارس	يف	املناطق	البعيدة	أو	القرى	للتوعية	بأهمية	التطعيمات. تطعيمه

مبــادرة	تطوعيــة	مــن	طــالب	وطالبــات	اجلامعــة	لتدريــس	األطفــال	املنومــني	يف	مستشــفى	امللــك	
عبــداهلل	التخصصــي	لألطفــال	املــواد	الدراســية	بكافــة	مراحلهــا. مدرسة	لني

املستشفيات

سلســلة	تعليميــة	تهــدف	إلــى	تعليــم	األطفــال	املرضــى	يف	مستشــفى	امللــك	عبــداهلل	التخصصــي	
لألطفــال	وتنميــة	مهاراتهــم	عــن	طريــق	الترفيــه. حلقات	لني

زيــارة	مرضــى	مستشــفى	امللــك	عبــداهلل	التخصصــي	لألطفــال	وإتاحــة	الفرصــة	لهــم	لتجربــة	
ألعــاب	الزمــن	اجلميــل،	زمــن	آبائهــم	وأجدادهــم. قدميك	ندميك

لكتابــة	 لألطفــال	 التخصصــي	 عبــداهلل	 امللــك	 مستشــفى	 مرضــى	 ألطفــال	 الفرصــة	 إتاحــة	
رســائلهم	ومشــاركتها	مــع	مــن	يحبــون،	وبنــاء	مفهــوم	إيصــال	الكلمــة	الطيبــة	عــن	طريــق	الرســائل. كلمة

حملــة	بالتعــاون	مــع	اجلمعيــة	األهليــة	للتوعيــة	الصحيــة	لتصحيــح	بعــض	اخلرافــات	الطبيــة	
الشــائعة	يف	املجتمــع.

 تصحيح	اخلرافات	الطبية
الشائعة
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حملة	للتوعية	بالسالمة	العامة	من	املستحضرات	التجميلية. حملة	بصحتك	أجمل

املستشفيات

نشــاط	ترفيهــي	ملرضــى	مستشــفى	امللــك	عبــداهلل	التخصصــي	لألطفــال،	يهــدف	إلــى	املــزج	بــني	
احلقيقــة	واخليــال	وبــني	التعليــم	والترفيــه. أرض	العجائب

حملــة	تثقيفيــة	احتــوت	علــى	أركان	متنوعــة	لتثقيــف	الــزوار	عــن	صحــة	الفــم	واألســنان	)ركــن	
يعــرض	الشــائعات	واملعلومــات	اخلاطئــة،	ركــن	لألطفــال،	ركــن	فحــص	طبــي(. حملة	اسأل	طبيبك

حملة	توعوية	تثقيفية	عن	صحة	الفم	واألسنان. حملة	معًا	حلمايتهم

حملــة	لتوعيــة	أفــراد	املجتمــع	عــن	أهميــة	التبــرع	باألعضــاء	،	وكيفيــة	احلصــول	علــى	بطاقــة	
متبــرع. حملة	ومن	أعضائي	حياة

نشــاط	اجتماعــي	ترفيهــي	وتعليمــي،	أقيــم	مبستشــفى	امللــك	عبــداهلل	التخصصــي	لألطفــال	
حــول	املهــن	الصحيــة	املختلفــة. يوم	املهن	الصحية

حملــة	توعويــة	حتــت	إشــراف	املركــز	اخلليجــي	ملكافحــة	الســرطان،	أقيمــت	مبستشــفى	امللــك	
عبــداهلل	التخصصــي	لألطفــال،	تهــدف	إلــى	التوعيــة	مبــرض	الســرطان	ومســبباته	وطريقــة	

جتنبــه	وفوائــد	الفحــص	الــدوري.
حملة	ال	تقول	بعدين

نشــاط	تثقيفــي	عــن	عالقــة	منــو	الطفــل	والرضاعــة	الطبيعيــة،	لتوعيــة	املجتمــع	عــن	أهميــة	
الطبيعيــة. الرضاعــة	 حولني	كاملني

جميــع	 تســتهدف	 والتــي	 املزمنــة	 الرئويــة	 اإلعاقــات	 أمــراض	 عــن	 تثقيفيــة	 صحيــة	 حملــة	
شــرائح	املجتمــع	مــن	ضمنهــم	املدخنــني	للتوضيــح	عــن	األعــراض	واملخاطــر	املزمنــة	للشــخص	

واملجتمــع.
COPD Campaign

زيارة	األطفال	املرضى	املنومني	يف	املستشفى	وتوزيع	الهدايا	لهم. سنشد	عضدك

الكبــد	 التهــاب	 مبــرض	 الصحيــني	 واملمارســني	 والــزوار	 للمرضــى	 وتثقيفــي	 توعــوي	 نشــاط	
وعالجــه. منــه	 الوقايــة	 وكيفيــة	 انتقالــه	 وطــرق	 وأنواعــه	 الوبائــي	

 معًا	للقضاء	على	التهاب
الكبد	الوبائي

الفــرد	 مســتوى	 علــى	 الســمنة	 الوعــي	مبخاطــر	 وزيــادة	 تعريــف	 إلــى	 تهــدف	 توعويــة	 حملــة	
واملجتمــع،	كمــا	تهــدف	أيضــًا	إلــى	تثقيــف	املجتمــع	حــول	أهميــة	االلتــزام	بنمــط	غذائــي	صحــي	

وتعزيــز	أهميــة	الرياضــة	علــى	صحــة	اجلســم.
حملة	مجتمع	بال	سمنة

حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	التوعيــة	باألمــراض	املزمنــة	لــدى	األطفــال	التــي	تخــص	العيــون	مــع	
توضيــح	أهميــة	الكشــف	املبكــر. حملة	عيونهم	مسؤوليتنا

حملــة	توعويــة	تهــدف	للحــد	مــن	معــدل	انتشــار	فيــروس	نقــص	املناعــة	البشــرية	مــن	خــالل	
التأكيــد	علــى	أهميــة	اختبــار	فيــروس	نقــص	املناعــة	البشــرية	وتثقيــف	املجتمعــات	حــول	املــرض	

وانتقــال	العــدوى.

World AIDS 
Awareness Campaign

وتعليميــة	 هادفــة	 قصــص	 لكتابــة	 اجلامعــة	 وطالبــات	 طــالب	 قبــل	 مــن	 اجتماعيــة	 مبــادرة	
املستشــفى. يف	 املرضــى	 لألطفــال	 روايتهــا	 ثــم	 لألطفــال	 نون	والفنون

إلــى	األطفــال	املنومــني	يف	مستشــفى	احلــرس	 إلــى	نقــل	العلــم	مــن	الطــالب	 نشــاط	يهــدف	
تعليميــة	مبتكــرة. بطــرق	 الفئــات	 مــن	مختلــف	 الوطنــي	 ِحباء

نشــاط	صحــي	تطوعــي	بالتعــاون	مــع	قســم	أورام	األطفــال	مبستشــفى	احلــرس	الوطنــي	لزيــارة	
محاربــي	الســرطان	الصغــار. أسعد	طفاًل

العــدوى	 ومكافحــة	 األورام	 قســم	 مــع	 بالتعــاون	 للســرطان	 العاملــي	 اليــوم	 يف	 توعــوي	 نشــاط	
الوطنــي. احلــرس	 مستشــفى	 وزائــري	 مرضــى	 لتوعيــة	 اليوم	العاملي	للسرطان

حملة	توعوية	لتوعية	املجتمع	مبا	يتناوله	من	الوجبات	الغذائية	نوعًا	وكمًا. حملة	درهم	وقاية
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حملة	توعوية	حلث	املجتمع	على	التبرع	بالدم. حملة	التبرع	بالدم

املستشفيات
زيارة	كبار	السن	من	مرضى	مستشفى	احلرس	الوطني	لدعمهم	وتعزيز	حالتهم	النفسية. زيارة	املرضى

حملــة	توعويــة	أقيمــت	يف	مستشــفى	احلــرس	الوطنــي	عــن	كيفيــة	التعامــل	مــع	األطفــال	خــالل	
فتــرة	املــرض	علــى	مختلــف	املســتويات،	وكذلــك	إلــى	إضافــة	البهجــة	واملتعــة	لألطفــال	مــن	خــالل	

تقــدمي	األلــوان	واأللعــاب	والتلويــن	معهــم.
حملة	أطفالنا	فلذة	قلوبنا

أهميــة	 حــول	 الوعــي	 مســتوى	 رفــع	 إلــى	 تهــدف	 للمجتمــع	 موجهــة	 تثقيفيــة	 حملــة	صحيــة	
حولهــا. اخلاطئــة	 املفاهيــم	 وتصحيــح	 باألطفــال	 اخلاصــة	 التطعيمــات	 حملة	مناعة

 املراكز
واجلمعيات

حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	نشــر	الوعــي	ضــد	العنــف	ضــد	األطفــال	ســواًء	العنــف	اجلســدي	أو	
اللفظــي. حملة	ترى	ضرهم

حملــة	تثقيفيــة	تهــدف	إلــى	إيضــاح	املفاهيــم	العامــة	حــول	التطعيمــات	وتغييــر	بعــض	املفاهيــم	
اخلاطئــة	التــي	انتشــرت	يف	اآلونــة	األخيــرة	كمــا	تهــدف	أيضــًا	إلــى	توعيــة	املجتمــع	حــول	األضــرار	
الناجمــة	عــن	العــزوف	عــن	التطعيــم	الــدوري	ومــا	ميكــن	أن	يســبب	ذلــك	مــن	أخطــار	علــى	األســرة	

واملجتمــع	ككل.

حملة	التطعيم	وقاية

حملــة	صحيــة	هدفهــا	التعــرف	علــى	الدمــاغ	وكيفيــة	االهتمــام	بصحــة	اجلهــاز	العصبــي	وتفعيــل	
ســلوكيات	ســليمة	تخصــه. حملة	ألباب

نشــاط	بالتعــاون	مــع	جمعيــة	إنســان	لرعايــة	األيتــام	يهــدف	إلــى	إدخــال	الفرحــة	والســرور	علــى	
األطفــال	اليتامــى	وصنــع	يومهــم	عــن	طريــق	الترفيــه	واللعــب	معهــم. وإن	تخالطوهم	فإخوانكم

التــداوي	باألعشــاب	واألدويــة	ألمــراض	 املفاهيــم	اخلاطئــة	عــن	 إلــى	تصحيــح	 تهــدف	 حملــة	
اجلهــاز	التنفســي.	كذلــك	توعيــة	املجتمــع	عــن	أهميــة	التطعيمــات	واللقاحــات	املهمــة	للجهــاز	
التنفســي،	 تضــر	اجلهــاز	 التــي	 اليوميــة	اخلاطئــة	 والعــادات	 املمارســات	 التنفســي،	وتصحيــح	

وتوعيــة	املجتمــع	عــن	أهميــة	الرياضــة	والغــذاء	للجهــاز	التنفســي.

حملة	تنفس

حملة	توعوية	تهدف	إلى	نشر	وزيادة	الوعي	حول	سرطان	عنق	الرحم	بني	أفراد	املجتمع.  احلملة	التوعوية	بسرطان
عنق	الرحم

حملــة	توعويــة	صحيــة	تهــدف	إلــى	زيــادة	الوعــي	بصحــة	العــني	ومعرفــة	أهــم	األمــراض	الشــائعة	
التــي	تصيــب	العــني	وكيفيــة	التعامــل	معهــا. حملة	مرآة	اجلسد

حملــة	توعويــة	صحيــة	تهــدف	إلــى	التعريــف	باألمــراض	اجللديــة	الشــائعة	وكيفيــة	التعامــل	
مــن	مخاطــر	 والتحذيــر	 الشــمس	 واقــي	 اســتخدام	 بفوائــد	 التوعيــة	 إلــى	 تهــدف	 كمــا	 معهــا.	

الكورتيــزون. كرميــات	 اســتخدام	

 حملة	بشرتك	دليل
صحتك

نشاط	تطوعي	لزيارة	دار	املسنني. سلسلة	خير	-	يدًا	بيد

نشاط	تطوعي	لزيارة	دار	األيتام. سلسلة	خير	-	جزء	مننا

حملــة	توعويــة	تثقيفيــة	عــن	دور	األخصائــي	يف	تشــخيص	أمــراض	الهيــكل	العظمــي.	كذلــك	
توعيــة	املجتمــع	علــى	األجهــزة	التــي	تســاعد	علــى	الكشــف	ألمــراض	الهيــكل	العظمــي	ومشــاركة	
املجتمــع	معلومــات	صحيــة	موثوقــة	عــن	أجهــزة	األشــعة	اخلاصــة	بأمــراض	الهيــكل	العظمــي.

حملة	َسنا

حملــة	تهــدف	إلــى	توعيــة	املجتمــع	بأهميــة	ممارســة	الرياضــة	وإعطاءهــم	أبســط	الطــرق	إلدخــال	
الرياضــة	والغــذاء	الصحــي	يف	حياتهــم. حملة	ِصحاح

حملــة	توعويــة	تهــدف	إلــى	نشــر	الوعــي	حــول	طــب	التخديــر	بشــكل	عــام،	واســتهداف	فئــة	ذوي	
املقدمــة	حلاالتهــم	 املختلفــة	 التخديــر	 عنايــة	 حــول	 أمورهــم	 وأوليــاء	 االحتياجــات	اخلاصــة	
اخلاصــة.	كذلــك	تثقيــف	الطــالب	والعاملــني	يف	مجــاالت	التخصصــات	الصحيــة	حــول	العنايــة	

املتقدمــة	واملصممــة	لالهتمــام	بــذوي	االحتياجــات	اخلاصــة	يف	طــب	التخديــر.

حملة	التخدير	اآلمن	
الرابعة:
همة	واهتمام
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٦0

جــدول	٢٧:	يوضــح	عــدد	أنشــطة	العمــادة	العلميــة	يف	إقامــة	املعــارض	واملؤمتــرات	والــدورات	وورش	العمــل	والتــي	
تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	الريــاض	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

الرياض

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية امللتقيات	العلمية

Personal Identity •
• اخلط العربي

• السوشي
• األسهم وأساسياتها

• املكياج السينمائي
• صنع القهوة

• النحت
Reader’s Zone •

Undifferentiated •
• لعبة حياة

• اإلسعافات األولية
• إشراق

• سلسلة مهارات التعلم
• سلسلة دروس التقوية

 Internet of •
Things

• أسمع بعيني وأتكلم 
بيدي

• سلسلة نقل التجارب
• األكادميية الطابية

• مؤمتر التخصصات 
الصحية.

• معرض األوملبياد العلمي
Art of Dentistry  •
• معرض ُحلم )معرض 

التخصصات(
Out of Million  •

• معرض مشاعر
• أساس

• كن نيراً

• الندوات النفسية

العمــل	 وورش	 والــدورات	 واملؤمتــرات	 املعــارض	 إقامــة	 يف	 العلميــة	 العمــادة	 أنشــطة	 عــدد	 يوضــح	 	:٢8 جــدول	
والتــي	تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	جــدة	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

جدة

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية

• يا نساعدهم
What About Now? •

Your Guiding Light •
• ناديCOSHP الثقايف  

• سلسلة مهارات التعلم

• لغة اإلشارة
• حبكة الرواية

• األكادميية الطابية • مؤمتر التخصصات الصحية. • معرض األوملبياد العلمي

العمــل	 وورش	 والــدورات	 واملؤمتــرات	 املعــارض	 إقامــة	 يف	 العلميــة	 العمــادة	 أنشــطة	 عــدد	 يوضــح	 	:٢8 جــدول	
والتــي	تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	جــدة	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

الرياض

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية امللتقيات	العلمية

nglish Way•
 How to Make a •
Research Poster
• سلسلة مهارات التعلم

• مهارات اإللقاء
• اخللطة اجلامعية

• سامتك تهمنا
• مؤمتر التخصصات 

الصحية.

• معرض األوملبياد العلمي
• مستقبل األدمي

Kaffa •
• جرعة وعي

• الوراثة واجلينات
Art Dose •

• ملتقى األبحاث
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٦1

األنشطة الرياضية والترفيهية 

تلتــزم إدارة األنشــطة الرياضيــة يف عمــادة شــؤون الطــاب بتقــدمي مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة الرياضيــة والصحيــة 
والترفيهيــة  وغيرهــا والتــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي الرياضــي والصحــي وجــذب أكبــر عــدد مــن الطــاب ملمارســة الرياضــات 
املتنوعــة  باإلضافــة إلــى دعــم الطلبــة الرياضيــن و خدمــة املجتمــع احمللــي بالتعــاون يف إجنــاح 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 واخلارجيــة واســتخدام املرافــق الرياضيــة 

يف اجلامعــة واملشــاركة يف أنشــطة وبرامــج اجلامعــات األخــرى .

جــدول	٣0:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الرياضيــة	والترفيهيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بالريــاض	ونبــذة	
عــن	كل	نشــاط	وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

الرياض

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

10 - نشاط	يهدف	إلى	الترفيه	عن	الطالبات	وتقليل	التوتر	+	حصة	يوقا. Stress Free Day

- ٧٧ نشاط	رياضي	ترفيهي،	عبارة	عن	منافسة	بلعبة	الشطرجن. بطولة	الشطرجن

٧4 - برنامــج	ترفيهــي	رياضــي،	مبقــر	النــادي	الرياضــي	باجلامعــة،	يهــدف	إلــى	إخــراج	الطالبــات	
مــن	الضغوطــات	الدراســية	وخلــق	بيئــة	مريحــة،	وتعزيــز	عالقــة	الطالبــات	ببعضهــن	البعض. Gaming Day

- 5٧ منافسة	رياضية	لبطولة	كرة	التنس. بطولة	كرة	الطاولة	)تنس(

- 1٦5
منافسة	رياضية	لبطولة	كرة	التنس. Last Team 

Standing

- ٣٢5
برنامــج	ترفيهــي	رياضــي،	مبقــر	النــادي	الرياضــي	باجلامعــة،	يهــدف	إلــى	إخــراج	الطالــب	
مــن	الضغوطــات	الدراســية	وخلــق	بيئــة	مريحــة،	وتعزيــز	عالقــة	الطــالب	ببعضهــم	البعــض.

COSHP 
Championships

- ٣1٦
برنامــج	ترفيهــي	رياضــي،	مبقــر	النــادي	الرياضــي	باجلامعــة،	يهــدف	إلــى	إخــراج	الطالــب	
مــن	الضغوطــات	الدراســية	وخلــق	بيئــة	مريحــة،	وتعزيــز	عالقــة	الطــالب	ببعضهــم	البعــض.

COSHP’S 
Recreation Day

جــدول	٣1:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الرياضيــة	والترفيهيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بجــدة	ونبــذة	عــن	
كل	نشــاط	وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

جدة

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

84 - واليوقــا	 الزومبــا	 مثــل	 مختلفــة	 رياضيــة	 أنشــطة	 عــدة	 يجمــع	 رياضــي	 نشــاط	
واإليروبيــك. Squeeze Your Body
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٦٢

جــدول	٣٢:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الرياضيــة	والترفيهيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	باألحســاء	ونبــذة	
عــن	كل	نشــاط	وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

جدة

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

- 10 إقامة	مباريات	للطالب	يف	لعبة	تنس	الطاولة. بطولة	تنس	الطاولة

194 - مســابقة	لفقــد	الــوزن	متــت	حتــت	إشــراف	قســم	التغذيــة	اإلكلينيكيــة	بكليــة	العلــوم	
الطبيــة	التطبيقيــة. Biggest Loser

ألنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	بالرياض	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

1٢ -
 ،)color pouring) األلــوان	ســكب	تقنيــة	علــى	الطالبــات	تعريــف	إلــى	يهــدف	فنــي	نشــاط
وهــي	تقنيــة	مــن	تقنيــات	التلويــن	باالكليريــك	متتــاز	بســهولتها	ومتعتهــا،	ويســتطيع	أي	

شــخص	بــال	معرفــة	ســابقة	للفــن	مــن	تطبيقهــا.
أنت	أيضًا	فنانة

٢00 ٢00
اجلامعــة	 وطالبــات	 طــالب	 لــدى	 الفنيــة	 املواهــب	 إلبــراز	 الفيديــو	 مقاطــع	 مــن	 سلســلة	
وكيــف	 واجهتهــم	 التــي	 والعقبــات	 لديهــم	 املواهــب	 هــذه	 تطويــر	 كيفيــة	 عــن	 وســؤالهم	

تويتــر. يف	 النــادي	 حســاب	 خــالل	 مــن	 كان	 وقــد	 اجتيازهــا.	 اســتطاعوا	
مواهب	خفية

٢٦ -
هــي	تقنيــة	من	تقنيــات	التلويــن	تمتاز	بسرعة	أداءهــا	وتمام	عفويتهــا،	حيــث	يكــون	الناجت	
لوحة	مليئــة	بمشاعر	وأفكار	الشخص	التي	ال	ميكــن	وصفها	بالكلمات.	ويعتبــر	فن	عالجي	

تنفســي.
التعبير	التجريدي

٣8 ٦1 نشــاط	يهتــم		بتاريــخ	فــن	الرســم	الــذي	يعتبــر	مــن	الفنــون	التــي	تعبــر	عمــا	بداخــل	اإلنســان	
مــن	شــغف	وطمــوح	ومــن	املآســي	التــي	يواجههــا	أيضــًا. تاريخ	الرسم	)1-٢(

- 1٢٢ مجموعة	من	الفنون	احلديثة	واملستحدثة،	مت	عرضها	والتحدث	عنها	يف	عدة	أشكال. دافع	عن	فنك

8٦ - ورشــة	عمــل	علــى	املمتلــكات	الشــخصية	كاألكــواب	والقمصــان	جلعلهــا	تعكــس	شــخصية	
صاحبهــا. ورشة	عمل	رسم

٦00 ٧٢0 معــرض	فنــي	علمــي	جمــع	بــني	علــم	طــب	األســنان	والفــن	مبشــاركة	الطــالب	والطالبــات	
حيــث	مت	طــرح	مواضيــع	عــدة	حــول	علــم	طــب	األســنان	والتعبيــر	عنهــا	بالرســم. Art of Dentistry

األنشطة الفنية

وهــي أنشــطة ممثلــة بالفنــون التشــكيلية والتصويــر واملشــغوالت وغيرهــا الكثيــر وقــد حرصــت عمــادة شــؤون الطــاب علــى 
تخصيــص نــادي لهــذا النــوع مــن األنشــطة وذلــك ملــا لــه دور يف تنميــة مواهــب الطــاب الفنيــة واإلبداعيــة باإلضافــة إلــى اكســابهم 
مهــارات متنوعــة وتنميــة احلــس الفنــي لــدى الطالــب كمــا انــه كان لهــا دور يف اكتشــاف الطــاب املوهوبــن فنيــاً ودعــم قدراتهــم.

جــدول	٣٣:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الفنيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بالريــاض	ونبــذة	عــن	كل	نشــاط	
وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني
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٦٣

األنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

٣9٢ -
نشــاط	عــن	عالــم	الرســوم	املتحركــة	وعــن	كيفيــة	إنتــاج	مسلســالت	وأفــالم	الرســوم	
املتحركــة،	باإلضافــة	إلــى	إحضــار	أو	صنــع	شــخصيات	مشــهورة	بالرســوم	املتحركــة،	

وإحضــار	متجــر	ألعــاب،	وعــرض	حلقــات	ملسلســالت	وأفــالم.
عالم	أمني

1٣٢ -

والعالقــة	 العالــم	 حــول	 والثقافــات	 الفنــون	 علــى	 التعــرف	 إلــى	 يهــدف	 نشــاط	
بينهمــا،	مــع	أركان	للطالبــات	لتطبيــق	بعــض	أنــواع	هــذه	الفنــون	املختــارة	مثــل:	
اليابــان	)القصــص	املصــورة	»املاجنــا«	وأفــالم	األنيمــي(	-	اململكــة	العربيــة	الســعودية	

)خــط	الزخرفــة	والفخــار	(	-	الهنــد	)احلنــا(.

فن	وحضارات

50 - وصــور	 لوحــات	 مــن	 الفنيــة	 الطالبــات	 أعمــال	 جميــع	 عــرض	 فيــه	 مت	 معــرض	
املباشــر. للرســم	 ركــن	 إلــى	 باإلضافــة	 يدويــة	 وأعمــال	 احترافيــة	 Art Dose

1٣ - دورة	تصوير	من	تقدمي	الطالبة	فاطمة	اخلليفة. Little Moments

٢٦ -

مســابقة	رســم	بــني	طالبــات	اجلامعــة،	يتــم	طــرح	موضــوع	فنــي	كل	أســبوع	ملــدة	شــهر،	
حيــث	تقــوم	الطالبــات	املشــاركات	بالرســم	عــن	هــذا	املوضــوع	ويتــم	تقييمــه	مــن	
خــالل	جلنــة	حتكيــم،	واإلعــالن	عــن	الفائــزات	كل	نهايــة	أســبوع	يف	وســائل	التواصــل	

االجتماعــي	وتقــدمي	اجلوائــز	لهــم.

حتدي	الرسامني

- 11 هاشــتاق	 علــى	 اجلامعــة	 بحــرم	 املتعلقــة	 الصــور	 ألجمــل	 الطــالب	 مشــاركة	
بهــا. اإلعجــاب	 مت	 صــورة	 أكثــر	 واختيــار	 #مســابقة_فنون	 مسابقة	نادي	الفنون

٢٦ - نشــاط	فنــي	لتعلــم	فنــون	الديكوبــاج	والكــوالج	حيــث	يســتطيع	الــكل	أن	يشــارك	
ويبــدع	بإضافــة	ملســاته	اخلاصــة،	مــع	حضــور	أ.	نــوف	احمليــش. Creative Mind

جــدول	٣4:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الفنيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	بجــدة	ونبــذة	عــن	كل	نشــاط	
وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

جــدول	٣5:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	أنــواع	األنشــطة	الفنيــة	يف	املدينــة	اجلامعيــة	باألحســاء	ونبــذة	عــن	كل	نشــاط	
وعــدد	املشــاركني	فيــه	مــن	كال	اجلنســني

األنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	بجدة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

٢0 11 لتحســني	 األطفــال	 لرعايــة	 املتخصصــة	 واملراكــز	 املــدارس	 جــدران	 علــى	 الرســم	
املنشــأة. شــكل	 Wall Painting (2-1)

5٦ ٣٣ اختيــار	موضــوع	 بعــد	 الفنيــة	 بأعمالهــم	 الطــالب	 فيــه	 يشــارك	 أســبوعي	 نشــاط	
الفنــون. بنــادي	 اخلــاص	 تويتــر	 علــى	حســاب	 وإقامــة	مســابقة	 Art Topic (2-1)

44 - نشــاط	لتوفيــر	مســاحة	مفتوحــة	للطالبــات	للرســم	والتعبيــر	عمــا	يف	داخلهــم،	
وذلــك	يف	أحــد	مرافــق	اجلامعــة	املغطــاة	بالــورق	األبيــض	واأللــوان. O2
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٦4

األنشطة التقنية

حتــرص عمــادة شــؤون الطــاب علــى تفعيــل األنشــطة التقنيــة بجميــع أنواعهــا والتــي تتضمــن علــى: أجهــزة الكمبيوتــر، الشــبكات، 
صناعــة احملتــوى والبرمجيــات وغيرهــا. حيــث تقــوم بتطويــر وحتفيــز املهــارات اإلبداعيــة لــدى الطــاب وتقــدمي املعلومــة لآلخريــن 

بأيســر الطرق.

جدول	٣٦:	يوضح	دور	عمادة	شؤون	الطالب	يف	األنشطة	التقنية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

الرياض

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

٣٦ 85 احلــرس	 مستشــفى	 يف	 املســتخدمة	 الطبيـــة	 لألكــواد	 تعليميــة	 أركان	 عــن	 عبــارة	
الوطنــي. The Codes

8 ٢ دورة	حول	أساسيات	برمجة	الكمبيوتر. Internet of Things

٧٣ 1٣0 نشاط	يهتم	بتاريخ	صناعة	األفالم	واحملتوى	املرئي	تاريخيًا. The Magic of 
Cinematography

590 ٦٣0 هــو	منصــة	بصريــة	وســمعية	إلنتــاج	األفــالم	القصيــرة	والبودكاســت،	أســس	لتنميــة	
املهــارات	اإلبداعيــة	لطــالب	وطالبــات	اجلامعــة. االستديو	الطالبي

جدة

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

1٧ 14 نشــاط	لدعــم	احملتــوى	العربــي	وتوفيــره	للجميــع	وذلــك	بترجمــة	املقــاالت	الطبيــة	
االجنليزيــة	مبوقــع	ويكيبيديــا	إلــى	اللغــة	العربيــة	ورفعهــا. ويكيثون

٢٦ -
نشــاط	إلكترونــي	عــن	مســابقة	أفضــل	انفوقرافيــك	توعــوي،	ونشــر	أفضــل	عمــل	

يف	مجلــة	نبــض	اجلامعــة.
COSHP’s 

Infographic 
Competition

٣٣ ٢1 برنامــج	يهــدف	لتقــدمي	محــاكاة	واقعيــة	لكيفيــة	عمــل	بعــض	األجهــزة	الطبيــة	
بالكليــة. كل	تخصــص	 املســتخدمة	يف	 Live Your Future

جــدول	٣٧:	يوضــح	دور	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	األنشــطة	التقنيــة	يف	فــرع	اجلامعــة	بجــدة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1441/1440هـ
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٦5

األحساء

عدد	املستفيدين
نبذه	عن	النشاط اسم	النشاط

أنثى ذكر

10٣ - الــذكاء	االصطناعــي	يف	 وأهميــة	 دور	 الطبيــة	احلديثــة	وشــرح	 التقنيــات	 عــرض	
الطــب	احلديــث. تطــور	 التقنية	والطب

48 - نشاط	يهدف	إلى	التعرف	على	أنواع	قطع	جهاز	البي	سي	والفرق	بينها. PC Gamers

1٦٢ - نشــاط	لتثقيــف	منســوبي	اجلامعــة	عــن	أحــدث	األجهــزة	وعــن	لغــة	بريــل	وطــرق	
التواصــل	مــع	ذوي	االحتياجــات	اخلاصــة. العصا	البيضاء

جــدول	٣8:	يوضــح	دور	عمــادة	شــؤون	الطــالب	يف	األنشــطة	التقنيــة	بفــرع	اجلامعــة	باألحســاء	خــالل	العــام	
1441/1440هـــ اجلامعــي	
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٦٦

الخدمات الطالبية

عمــادة شــؤون الطــاب هــي إحــدى العمــادات املســاندة يف اجلامعــة، وقــد أنشــئت يف عــام 1427هـــ، فهــي جهــة تعنــى بالطــاب 
خــارج قاعــة الــدرس كمــا أنهــا مســؤولة عــن األنشــطة الاصفيــة وتقــدمي اإلرشــاد الطابــي وتقــدمي اخلدمــات الطابيــة. 

ــرز مــا تقدمــه العمــادة مــن خدمــات. ونســتعرض لكــم أب

الخدمات الطابية العامة

التوجيه	واإلرشاد	الطالبي:

انطاقــاً مــن أهميــة التوجيــه واإلرشــاد الطابــي تهتــم العمــادة بهــذا اجلانــب اهتمامــاً كبيــراً فهــي تقــوم بإرشــاد الطــاب 
املســتجدين وتنظيــم برامــج الختيــار التخصــص املناســب باإلضافــة إلــى جلــان التأديــب.

صندوق	الطالب

يهــدف صنــدوق الطالــب إلــى دعــم األنشــطة الطابيــة االجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة، كمــا يقــدم العديــد مــن البرامــج أبرزهــا 
برنامــج القــروض واإلعانــات -التشــغيل الطابــي - العــروض واخلصومــات - الــدورات التدريبيــة، ويعــد صنــدوق الطالــب الداعــم 

األساســي لألكادمييــة الطابيــة بعمــادة شــؤون الطــاب.

البرامج التي يقدمها صندوق الطالب:

برنامج	القروض	واإلعانات:

برنامــج القــروض واإلعانــات يســعى إلــى تقــدمي إعانــات ماليــة غيــر مســتردة تصــرف للطــاب والطالبــات احملتاجــن وذلــك بعــد 
دراســة حالتهــم املاديــة واالجتماعيــة مــن قبــل اللجنــة علمــاً أنــه قــد تكــون اإلعانــة مســتمرة أو مقطوعــة يحــدد ذلــك مــن قبــل 
جلنــة صنــدوق الطالــب، كمــا يقــدم البرنامــج قــروض مســتردة للطــاب والطالبــات وهــي مبالــغ ماليــة تعطــى للطــاب والطالبــات 
ويتــم اســتردادها مــن خــال اخلصــم اســتقطاعاً مبــا ال يتجــاوز 25% مــن قيمــة املكافــأة الشــهرية حتــى يتــم ســداد قيمــة القــرض.
الهــدف الرئيســي مــن البرنامــج هــو دعــم الطــاب والطالبــات ومســاندتهم يف تخطــي العقبــات املاليــة التــي قــد تواجههــم وتكــون 

عائــق لهــم. 

برنامج	استقطاب	العروض	واخلصومات	على	األزياء	واملستلزمات	الطبية:

أحــد أهــم البرامــج التــي يقدمهــا صنــدوق الطالــب هــو برنامــج العــروض واخلصومــات علــى األزيــاء واملســتلزمات الطبيــة حيــث 
يتــم مخاطبــة الشــركات والتنســيق معهــم وذلــك لتقــدمي خصومــات علــى األزيــاء واملســتلزمات الطبيــة وكذلــك الكتــب الدراســية، 

لكافــة طــاب وطالبــات اجلامعــة وذلــك للمســاهمة يف تيســير احليــاة الدراســية لــدى الطــاب والطالبــات.

برنامج	التشغيل	الطالبي:	

يعــد برنامــج التشــغيل الطابــي أحــد برامــج الرعايــة التربويــة واالجتماعيــة التــي يقدمهــا صنــدوق الطالــب، نظــراً ألهميــة ذلــك 
يف صقــل شــخصية الطالــب اجلامعــي وانطاقــاً مــن األهــداف التربويــة مــن أجــل تنميــة قــدرات الطلبــة ومســاعدتهم يف التغلــب 
علــى الصعوبــات واملشــاكل التــي قــد تواجههــم خــال احليــاة العمليــة. كمــا يهتــم برنامــج التشــغيل الطابــي بتعويــد الطــاب علــى 
ممارســة العمــل وحتمــل املســؤولية ويكــون ذلــك مــن خــال تشــغيلهم يف أحــد إدارات أو كليــات اجلامعــة يف أوقــات فراغهــم مبقابــل 

مــادي يعــود عليهــم بالنفــع وذلــك بدعــم مــن صنــدوق الطالــب.
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أهداف	البرنامج:
- اتاحة الفرصة للطاب والطالبات إلبراز مواهبهم الكامنة واكسابهم مهارات عملية من خال ممارسة العمل.

- اســتغال أوقــات فــراغ الطــاب والطالبــات مبــا يعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة وتدريبهــم علــى االعتمــاد علــى الــذات وحتمــل 
املســؤولية.

- سد حاجة وحدات اجلامعة يف بعض األعمال املؤقتة والتي ال تتطلب موظف دائم.
- تدريب الطاب والطالبات على مبدأ التحصيل مقابل العمل والعطاء، وسد بعض حاجاتهم املالية.

برنامج	الدورات	التدريبية:

يقــدم البرنامــج للطــاب والطالبــات العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والبرامــج املكثفــة وذلــك لتطويــر مهــارات الطلبــة وقدراتهــم 
يكــون ذلــك بالتعــاون مــع مدربــن معتمديــن وأعضــاء هيئــة تدريــس متخصصــن يف مجــاالت مختلفــة بدعــم مــن صنــدوق الطالــب.
مــن الــدورات التــي يقدمهــا صنــدوق الطالــب دورة اللغــة اإلجنليزيــة الصيفيــة، أسســت هــذه الــدورة بهــدف تطويــر مهــارات 
اللغــة اإلجنليزّيــة ومســاعدة الطــاب والطالبــات علــى اجتيــاز حاجــز اللغــة اإلجنليزيــة ورفــع مســتوى جاهزيتهــم دراســياً )يوجــد 

شــهادة حضــور دورة معتمــدة(.

األكادميية	الطالبية:

تقــدم االكادمييــة الطابيــة دورات تدريبيــة للطــاب والطالبــات لتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم، يكــون ذلــك بحّثهــم علــى االلتحــاق 
بــدورات مختلفــة يقدمهــا نخبــة مــن الطــاب والطالبــات بدعــم مــن صنــدوق الطالــب، تســتمر هــذه الــدورات لعــدة أســابيع يتــم 
فيهــا تدريــب الطلبــة بشــكل مكّثــف ليحصلــوا علــى املهــارات التــي تؤهلهــم للعمــل كمحترفــن يف ذات املجــال. مــن الــدورات التــي 
تقدمهــا األكادمييــة الطابيــة دورة أساســيات الفوتوشــوب والتصميــم اجلرافيكــي، ودورة التصويــر الســينمائي واملونتــاج، ودورة 

كتابــة وصناعــة احملتــوى، ودورة أساســيات التصويــر الفوتوغــرايف.

أهداف	األكادميية:
أن يتمتع نادي الطاب واجلامعة بعدد كبير من الطاب والطالبات املاهرين لتعزيز جودة أنشطة وبرامج نادي الطاب.  -

خدمة احملتوى املرئي واملسموع بنادي الطاب.  -
إشغال وقت فراغ الطاب والطالبات مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.  -

تعزيز العاقات وتبادل الفائدة واملعرفة بن ذوي االهتمامات املشتركة.  -
إيجاد الفرص املناسبة للطاب والطالبات ملمارسة مهاراتهم املكتسبة.   -

جــدول	٣9:	يوضــح	أعــداد	الطــالب	والطالبــات	املســتفيدين	مــن	خدمــات	صنــدوق	الطالــب	واملبالــغ	املصروفــة	
للعــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

أعداد	الطالب	والطالبات	املستفيدين	من	خدمات	صندوق	الطالب	واملبالغ	املصروفة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

املبالغ	املصروفة	)ريال	سعودي(
عدد	املستفيدين

نوع	اخلدمة
املجموع انثى ذكر

- - - - اإلعانات	الشهرية

- - - - اإلعانات	املقطوعة

٢94,000 89 18 ٧1 السلف

9٢,0٢1,٦٧ ٧٧ ٣9 ٣8 برنامج	التشغيل	الطالبي

٣8٦,0٢1.٦٧ 1٦٦ 5٧ 109 املجموع
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الخدمات الطابية الخاصة

مركز	صحة	الطالب:

مهمة	املركز:
نهتــم بدعــم طــاب وطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة نفســياً ومســاعدتهم علــى جتــاوز مــا يواجهونــه 
ــة املناســبة  ــر البيئ ــذي يســاهم يف توفي ــة، األمــر ال ــة اجلامعي ــب املرحل ــا طال ــد يتعــرض له ــات وضغوطــات نفســية ق مــن صعوب
لتحقيــق التقــدم الدراســي والشــخصي حتــى يتخــرج الطالــب بأفضــل مســتوى مــن الناحيــة األكادمييــة والنفســية ويكمــل مســيرته 

املهنيــة واالنخــراط يف املســاهمة يف عجلــة التنميــة يف وطننــا الغالــي اململكــة العربيــة الســعودية.

رؤية	املركز:	
يســعى املركــز إلــى تقــدمي جميــع اخلدمــات النفســية الازمــة لطــاب وطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم 
ــر  ــق االســتقرار النفســي واملهنــي، ويجعلهــم أكث ــة بالشــكل الــذي يســهل عليهــم مســيرتهم األكادمييــة يف اجلامعــة، وتخل الصحي

ــى خدمــة صحــة الوطــن. ــة للعمــل عل جاهزي

رسالة	املركز:
ــات النفســية  ــة لرصــد الصعوب ــات جلســات استشــارات نفســية فردي ــة والطالب ــز للطلب ــا املرك ــي يقدمه ــات الت ــن أهــم اخلدم م
ــة  ــة جلســات عاجي ــة وإقام ــوادر البشــرية الازم ــر الك ــى توفي ــز مســتقبا إل ــدف املرك ــا. ويه ــى حله والســلوكية واملســاعدة عل
جماعيــة ملــن يعانــون مــن صعوبــات نفســية أو اجتماعيــة، إلــى جانــب دورات وأنشــطة متنوعــة لتحســن وتطويــر اجلوانــب النفســية 

لــدى طــاب وطالبــات اجلامعــة.

ومن	اهم	نشاطات	واجنازات	مركز	العناية	بالطالب:

• اليــوم التعريفــي للطــاب والطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة حيــث قــام العميــد املشــارك بكليــة 
الطــب ســعادة الدكتــور مشــعل العقيــل، بتعريــف املركــز وعــن أهميتــه وأهدافــه باإلضافــة إلــى طــرق احلجــز وذكــر موقــع 

املركــز يف اجلامعــة وســاعات العمــل اليوميــة.
• توعيــة مبحاضــرات وورش عمــل عــن املركــز وخدماتــه يف مختلــف الكليــات الطــب -التمريــض- الصيدلــة -العلــوم واملهــن 

الصحيــة.
• انشاء وحدة التوعية الفكرية.

• املشاركة يف تفعيل اليوم العاملي للصحة النفسية.

أهمية	جلسات	االستشارة	النفسية:
تكمــن أهميــة جلســات االستشــارة عنــد احتيــاج الطالــب للجــوء إلــى شــخص خــارج نطــاق دائرتــه، حيــث إنهــا تلعــب دور كبيــر يف 
ــرات املناســبة والتعامــل  ــام بالتغيي ــرة تقــدمي املســاعدة يف اإلرشــاد بالقي ــذوي اخلب فهــم املشــاكل بشــكل أوضــح وأدق، وميكــن ل

معهــا. 
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جــدول	40:	يوضــح	باألرقــام	االستشــارات	الطبيــة	والتــي	مت	تقدميهــا	للمســتفيدين	مــن	خدمــات	مركــز	صحــة	
الطالــب

جدول	41:	يوضح	باألرقام	مدى	اخلدمات	التي	يقدمها	مركز	صحة	الطالب	على	مستوى	اجلامعة

أعداد	املستفيدات	من	الطالبات أعداد	املستفيدين	من	الطالب

 عدد	جلساتالعام	اجلامعي
االستشارات عدد	املستفيدين  عدد	جلسات

االستشارات عدد	املستفيدين

٣٢1 158 ٣٢٦ 158 14٣9/14٣8هـ

5٣٢ ٢٣٣ 448 18٦ 1440/14٣9هـ

٣4٢ ٢4٦ ٢4٦ 14٧ 1441/1440هـ

كما	يبرز	لنا	اجلدول	أعاله	ارتفاع	يف	عدد	املستفيدين	من	الطالب	والطالبات	يعود	ذلك	بسبب	:
• عمل محاضرات وأنشطة ترفع من الوعي وأهمية الصحة النفسية

•  تقبل وثقة الطاب والطالبات للخدمة واخلصوصية بعد االعتماد على خبرة من استفاد منهم. 

مركز	صحة	الطالب

 عدد	احلاالت
التي	مت	عالجها

اجلنس  أعداد
املستفيدين الفرع العام	اجلامعي

أنثى ذكر

105 44 ٦1 105 الرياض

14٣9/14٣8هـ
150 85 ٦5 150 جدة

٦1 ٢9 ٣٢ ٦1 األحساء

٣1٦ 158 158 ٣1٦ املجموع

٣0٧ 1٧9 1٢8 ٣0٧ الرياض

1440/14٣9هـ
5٢ ٢1 ٣1 5٢ جدة

٦0 ٣٣ ٢٧ ٦0 األحساء

419 ٢٣٣ 18٦ 419 املجموع

٢4٧ 1٦٣ 84 ٢4٧ الرياض

1441/1440هـ
٦5 ٣4 ٣1 ٦5 جدة

81 ٣٢ 49 81 األحساء

٣9٣ ٢٢9 1٦4 ٣9٣ املجموع
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المواصات

حتــرص اجلامعــة علــى أن يتنقــل طابهــا بأحــدث الوســائل احلديثــة واآلمنــة لتســهيل عمليــة التنقــل بــن منشــآت اجلامعــة 
ــاض بشــبكة مواصــات متطــورة  ــة بالري ــة اجلامعي ــط أجــزاء املدين ــث ترتب ــي. حي ــوزارة احلــرس الوطن ــة ل واملستشــفيات التابع
)تــرام( مــن أجــل تســهيل تنقــات الطــاب والطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن بــن الكليــات والعمــادات واملبنــى 
اإلداري واملستشــفى واملدينــة الســكنية ومختلــف املواقــع. أمــا بالنســبة للمــدن اجلامعيــة يف جــدة واألحســاء فيتــم تقييمهــا لتكــون 

ــة للمشــآة. املواصــات متاحــة بطــرق مهيئ

اجلامعــي	 العــام	 خــالل	 تنفيذهــا	 مت	 التــي	 اليوميــة	 الرحــالت	 مــن	 املســتفيدين	 عــدد	 يوضــح	 	:4٢ جــدول	
1441/1440هـــ

عدد	الرحالت عدد	املستفيدين املنطقة

558٢ ٢5190 الرياض

18٢٧٦ 5095٣ جدة

451 ٣400 األحساء

٢4٣09 ٧954٣ املجموع
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جــدول	4٣:	يوضــح	عــدد	أنشــطة	العمــادة	العلميــة	يف	إقامــة	املعــارض	واملؤمتــرات	والــدورات	وورش	العمــل	والتــي	
تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	الريــاض	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

الرياض

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية امللتقيات	العلمية

 Personal •
Identity

• اخلط العربي
• السوشي

• األسهم وأساسياتها
• املكياج السينمائي

• صنع القهوة
• النحت

Reader’s Zone •
 •

Undifferentiated
• لعبة حياة

• اإلسعافات األولية
• إشراق

• سلسلة مهارات التعلم
• سلسلة دروس التقوية

 Internet of •
Things

•	أسمع	بعيني	وأتكلم	
بيدي

•	سلسلة	نقل	التجارب
•	األكادميية	الطالبية

•	مؤمتر	التخصصات	
الصحية.

•	معرض	األوملبياد	
العلمي

 Art of  •
Dentistry

•	معرض	ُحلم	)معرض	
التخصصات(

Out of Million  •
•	معرض	مشاعر

•	أساس
•	كن	نيرًا

•	الندوات	النفسية

العمــل	 وورش	 والــدورات	 واملؤمتــرات	 املعــارض	 إقامــة	 يف	 العلميــة	 العمــادة	 أنشــطة	 عــدد	 يوضــح	 	:44 جــدول	
والتــي	تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	جــدة	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

جدة

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية

•	يال	نساعدهم
What About Now? •

Your Guiding Light •
•	ناديCOSHP	الثقايف	 
•	سلسلة	مهارات	التعلم

•	لغة	اإلشارة
•	حبكة	الرواية

•	األكادميية	الطالبية •	مؤمتر	التخصصات	الصحية. •	معرض	األوملبياد	العلمي

المجتمع والجامعة:

تعريف الجامعة في المجتمع

تــؤدي اجلامعــة ممثلــة بعمــادة شــؤون الطــاب دوراً كبيــراً يف املجتمــع وذلــك مــن خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة اخلارجيــة 
تطوعيــة وتثقيفيــة وغيرهــا وذلــك عــن طريــق إقامــة حمــات يف املــدارس واألماكــن العامــة باإلضافــة للمستشــفيات واجلمعيــات 

اخليريــة لتعريــف املجتمــع باجلامعــة.
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جــدول	45:	يوضــح	عــدد	أنشــطة	العمــادة	العلميــة	يف	إقامــة	املعــارض	واملؤمتــرات	والــدورات	وورش	العمــل	والتــي	
تقــام	يف	العمــادة	أو	خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	العمــادة	أو	أحــد	منســوبيها،	يف	األحســاء	خــالل	العــام	اجلامعــي	

1441/1440هـــ

األحساء

ورش	العمل	العلمية الدورات	العلمية املؤمترات املعارض	العلمية امللتقيات	العلمية

nglish Way•
 How to Make •

 a Research
Poster

• سلسلة	مهارات	التعلم

• مهارات	اإللقاء
•	اخللطة	اجلامعية
• سالمتك	تهمنا

•	مؤمتر	التخصصات	
الصحية.

• معرض	األوملبياد	
العلمي

• مستقبل	األدمي
Kaffa •

• جرعة	وعي
• الوراثة	واجلينات

Art Dose •

• ملتقى	األبحاث
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جدول	4٦:	يوضح	أبرز	الشراكات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

مساهمات القطاع الخاص في تمويل خدمة المجتمع: 
للقطــاع اخلــاص دور هــام وبــارز وفعــال يف املجتمــع حيــث يلعــب دوراً يف دعــم برامــج التنميــة املجتمعيــة واســتدامتها وانطاقــاً 
مــن الــدور املتزايــد الــذي يلعبــه القطــاع اخلــاص يف االرتقــاء باخلدمــات االجتماعيــة املقدمــة للمجتمــع حرصــت عمــادة شــؤون 
الطــاب علــى فتــح املجــال للقطــاع اخلــاص باملســاهمة يف إجنــاح البرامــج واألنشــطة واملبــادرات الطابيــة بشــراكات تعقــد مــع 

اجلامعــة.

املنطقة الراعي الفعالية

الرياض
جدة
األحساء

Healthy U شركة	مياه	تانيا

-	األنشطة	الرياضية
-	اليوم	الوطني

-	بطولة	التنس	األرضي	
للجامعات	السعودية
-	األوملبياد	اجلامعي

نادك كرتون	الب

Novus Escape Room العدسة	الالمعة

Aquafit ريشيو	كافيه

مياه	القصيم Nespresso

أكادميية	وعد أكادميية	وعد

Abazeer كاترينز

Swish Academy وافلز

مكتبة	صخر اجلوهرة

النسيج	الفضي Marvals plus

الرياض شركة	سكربرز مؤمتر	التخصصات	الصحية

الرياض
جدة

دومينوز	بيتزا جمعية	دراجي	التصلب	اللويحي

نادي	الفنون

Segment Bakery تركش	بيتزا

صلصال	حراري Fun Flowers

Best Choice مكتبة	مرزا

جولة	التحدي

الرياض
جدة

مكتبة	زمام حلوى	وتني

نادي	لني
أطعم	كب	كيك سوشي	اند	مور

لي	بالون مكتبة	مرزا

اجلونة

الرياض اجلمعية	اخليرية	الصحية	لرعاية		املرضى	)جمعية	عناية( احلمالت	التطوعية

الرياض
متجر	قرمز كابنت	سن

كلية	طب	األسنان	طالبات
STC Zey & Perioptix

الرياض املركز	السعودي	لزراعة	األعضاء كلية	التمريض
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جــدول	4٧	:	يوضــح	البرامــج	التدريبيــة	املنفــذة	للطــالب	يف	جامعــة	امللــك	ســعود	بــن	عبــد	العزيــز	للعلــوم	الصحيــة	
للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

جدول	48:	يوضح	الشراكات	املجتمعية	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبد	العزيز	للعلوم	الصحية	1441/1440هـ

عدد	املتدربني	من	الطالب
عدد	البرامج	التدريبية املجال

إناث ذكور

1٧٧4 ٣441 15٧ اإلرشاد	الطالبي

145 80 15 األكادميية	الطالبية

1919 ٣5٢1 1٧٢ اإلجمالي

اجلهات نوع	الشراكة مجالها

 جامعات،	مدارس،	قطاع	حكومي،	قطاع	خاص،(مسمى	الشراكة	املجتمعية
)قطاع	خيري

 محلية،(
)دولية

 تعليمي،	بحثي،	طبي،(
)اقتصادي،	تطوعي،	أخرى

مدارس	-	جامعات	-	مستشفيات	-	جمعيات	خيرية محلية تطوعي	-	تثقيفي خدمة	مجتمع

مدارس محلية تعليمي تعريفي



٧٦



٧٧

الفصل الثالث:

أعضاء هيئة التدريس 
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تمهيد:

يتــم يف الفصــل الثالــث اســتعراض أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم 
الصحيــة بالريــاض وجــدة واألحســاء. وذلــك بنــاًء علــى الكليــة واجلنــس واجلنســية والدرجــة العلميــة، كمــا يشــتمل الفصــل الثالــث 
علــى قيــاس معاييــر اجلــودة واالرتقــاء باملســتوى النوعــي لبرامــج التعليــم العالــي يف اجلامعــة باإلضافــة إلــى بيــان بأعضــاء 
ــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق  ــي والعاملــي خــال الع ــى املســتوى احملل ــة عل ــز علمي ــى جوائ ــن عل ــة التدريــس احلائزي هيئ

2020/2019م.

إجمالــي أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم بالجامعــة حســب 
الكليــة والجنــس والجنســية

يف هــذه اجلزئيــة يتــم توضيــح أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة، مــن خــال تعدادهــم يف املركــز الرئيســي للجامعــة 
ــان اجلنــس )ذكر/أنثــى( واجلنســية )ســعودي/غير ســعودي(. ــى الكليــات مــع بي وفروعهــا بجــدة واألحســاء، موزعــن عل

جــدول	49:	أعــداد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	ومــن	يف	حكمهــم	بالريــاض	وجــدة	واألحســاء	خــالل	األعــوام	اجلامعيــة	
الثالثــة	املاضيــة

إجمالي	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة

العام	اجلامعي

1441/1440هـالتصنيف 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

املجموع  غير
سعوديني سعوديني املجموع  غير

سعوديني سعوديني املجموع  غير
سعوديني سعوديني

1٦٢0 509 1111 150٢ 5٢٧ 9٧5 1٦91 ٦0٣ 1088 العدد

%100 ٣1 ٦9 %100 ٣5 ٦5 %100 ٣5 ٦5  النسبة
املئوية
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رســم	توضيحــي	10	:بيــان	أعــداد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	الســعوديني	والغيــر	الســعوديني	يف	اجلامعــة	لألعــوام	
اجلامعيــة	الثــالث	املاضيــة	ونالحــظ	ارتفــاع	يف	عــدد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	مــن	اجلنســية	الســعودية	بنســبة	%4	

مقابــل	األعــوام	الثالثــة	املاضيــة	وانخفــاض	نســبة	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	الغيــر	ســعوديني	%4	

٠

٥٠

١٠٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠
١٠٨٨

٦٠٣

٩٧٥

٥٢٧

١١١١

٥٠٩
سعوديين 

غير  سعوديين

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ
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جــدول	50:	يبــني	اجلــدول	التالــي	عــدد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	ومــن	يف	حكمهــم	باجلامعــة	للعــام	اجلامعــي	
14٣9/14٣8هـــ	بنــاًء	علــى	كل	فــرع	مــن	فــروع	اجلامعــة

أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	للعام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ

املجموع
اجلنس	واجلنسية

الكلية املنطقة
غير	سعودية غير	سعودي سعودية سعودي

5٣4 40 10٦ ٧٦ ٣1٢ الطب

ض
الريا

11٧ ٦ 1٦ ٣٧ 58 طب	األسنان

٦٦ 8 1٧ 14 ٢٧ الصيدلة

84 8 15 9 5٢ العلوم	الطبية	التطبيقية

٣٧ ٢8 - 9 - التمريض

٢٢ 1 1٣ ٢ ٦ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

19٧ 4٦ 9٣ 41 1٧ العلوم	واملهن	الصحية

105٧ 1٣٧ ٢٦0 188 4٧٢ املجموع

٢9٣ 9 ٣٢ ٦9 18٣ الطب

جدة

٣٣ ٢1 - 11 1 التمريض

48 4 8 15 ٢1 العلوم	الطبية	التطبيقية

119 ٢٦ ٢٧ 4٢ ٢4 العلوم	واملهن	الصحية

49٣ ٦0 ٦٧ 1٣٧ ٢٢9 املجموع

4٦ 9 1٣ 10 14 العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

٦٢ 1٧ 1٧ ٢0 8 العلوم	واملهن	الصحية

٣٣ ٢٣ - 10 - التمريض

141 49 ٣0 40 ٢٢ املجموع

1٦91 ٢4٦ ٣5٧ ٣٦5 ٧٢٣ املجموع
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جــدول	51:يبــني	اجلــدول	التالــي	عــدد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	ومــن	يف	حكمهــم	باجلامعــة	للعــام	اجلامعــي	
1440/14٣9هـــ	بنــاًء	علــى	كل	فــرع	مــن	فــروع	اجلامعــة

أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ

املجموع

اجلنس	واجلنسية

الكلية  غيراملنطقة
سعودية

 غير
سعودي سعودية سعودي

٣9٦ 1٦ 8٧ 18 ٢٧5 الطب

ض
الريا

٦5 8 1٧ 1٣ ٢٧ طب	األسنان

48 8 1٦ 9 15 الصيدلة

95 5 1٢ ٢4 54 العلوم	الطبية	التطبيقية

٣٧ ٢4 - 1٣ - التمريض

٢8 ٢ 1٣ 4 9 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

18٢ ٣5 ٧8 50 19 العلوم	واملهن	الصحية

851 98 ٢٢٣ 1٣1 ٣99 املجموع

٢84 9 ٣0 ٧0 1٧5 الطب

جدة

٣٦ 19 - 1٧ - التمريض

5٢ 4 4 1٧ ٢٧ العلوم	الطبية	التطبيقية

11٢ ٢5 ٣٣ ٣9 15 العلوم	واملهن	الصحية

484 5٧ ٦٧ 14٣ ٢1٧ املجموع

51 4 1٣ 1٦ 18 العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

٦٦ 14 ٢٣ 19 10 العلوم	واملهن	الصحية

50 ٢8 - ٢٢ - التمريض

1٦٧ 4٦ ٣٦ 5٧ ٢8 املجموع

150٢ ٢01 ٣٢٦ ٣٣1 ٦44 املجموع
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جــدول	5٢	:	يبــني	اجلــدول	التالــي	عــدد	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	ومــن	يف	حكمهــم	باجلامعــة	للعــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ	بنــاًء	علــى	كل	فــرع	مــن	فــروع	اجلامعــة

أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

املجموع

اجلنس	واجلنسية

الكلية  غيراملنطقة
سعودية

 غير
سعودي سعودية سعودي

48٧ ٣٢ 84 ٧1 ٣00 الطب

ض
الريا

٦8 ٦ 14 18 ٣0 طب	األسنان

٦٢ ٦ 14 11 ٣1 الصيدلة

99 ٧ 1٢ ٢9 51 العلوم	الطبية	التطبيقية

45 ٢٢ - ٢1 ٢ التمريض

٢٧ 1 10 ٦ 10 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

181 ٢5 ٧1 ٦1 ٢4 العلوم	واملهن	الصحية

9٦9 99 ٢05 ٢1٧ 448 املجموع

٢84 1٣ ٢9 ٦9 1٧٣ الطب

جدة

45 ٢9 - 15 1 التمريض

٣٧ 1 4 14 18 العلوم	الطبية	التطبيقية

141 ٢4 ٣1 5٣ ٣٣ العلوم	واملهن	الصحية

50٧ ٦٧ ٦4 151 ٢٢5 املجموع

5٦ ٧ 19 1٣ 1٧ العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

5٦ 1٢ 1٦ 19 9 العلوم	واملهن	الصحية

٣٢ ٢0 - 1٢ - التمريض

144 ٣9 ٣5 44 ٢٦ املجموع

1٦٢0 ٢05 ٣04 41٢ ٦99 املجموع
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جدول	5٣	:	يوضح	اجلدول	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	بناء	على	الرتبة	األكادميية

توزيــع أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة حســب الفــرع 
والكليــة والدرجــة العلميــة والجنــس

العام	اجلامعي
1441/1440هـ

العام	اجلامعي
1440/14٣9هـ

العام	اجلامعي
14٣9/14٣8هـ املرتبة	العلمية

٣9 ٣9 4٢ أستاذ	ذكر

٦ ٣ ٣ أستاذ	أنثى

84 8٣ 81 أستاذ	مشارك	ذكر

18 ٢٣ ٢4 أستاذ	مشارك	أنثى

٦٣8 584 ٦٦0 أستاذ	مساعد	ذكر

٣0٦ 188 ٢50 أستاذ	مساعد	أنثى

1٦0 155 159 محاضرين

1٧5 18٣ 181 محاضرات

8٢ 109 1٢٧ املعيدين	ومدرسي	اللغة

11٢ 1٣5 14٦ املعيدات	ومدرسات	اللغة

1٦٢0 150٢ 1٦٧٣ املجموع
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الفــرع،	 املســاعدين	يف	اجلامعــة	حســب	 واألســاتذة	 املشــاركني	 واألســاتذة	 األســاتذة	 أعــداد	 54:	يوضــح	 جــدول	
14٣9/14٣8هـــ اجلامعــي	 للعــام	 العلميــة	 والدرجــة	 اجلنــس	 الكليــة،	

العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ

املجموع

اجلنس	واجلنسية

الكلية

 أستاذاملنطقة
 مساعد
أنثى

 أستاذ
 مساعد
ذكر

 أستاذ
 مشارك
أنثى

 أستاذ
 مشارك
ذكر

 أستاذ
أنثى

 أستاذ
ذكر

48٢ ٧9 ٣٣4 11 ٣4 1 ٢٣ الطب

ض
الريا

٦4 14 4٢ ٢ 4 - ٢ طب	األسنان

٢9 5 14 - 5 - 5 الصيدلة

41 5 ٢9 - 4 - ٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

1٦ 1٣ - ٣ - - - التمريض

19 ٢ 5 1 8 - ٣ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

48 1٢ ٢٢ 1 9 1 ٣ العلوم	واملهن	الصحية

٦99 1٣0 44٦ 18 ٦4 ٢ ٣9 املجموع

٢50 5٧ 184 - ٧ - ٢ الطب

جذة

٢٣ 19 1 ٣ - - - التمريض

15 4 8 - 1 1 1 العلوم	الطبية	التطبيقية

٣1 1٧ ٧ - ٧ - - العلوم	واملهن	الصحية

٣19 9٧ ٢00 ٣ 15 1 ٣ املجموع

- 15 ٦ 8 1 - - - العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

1٧ 9 ٦ - ٢ - - العلوم	واملهن	الصحية

10 8 - ٢ - - - التمريض

4٢ ٢٣ 14 ٣ ٢ - - املجموع

10٦0 ٢50 ٦٦0 ٢4 81 ٣ 4٢ املجموع
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جــدول	55	:	يوضــح	أعــداد	األســاتذة	واألســاتذة	املشــاركني	واألســاتذة	املســاعدين	يف	اجلامعــة	حســب	الفــرع،	
للعــام	اجلامعــي	1440/14٣9هـــ العلميــة	 والدرجــة	 الكليــة،	اجلنــس	

العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ

املجموع

اجلنس	واجلنسية

الكلية

 أستاذاملنطقة
 مساعد
أنثى

 أستاذ
 مساعد
ذكر

 أستاذ
 مشارك
أنثى

 أستاذ
 مشارك
ذكر

 أستاذ
أنثى

 أستاذ
ذكر

٣55 ٧ ٢81 8 ٣٧ ٢ ٢0 الطب

ض
الريا

4٦ 10 ٢8 ٢ 4 - ٢ طب	األسنان

19 ٣ 8 - ٢ - ٦ الصيدلة

41 8 ٢5 1 4 - ٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

1٧ 15 - ٢ - - - التمريض

٢٣ ٣ 8 1 ٧ - 4 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

49 18 ٢1 1 ٧ - ٢ العلوم	واملهن	الصحية

550 ٦4 ٣٧1 15 ٦1 ٢ ٣٧ املجموع

٢4٦ ٦0 1٧8 - ٧ - 1 الطب

جذة

٢٢ ٢1 - 1 - - - التمريض

٢5 ٧ 14 - ٢ 1 1 العلوم	الطبية	التطبيقية

٣0 1٧ ٦ - ٧ - - العلوم	واملهن	الصحية

٣٢٣ 105 198 1 1٦ 1 ٢ املجموع

-- 19 4 1٢ 1 ٢ - - العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

1٦ 9 ٣ - 4 - - العلوم	واملهن	الصحية

1٢ ٦ - ٦ - - - التمريض

4٧ 19 15 ٧ ٦ - - املجموع

9٢0 188 584 ٢٣ 8٣ ٣ ٣9 املجموع
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الفــرع،	 املســاعدين	يف	اجلامعــة	حســب	 واألســاتذة	 املشــاركني	 واألســاتذة	 األســاتذة	 أعــداد	 5٦:	يوضــح	 جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 للعــام	 العلميــة	 والدرجــة	 اجلنــس	 الكليــة،	

العام	اجلامعي	1441/1440هـ

املجموع

اجلنس	واجلنسية

الكلية

 أستاذاملنطقة
 مساعد
أنثى

 أستاذ
 مساعد
ذكر

 أستاذ
 مشارك
أنثى

 أستاذ
 مشارك
ذكر

 أستاذ
أنثى

 أستاذ
ذكر

4٦4 8٢ ٣1٣ ٧ ٣8 ٢ ٢٢ الطب

ض
الريا

49 1٢ ٣٢ 1 ٢ - ٢ طب	األسنان

٣٢ 4 18 ٢ ٣ - 5 الصيدلة

48 11 ٣1 1 4 - 1 العلوم	الطبية	التطبيقية

٢5 ٢٢ ٢ 1 - - - التمريض

٢٢ 5 5 1 ٧ - 4 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

4٦ 1٧ ٢0 - ٧ - ٢ العلوم	واملهن	الصحية

٦8٦ 15٣ 4٢1 1٣ ٦1 ٢ ٣٦ املجموع

٢51 ٦5 1٧4 1 10 - 1 الطب

جذة

٣4 ٣٢ 1 1 - - - التمريض

٢0 5 11 - ٢ 1 1 العلوم	الطبية	التطبيقية

41 ٢٢ 9 ٢ ٦ 1 1 العلوم	واملهن	الصحية

٣4٦ 1٢4 195 4 18 ٢ ٣ املجموع

---٢٦ 5 18 1 ٢ - - العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

1٦ 9 4 - ٣ - - العلوم	واملهن	الصحية

1٧ 15 - - - ٢ - التمريض

59 ٢9 ٢٢ 1 5 ٢ - املجموع

1091 ٣0٦ ٦٣8 18 84 ٦ ٣9 املجموع
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جــدول	5٧:	يبــني	أعــداد	احملاضريــن	واملعيديــن	ومدرســي	اللغــة	باجلامعــة	حســب	الفــرع	والكليــة	واجلنــس	للعــام	
اجلامعــي	14٣9/14٣8هـــ

توزيــع المحاضريــن والمعيديــن ومدرســين اللغــة بالجامعــة 
حســب الفــرع والكليــة والجنــس

العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ

املسمى	األكادميي

الكلية

املجموعاملنطقة
 املعيدات
 ومدرسات
اللغة

 املعيدين
 ومدرسي
اللغة

احملاضرات احملاضرين

5٢ 10 9 15 18 الطب

ض
الريا

5٣ ٢٢ 1٧ 5 9 طب	األسنان

٣٧ 5 ٢ 1٢ 18 الصيدلة

4٣ ٣ 11 9 ٢0 العلوم	الطبية	التطبيقية

٢1 ٧ - 14 - التمريض

٣ - 1 - ٢ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

149 ٢4 ٣٣ 49 4٣ كلية	العلوم	واملهن	الصحية

٣58 ٧1 ٧٣ 104 110 املجموع

4٣ 19 19 ٢ ٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

جدة

10 - - 10 - التمريض

15 5 5 ٢ ٣ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

88 ٢٢ 15 ٢9 ٢٢ كلية	العلوم	واملهن	الصحية

15٦ 4٦ ٣9 4٣ ٢8 املجموع

٣1 ٦ 1٢ ٦ ٧ العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

45 10 ٣ 18 14 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

٢٣ 1٣ - 10 - التمريض

99 ٢9 15 ٣4 ٢1 املجموع

٦1٣ 14٦ 1٢٧ 181 159 املجموع
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جــدول	58:	يبــني	أعــداد	احملاضريــن	واملعيديــن	ومدرســي	اللغــة	باجلامعــة	حســب	الفــرع	والكليــة	واجلنــس	للعــام	
اجلامعــي	1440/14٣9هـــ

العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ

املسمى	األكادميي

الكلية

املجموعاملنطقة
 املعيدات
 ومدرسات
اللغة

 املعيدين
 ومدرسي
اللغة

احملاضرات احملاضرين

41 ٧ 9 10 15 الطب

ض
الريا

19 1 ٢ 8 8 طب	األسنان

٢9 4 ٢ 10 1٣ الصيدلة

54 11 1٣ 9 ٢1 العلوم	الطبية	التطبيقية

٢0 8 - 1٢ - التمريض

5 1 - 1 ٣ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

1٢٣ 19 ٢9 4٧ ٣8 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

٣01 51 55 9٧ 98 املجموع

٣8 1٦ 1٦ ٣ ٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

جدة

14 4 - 10 - التمريض

٢٧ ٦ 9 ٧ 5 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

8٢ 1٢ ٧ ٣5 ٢8 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

1٦1 ٣8 ٣٢ 55 ٣٦ املجموع

٣٢ 9 11 ٦ ٦ العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

50 8 11 1٦ 15 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

٣8 ٢9 - 9 - التمريض

1٢0 4٦ ٢٢ ٣1 ٢1 املجموع

58٢ 1٣5 109 18٣ 155 املجموع
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جــدول	59	:	يبــني	أعــداد	احملاضريــن	واملعيديــن	ومدرســي	اللغــة	باجلامعــة	حســب	الفــرع	والكليــة	واجلنــس	للعــام	
اجلامعــي	1441/1440هـ

العام	اجلامعي	1441/1440هـ

املسمى	األكادميي

الكلية

املجموعاملنطقة
 املعيدات
 ومدرسات
اللغة

 املعيدين
 ومدرسي
اللغة

احملاضرات احملاضرين

٢٣ 1 1 11 10 الطب

ض
الريا

19 5 1 ٦ ٧ طب	األسنان

٣0 - 1 11 18 الصيدلة

51 15 5 9 ٢٢ العلوم	الطبية	التطبيقية

٢0 9 - 11 - التمريض

5 1 ٢ - ٢ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

1٣5 ٢4 ٢٧ 45 ٣9 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

٢8٣ 55 ٣٧ 9٣ 98 املجموع

٣٣ 1٣ 14 ٣ ٣ العلوم	الطبية	التطبيقية

جدة

11 ٢ - 9 - التمريض

1٧ 8 5 1 ٣ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

100 1٦ 18 ٣٦ ٣0 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

1٦1 ٣9 ٣٧ 49 ٣٦ املجموع

٣0 ٧ 5 ٧ 11 العلوم	الطبية	التطبيقية

األحساء

40 ٣ ٣ 19 15 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

15 8 - ٧ - التمريض

85 18 8 ٣٣ ٢٦ املجموع

5٢9 11٢ 8٢ 1٧5 1٦0 املجموع
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الجــودة واالرتقــاء بالمســتوى النوعــي لبرامــج التعليــم العالــي 
فــي الجامعــة للعــام الجامعــي )1441/1440هـ(

يبــرز اجلــدول ادنــاه مؤشــرات قيــاس االداء اخلاصــة مبنســوبي جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــن طــاب 
ــة مؤشــرات اداء  ــى ثماني ــاه عل ــز اجلــدول ادن ــث يرتك ــة، حي ــة املاضي ــة الثاث ــس خــال األعــوام اجلامعي ــة التدري واعضــاء هيئ

تتعلــق بـ:

• ثاثة مؤشرات تخص أعضاء هيئة التدريس
• أربعة مؤشرات تخص الطاب باجلامعة

• مؤشر واحد يختص باالعتماد األكادميي للبرامج باجلامعة

جدول	٦0	:	مؤشر	قياس	األداء	للجامعة	لألعوام	اجلامعية	)14٣9/14٣8هـ	-	1440/14٣9هـ	-	1441/1440هـ(

املعدل	للعام	اجلامعي

1441/1440هـاملؤشر
٢019-٢0٢0م

1440/14٣9هـ
٢018-٢019م

14٣9/14٣8هـ
٢01٧-٢018م

%٣1 %٣5 %٣٦ معدل	أعضاء	هيئة	التدريس	املتعاقدين

%9٣ %9٣ %95 معدل	االحتفاظ	بأعضاء	هيئة	التدريس

%٦1 %٦٦ %59  معدل	هيئة	التدريس	الذين	تلقوا	تدريبًا	على	أساليب	التعليم
والتعلم	والتقومي

٣.٧	من	5 ٣.٦	من	5 ٣.5 رضا	الطلبة	عن	أساليب	التعليم	والتعلم	والتقومي

٣.٦4	من	5 - - رضى	الطلبة	عن	أساليب	التعلم	عن	بعد

٣.٦	من	5 ٣.5	من	5 ٣.5	من	5

رضا	الطلبة	عن	اخلدمات	املقدمة	لهم	يف	اجلامعات
•	املكتبة	واملركز	اإلعالمي

•	املكتبة	الرقمية
•	تقنية	املعلومات

•	املرافق	والتجهيزات

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

%1٦ %1 - معدل	البرامج	املعتمدة
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جدول	٦1	:يبني	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	احلاصلني	على	جوائز	علمية	خالل	األعوام	الثالثة	املاضية

جــدول	٦٢:	يبــني	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	باجلامعــة	احلاصلــني	علــى	جوائــز	علميــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
14٣9/14٣8هـــ

الحائزيــن علــى  بالجامعــة  التدريــس  قائمــة بأعضــاء هيئــة 
الجامعــي 1441/1440هـــ العــام  جوائــز علميــة خــالل 

العام	اجلامعي
1441/1440هـ

العام	اجلامعي
1440/14٣9هـ

العام	اجلامعي
14٣9/14٣8هـ املرتبة	العلمية

٣4 ٢٦ 10 عدد	اجلوائز	العلمية

أعضاء	هيئة	التدريس	احلائزين	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ

األعمال	التي	استحق	عليها	اجلائزة  مجال
اجلائزة اجلهة	املانحة	للجائزة اسم	اجلائزة  اسم	الفائز

باجلائزة

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 59th annual 
meeting of American Society of 
Hematology held on December 
12-9, Georgia World Congress 
Center, Atlanta, Georgia, USA.

Hematology American Society of 
Hematology

للجمعيــة	 	59 الســنوي	 االجتمــاع	
الــذي	 الــدم	 ألمــراض	 األمريكيــة	
مركــز	 	، ديســمبر	 	1٢-9 يف	 عقــد	
	، جلورجيــا	 العاملــي	 املؤمتــرات	
الواليــات	 جورجيــا،	 	، أتالنتــا	

األمريكيــة املتحــدة	

د.	ظفر	إقبال
أستاذ مشارك

 كلية العلوم الطبية
التطبيقية

األبحاث		العلمية األبحاث	العلمية  Queensland		جامعة
األسترالية

Queensland Young Tall 
Poppy Science Award 
2018

 د.	حسام	بن	مأمون
زواوي

ورقة	بحث التأهيل	الطبي مدينة	امللك	فهد	الطبية
)املركــز	األول(	ألفضــل	ورقــة	بحــث	
التأهيــل	 يف	 الشــراكة	 مؤمتــر	 يف	
الطبــي	4)األبحــاث	إلــى	التطبيــق(

 د.	عوض	بن	محمد
آل	مخلص

ورقة	بحث التشريح	املجهري

19th International 
Conference on 
Microscopic and 
Macroscopic Anatomy 
in Barcelona

Best oral presentation  د.	وسيم	بن	بدر
الطاللوه

Computer 
Science IEEE  IEEE Distinguished

Speaker أ.	د.	شريف	صقر

Computer 
Science ACM  ACM Distinguished

Speaker أ.	د.	شريف	صقر

Computer 
Science ACM ACM Senior Member أ.	د.	شريف	صقر
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Health Informatics Sciences

Arab Fund for 
Economic and 
Social Development 
11)Kuwait)

 Distinguished Arab
Scholar Award د.	موفق	حوسة

Cancer cost and management Cancer NGHA12/KAIMRC
 Evaluation of Cost
 for Cancer Care.
R/114/RC17

د.	عمر	دار

Cancer burden Cancer NGHA/Al-Faisal 
University

 Cancer burden and
Trends in Saudi Arabia د.	عمر	دار

جــدول	٦٣:	يبــني	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	باجلامعــة	احلاصلــني	علــى	جوائــز	علميــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1440/14٣9هـــ

أعضاء	هيئة	التدريس	احلائزين	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ

 األعمال	التي	استحق
عليها	اجلائزة مجال	اجلائزة اجلهة	املانحة	للجائزة اسم	اجلائزة اسم	الفائز	باجلائزة م

إلقاء	عرض	بحثي	علمي مسابقة	العروض	البحثية
 كلية	طب	األسنان	يف	جامعة
 امللك	سعود	بن	عبدالعزيز
للعلوم	الصحية

 املركز	األول	يف	جائزة	أفضل
عرض	بحثي	علمي د.	أحمد	جمله 1

عرض	ملصق	بحثي  طب	جذور	وأعصاب
األسنان

 اجلمعية	السعودية	لعالج
اجلذور	وأعصاب	األسنان

 املركز	الثالث	يف	جائزة	أفضل
ملصق	بحثي د.	أحمد	جمله ٢

أفضل	عضو	هيئة	تدريس
 جامعة	امللك	سعود
 بن	عبدالعزيز	للعلوم

الصحية

 جامعة	امللك	سعود	بن
عبدالعزيز	للعلوم	الصحية

 املركز	األول	يف	جائزة	معالي
 مدير	اجلامعة	ألفضل	عضو

هيئة	تدريس
د.	أحمد	جمله ٣

عرض	البحث	العلمي البحوث	العلمية  مركز	امللك	عبداهلل	العاملي
لألبحاث	الطبية

 جائزة	البحث	العلمي	احلادية
عشر-	فئة	الشباب د.	أحمد	جمله 4

 أفضل	بحث	على
 مستوى	أطباء	وجامعات

غرب	أمريكا
مسابقة	العروض	البحثية Pacific Coast Society 

for Prosthodontics
 املركز	الثالث	يف	جائزة	أفضل
عرض	بحثي	علمي د.حامت	القرني 5

عرض	ملصق	بحثي
 البحوث	املشاركة	ضمن
 تصنيف	السلوك	واألوبئة
واخلدمات	الصحية

 مؤمتر	املنظمة	العاملية	ألبحاث
طب	األسنان

 جائزة	ليون	ألبحاث	طب
األسنان د.	طالل	الشهّيب ٦

مشروع	بحث أبحاث	مابعد	الدكتوراه  كلية	طب	األسنان	يف	جامعة
بوسطن

 املركز	األول	يف	جائزة	أفضل
 ملصق	بحثي	لطلبة	مابعد

الدكتواره
د.	أدمي	العويف ٧

 أعلى	درجة	يف	امتحان
الزمالة	لسنة	٢019

 علم	أمراض	الفم	والوجه
والفكني

 األكادميية	األمريكية	ألمراض
الفم	والوجه	والفكني

 جائزة	»شيفر«	ألعلى	درجة	يف
 امتحان	زمالة	أمراض	الفم

والوجه	والفكني
د.	أسماء	املزيد 8

 عشرون	عامًا	من	النجاح
 كمدير	البرنامج	يف	الهيئة
ورئيسًا	للجنة	احمللية

 الهيئة	السعودية
للتخصصات	الصحية

 الهيئة	السعودية	للتخصصات
الصحية

 شهادة	تقدير	نظير	جهوده
يف	الهيئة د.	عبداحملسن	الربيعة 9

 التدريس	و	اإلشراف
 السريري	يف	اجلمعية
 السعودية	لتقومي
االسنان

 اليوم	العشرين	لألطباء
املقيمني

 الشؤون	الصحية	بوزارة
احلرس	الوطني »جائزة	»معلم	السنة د.	بلسم	العيسى 10
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 إعداد	وإجراء	البرنامج
بنجاح

 البرنامج	السعودي	لتقومي
األسنان

 الهيئة	السعودية	للتخصصات
الصحية شهادة	تقدير د.	بلسم	العيسى 11

 ابتكار	الفريق	حلواًل	ذكية
 للرعاية	الصحية	لذوي
 االحتياجات	اخلاصة
ملشروع	نيوم

الرعاية	الصحية مؤسسة	مسك	اخليرية املركز	الثالث	يف	مسابقة	زمالة	
مسك	السنوية	)إحلم	نيوم( د.	ملى	العبدالعالي 1٢

 مشروع	بحثي	عن	لوازم
طب	األسنان

Research Project in 
Dental Materials

بحوث	يف	طب	األسنان
Dental Research

 اجلمعية	الدولية/األمريكية
ألبحاث	طب	األسنان

AADR/IADR

 جائزة	مسابقة	هاتون	يف
 اجلمعية	األمريكية	ألبحاث

طب	األسنان
AADR Hatton 

Competition Award

د.	ساره	قلعجي 1٣

التعليم أكادميية كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية أفضل	معلمة	للعام	٢019
 د.	كافيتا
سدرساناداس

14

باحث	رئيسي أكادميية كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية أفضل	مقترح	بحثي	للعام	٢019 د.	مروة	الدريويش 15

اختراع أكادميي/إكلينيكي MIT Saudi Hack of 
Health

 األجهزة	الصحية	القابلة
لإلرتداء د.	أحمد	العنزي 1٦

تقدمي	بحث أبحاث	علمية  مؤمتر	األبحاث	العاملي أفضل	بحث	مقدم د.وسيم	الطاللوه 1٧

-	أبحاث	علمية
-	فيلم	علمي	وثائقي
-	أبحاث	علمية

-	أبحاث	علمية
-	أفالم	وثائقية
-	أسهامات	علمية

-	وزارة	احلرس	الوطني
-	مركز	امللك	عبدالعزيز	الثقايف	

العاملي	)إثراء(
-	مركز	الشباب	العربي	-	اإلمارات	

العربية	املتحدة

-	دوره	يف	مجال	األبحاث	
العلمية

-	جائزة	األفالم	السعودية
-	جائزة	رواد	الشباب	العربي

د.حسـام	زواوي 18

 عن	أبحاثه	يف	مجال	الطب
الوقائي	واألمراض	املعدية الطبي  الشؤون	الصحية	بوزارة

احلرس	الوطني جائزة	الباحث	املتقدم د.	أمين	رمضان 19

 أبحاثه	يف	مجال	سرطان
القولون الطبي  الشؤون	الصحية	بوزارة

احلرس	الوطني جائزة	األبحاث	األساسية د.	محمد	عزيز ٢0

 أبحاثه	يف	مجال	أمراض
وعالج	األسنان الطبي  الشؤون	الصحية	بوزارة

احلرس	الوطني جائزة	الباحث	الناشئ د.	أحمد	جملة ٢1

 التدريس	-	البحث	العلمي
-	اخلدمة	املجتمعة

 جائزة	مدير	اجلامعة
 للتميز	-	أفضل	عضو	هيئة
تدريس	-	املركز	الثاني

 جامعة	امللك	سعود	بن	عبد
العزيز	للعلوم	الصحية

 التدريس	-	البحث	العلمي	-
اخلدمة	املجتمعة د.	إميان	داوود ٢٢

 مشاركته	الفعالة	يف
 العملية	التعليمية	يف	كلية

الصيدلة
التعليم  جامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز

للعلوم	الصحية

 جائزة	معالي	مدير	اجلامعة
ألفضل	معلم

)املركز	الثالث(

 أ.د.	عالء	الدين
ياسني

٢٣

 االشراف	والتعليم
 االكادميي	للمتدربني
تخصص	التخدير

N/A Postgraduate Tutor of the year 
2019/2018

د.	خالد	على	أحمد ٢4

 ترشيح		كمثال	ومنوذج
 ممتاز	خلريج	من	كليه
 التمريض	يف	جامعة

 إلينوي	يف	شيكاغو.	ونشرها
 يف	العديد	من	مجالت
التمريض	الدولية

 التميز	يف	املساهمات	العلمية
و	اإلدارية

 جامعة	إلينوي،	شيكاغو،	الواليات
املتحدة	األمريكية

 جائزة	اخلريجني	املتميزين
لعام	٢019 الدكتورة	جهاد	حلبي ٢5

 بحث	يف	املعلوماتية
الصحية

 أنظمة	امللعومات	احليوية
 واالستخدامات	االخرى
 لتكنولوجيا	املعلومات
 والبيانات	الكبرى	يف
 البيولوجيا	والهندسة
 الطبية	والطب	والرعاية

الصحية

مؤسسة	عبداحلميد	شرمان أفضل	الباحثني	العرب أ.د/	شريف	صقر ٢٦
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جــدول	٦4:	يبــني	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	باجلامعــة	احلاصلــني	علــى	جوائــز	علميــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ

أعضاء	هيئة	التدريس	احلائزين	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

 األعمال	التي	استحق
عليها	اجلائزة مجال	اجلائزة اجلهة	املانحة	للجائزة اسم	اجلائزة اسم	الفائز	باجلائزة م

ملصق	علمي
Poster 

presentation

أبحاث
Research

 كلية	طب	األسنان-	جامعة
 امللك	سعود	بن	عبدالعزيز
للعلوم	الصحية

College of Dentistry 
KSAUHS

 مسابقة	أفضل	بحث	ألطباء
االمتياز-املركز	االول

Interns Competition 
)First Place)

د.	أحمد	جمله	
)مشرف	فريق	
البحث(

Dr. Ahmed Jamleh 
)Research team 

supervisor)

1

مسابقة	املعرفة	للطالب
Students' 

knowledge 
competition

معرفة
Knowledge

ايدك
AEEDC

بطل	ايدك	للمعرفة-	املركز
االول

AEEDC Knowledge 
Champion )First 

Place)

د.	أحمد	جمله	
)مشرف	الفريق(

Dr. Ahmed Jamleh 
)Team Supervisor)

٢

عرض	شفوي
Oral presentation أبحاث

Research

 املنظمة	العاملية	ألبحاث	طب
األسنان-الفرع	السعودي

IADR Saudi Arabian 
division

مسابقة	هاتون-املركز	الرابع
Hatton Competition 

)Fourth Place)

 د.	أحمد	جمله
 )مشرف	فريق
)البحث

Dr. Ahmed Jamleh 
)Research team 

supervisor)

٣

 املشاركة	يف	بحث	علمي	عن
علوم	مواد	األسنان

Research 
Project in Dental 

Materials

 البحوث	العلمية	يف	طب
األسنان

Dental Research

مؤمترAADR/IADR		يف	
كندا	٢019

AADR/IADR

 املرتبة	األولى	يف	مسابقة
AADR Hatton 

Competition Award
عن	فئة	البحوث	الصغرى

First Place at AADR 
Hatton Competition 

Award
Junior Category

د.	سارة	قلعجي
Dr. Sara Kalagi

4

 تعليم	واشراف	على
 األطباء	املقيمني	يف	البورد
 السعودي	لتخصص
االستعاضة	السنية

Residency 
program 

supervision, 
teaching and 

tutoring residents 
of Saudi Board of 
Prosthodontics

التعليم	الطبي
Learning and 

Teaching

 الشؤون	االكادميية،	مدينة
 امللك	عبدالعزيز	الطبية
باحلرس	الوطني

Post Graduate 
Medical Education, 

King Abdulaziz 
Medical City National 
Guard Health Affairs

أفضل	معلم
Best Tutor

د.	نادية	العنقري
Dr. Nadia Al Angari

5

 رئيس	األطباء	املقيمني
 يف	قسم	تقومي	األسنان،
 جامعة	كولومبيا
البريطانية

Chief resident for 
the Orthodontics 

department at 
the University of 
British Columbia

طب	األسنان
Dentistry

 كلية	طب	األسنان،	جامعة
كولومبيا	البريطانية

Faculty of dentistry 
at The University of 

British Columbia

جائزة	رشيدة	علي
Rashida Ali Award

د.	بسام	العلوال
Dr. Bassam Alalola

٦
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:ملصق	علمي
 املالمح	القحفّية

 ملرضى	االنسداد	النومي
 للمصابني	بالسمنة
 وعالقتها	ببدأ	السمنة

لديهم

Poster 
presentation:
Craniofacial 

Features of Obese 
Obstructive Sleep 

Apnea Patients 
in Relation to the 

Obesity Onset

تقومي	األسنان
Orthodontics

 اجلمعية	السعودية	لتقومي
األسنان

Saudi Orthodontic 
Society

احلصول	على	املركز	الثالث	
يف	مسابقة	امللصقات	العلميه	
يف	املؤمتر	السنوي	الرابع	عشر	
للجمعية	السعودية	لتقومي	
األسنان،	19-٢1	فبراير	٢0٢0،	
فندق	الفيصلية،	الرياض،	
اململكة	العربية	السعودية

Third place winner 
of scientific poster 
award at the 14th 

annual Saudi 
Orthodontic Society 

conference )February 
2020 ,21 -19), 

Al-Faisaliah hotel, 
Riyadh, KSA

د.	سماح	الفريجي
Dr. Samah Alfuriji

٧

 حتقيق	املركز	األول
 كأفضل	ملصق	سريري
 يف	فئة	الباحثني

 املبتدئني.	البحث	بعنوان
 »آثار	محاكاة	التآكل،
 واخلشونة،	واالرتداء
 على	قياسات	سمك	املينا
باستخدام	جهاز
 CP-OCT»

Achievement of 
the best clinical 

poster in the 
junior researcher 

category. 
The research 
titled “Effects 

of erosion, 
Roughness, and 

Wear Simulations 
on CP-OCT 

Enamel Thickness 
Measurements”

بحث	علمي	يف	طب	األسنان
Scientific Research 

in Dentistry

 جامعة	امللك	عبدالعزيز
 املؤمتر	الدولي	اخلامس
لطب	األسنان

King AbdulAziz 
University 5th 

international Dental 
Conference

جائزة	املركز	األول	وشهادة	
إجناز	ألفضل	ملصق	سريري.
The 1st place award 
and a certificate of 
achievement of the 
best clinical poster.

د.	مرمي	الغيالن
Dr. Maryam 

AlGhilan
8

 متنح	هذه	اجلائزة	للبحث
 العلمي	املتميز	الذي
 يعزز	املعرفة	يف	مجال
تخصص	البحث

In recognition 
of research that 

greatly advances 
knowledge in 
a particular 
discipline

بحث	علمي	يف	طب	األسنان
Scientific Research 

in Dentistry

 كلية	طب	األسنان،	جامعة
هارفارد

School of Dental 
Medicine, Harvard 

University

جائزة	د.	جيمس	شو
Dr. James H. Shaw 

2020 Award

د.	نوره	احلازمي
Dr. Nora Alhazmi

9

ملصق	علمي
Poster 

presentation

أبحاث
Research

كلية	طب	األسنان-	جامعة	
امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	
للعلوم	الصحية	

College of Dentistry-
KSAUHS

 مسابقة	أفضل	بحث	ألطباء
االمتياز-املركز	االول

Interns Competition 
)First Place)

 د.	عبداحملسن
الفضلي

Dr. Abdulmohsen 
Alfadley )Research 

Co-supervisor)

10

عرض	شفوي
Oral presentation

أبحاث
Research

املنظمة	العاملية	ألبحاث	طب	
األسنان-الفرع	السعودي

 IADR Saudi Arabian
division

مسابقة	هاتون-املركز	الرابع
Hatton Competition 

)Fourth Place)

 د.	عبداحملسن
الفضلي

Dr. Abdulmohsen 
Alfadley )Research 

Co-supervisor)

11
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 اعلى	درجة	يف	اختبار
الزمالة

Highest score in 
AAOMP fellowship 

exam

امراض	الفم
Oral pathology

 األكادميية	االمريكية	ألمراض
الفم	والفك

American Academy of 
oral and maxillofacial 

pathology )AAOMP)

جائزة	وليام	شيفر
William Shafer 

Award

د.	أسماء	املزيد
Dr. Asma Al 

Mazyad
1٢

Semaphorin 3F: 
A novel Biologic 
Treatment for 

OSCC

بحوث	يف	االورام	السرطانية
Cancer Research

الكيمياء	النسيجية
Histochemical society

 جائزة	دعم	لتقدمي	بحثي	يف
مؤمتر	علمي

ASIP-travel Award

د.	أسماء	املزيد
Dr. Asma Al 

Mazyad
1٣

Neuropilin 2 
Receptor is 

Necessary for 
Tumorigenesis 

and Angiogenesis 
in OSCC

بحوث	يف	االورام	السرطانية
Cancer Research

 األكادميية	االمريكية	ألمراض
الفم	والفك

American Academy of 
oral and maxillofacial 

pathology )AAOMP)

جائزة	تشارلز	ولدرن
Charles Waldron 

Award

د.	أسماء	املزيد
Dr. Asma Al 

Mazyad
14

  التميز	األكادميي
والبحثي علم	التمريض جمعية	فينس	العاملية  جائزة	الباحث	املميز	العاملية	يف

متريض	الصحة	النفسية
 أ.د.	اخالص	عبد
الرؤوف	اجلمال

15

التميز	األكادميي	والبحثي التمريض UIC جائزة	أفضل	خريج أ.د.	جهاد	احللبي 1٦

 االقتصاديات	الصحية
وعلم	األورام

 التقييم	االقتصادي
الصحي

اللجنة	العلمية	ليوم	أبحاث	
األورام	الرابع	٢019.،	الرياض

أفضل	عرض	موجز	يف	يوم	
أبحاث	األورام	الرابع	٢019. الدكتور.	عمر	دار 1٧

التقييم	االقتصادي	
الصحي/
علم	األوبئة

التقييم	االقتصادي	
الصحي/
علم	األوبئة

وزارة	والتعليم  احلصول	على	منحة	من	وزارة
.التعليم	للبحث	العلمي الدكتور.	عمر	دار 18

التعلم	اآللي	والذكاء	
االصطناعي علوم	احلاسب	اآللي جامعة	التكنولوجية	املاليزياية  جائزة	أفضل	طالب	يف	مرحلة

الدراسات	العليا
 املهندس.	سعد
بن	أحمد

19

مشاركته	الفعالة	يف	
البحث	العلمي	يف	كلية	

الصيدلة
مسار	البحث	األساسي

 مركز	امللك	عبداهلل	العاملي
 لألبحاث	الطبية،	وزارة	احلرس
الوطني	-	الشؤون	الصحية

أفضل	باحث  أ.د.	عالء	الدين
ياسني

٢0

أكادميي  جامعة	امللك	سعود	بن
عبدالعزيز	للعلوم	الصحية

 جائزة	رئيس	اجلامعة	للتميز
فئة	أعضاء	هيئة	التدريس د.	حسني	آل	درع ٢1

خدمة	شرائح	عديدة	
يف	املجتمع	من	خالل:	
تعزيز	التوافق	النفسي	
واالجتماعي	عبر	التواصل	
اإليجابي	الفعال	مع	الذات	

ومع	األخرين

اخلدمة	املجتمعية  جامعة	امللك	سعود	بن	عبد
العزيز	للعلوم	الصحية جائزة	التميز	العلمي أ.	رانية	زاهد ٢٢

تعزيز	الصحة	النفسية	من	
خالل	مبادرة	تكامل	وهي	
مبادرة	متعددة	احملاور

تعزيز	الصحة	النفسية
 املركز	الوطني	لتعزيز	الصحة
 النفسية	+	معالي	وزير	الصحة

د.	توفيق	الربيعة

 جائزة	سابك	الوطنية	لتعزيز
الصحة	النفسية أ.	رانية	زاهد ٢٣

Scientific Educational
American Speech-
Language-Hearing 

Association

The 1st Award for 
Continuing Education Dr. Ahmad Alanazi ٢4

Research Educational KAIMRC Research grant Dr. Maaged Alakile ٢5

Research Educational KAIMRC Research grant Dr. Maaged Alakile ٢٦

Research Educational KAIMRC Research grant Dr. Maaged Alakile ٢٧
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Teaching Educational KSAU-HS
First Place Winner, 
Outstanding Faculty 
Member )Full-Time)

Dr. Marwh Al 
Driwesh ٢8

Research Educational KAIMRC
Principal investigator 
of a Research Grant 

Award

Dr. Marwh Al 
Driwesh ٢9

Research Educational

International 
Research Councils 
Trichy, Tamil Nadu, 

India.2020

International 
Research Leadership 
Award-Best Scientist 
in Clinical Nutrition. 

Sponsored

Dr. Kavita 
Sudersanadas ٣0

ثاني	أفضل	ملصق	
بحثي	عرض	خالل	

املؤمتر	السنوي	للكيمياء	
السريرية

الكيمياء	السريرية  اجلمعية	السعودية	للكيمياء
السريرية ملصق	بحثي د.	أنور	برعي ٣1

أفضل	ملصق	بحثي	عرض	
خالل	املؤمتر	السنوي	
لعلم	األوبئة

علم	األوبئة  اجلمعية	األوروبية	لعلم
الوبائيات ملصق	بحثي د.	ماجد	الثقفي ٣٢

املركز	االول	ألفضل	ملصق	
بحثي	مقدم التعليم	الطبي كلية	الطب	بالرياض ملصق	بحثي أ.	رائد	الزهراني ٣٣

Acid-stabilized 
iron-based metal 

oxide colloidal 
nanoparticles, 
and methods 

thereof” US Patent, 
Application granted, 

US10629339B2.

Research President’s Award 
Team )KSAU-HS)

 OUTSTANDING
 FACULTY

 RESEARCHER for
 Academic Year
 2020-2019

)2nd place)

Kheireddine 
El-Boubbou ٣4
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الفصل الرابع:

االبتعاث والتدريب
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تمهيد:

الفصــل الرابــع يســتعرض مــا تبذلــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ، 
مــن دعــم مســتمر نحــو االرتقــاء العلمــي واملعــريف يف املجالــن الطبــي والصحــي التعليمــي عبــر ابتعــاث منســوبي اجلامعــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم لدراســة مرحلــة املاجســتير والزمالــة والدكتــوراه، كمــا حتــرص اجلامعــة علــى تدريــب 
كوادرهــا لضمــان تطبيــق أحــدث وأفضــل ســبل ووســائل التعلــم والتعليــم األكادميــي عبــر ابتعاثهــم يف التخصصــات الدقيقــة 

واملجــاالت املميــزة.

االبتعاث

ــة  ــن أعضــاء هيئ ــة م ــور ودعــم منســوبي اجلامع ــن شــأنها تســهيل وتيســير ام ــده م ــام عدي ــة مبه ــاث باجلامع تقــوم إدارة االبتع
التدريــس ومــن يف حكمهــم، مــن خــال التنســيق مــع وزارة التعليــم عبــر برنامــج ســفير وهــو حلقــة الوصــل بــن امللحقيــات 
الثقافيــة يف دول االبتعــاث وبــن املبتعــث واجلامعــة ممــا يســهل تتبــع طلبــات املبتعثــن باإلضافــة ملتابعتهــم واإلشــراف علــى خطــط 
ســير عمليتهــم التعليميــة. وال يخفــى علــى اجلميــع مــا تبذلــه وتقدمــه إدارة االبتعــاث مــن اإلجنــازات خــال العــام اجلامعــي 
1441/1440هـــ، والتــي مــن شــأنها الرفــع مــن املســتوى العلمــي واألكادميــي للجامعــة عبــر ابتعــاث منســوبي اجلامعــة حيــث مت بلــغ 
إجمالــي املبتعثــن )371( مبتعــث ومبتعثــه شــامل املبتعثــن األطبــاء وباإلضافــة إلــى تخصصــات املهــن الصحيــة األخــرى، للحصــول 

علــى الشــهادات العليــا يف التخصصــات الطبيــة والصحيــة، عــاد منهــم )66(.

االبتعاث الداخلي والخارجي بالجامعة

جدول	٦5:	إجمالي	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	خالل	السنوات	الثالث	املاضية

إجمالي	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	خالل	السنوات	الثالث	املاضية

املبتعثون األعوام

٣8٧ 14٣9/14٣8هـ

٣4٦ 1440/14٣9هـ

٣٧1 1441/1440هـ
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رسم	توضيحي	11	:لشكل	يبني	أعداد	الطالب	املبتعثني	خالل	الثالث	سنوات	املاضية	مبتوسط	نسبة	زيادة	٦.%1

جدول	٦٦	:	يبني	إجمالي	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	داخل	وخارج	اململكة	خالل	الثالث	سنوات	املاضية:

٠

٣٣٠

٣٤٠

٣٥٠

٣٦٠

٣٧٠

٣٨٠

٣٩٠

٤٠٠

٣٨٧

٣٤٦

٣٧١

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

توزيع	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	بالداخل	واخلارج

املبتعثون
املدينة السنة	اجلامعية

خارجي داخلي

194 14 الرياض

14٣9/14٣81٢8هـ - جدة

51 - األحساء

٣٧٣ 14 املجموع

1٧٣ ٢ الرياض

1440/14٣91٢٣هـ - جدة

4٦ - األحساء

٣4٢ ٢ املجموع

19٣ ٢ الرياض

1441/1440114هـ - جدة

٦٢ - األحساء

٣٦9 ٢ املجموع
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جــدول	٦٧	:	يوضــح	أعــداد	مبتعثــني	اجلامعــة	يف	الداخــل	واخلــارج	مــع	بيــان	عــدد	املبتعثــني	اجلــدد	واملقيديــن	
واخلريجــون	جلميــع	املراحــل	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

جــدول	٦8:	يوضــح	أعــداد	املبتعثــني	اجلــدد	لــكل	كليــة	مــع	بيــان	اجلنــس	والغــرض	مــن	االبتعــاث	ومقــدار	نســبتهم	
مــن	إجمالــي	عــدد	املبتعثــني	جلميــع	املراحــل	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

الدرجة	املبتعث	لها وضع
جهة	االبتعاث

املجموع أخرى الدكتوراه املاجستير املبتعثني

٣8 ٢ ٢1 15 اجلدد

٢٦5املبتعثون	للخارج ٣9 185 41 املقيدون

٦٦ 15 ٣0 ٢1 اخلريجون

- - - - اجلدد

٢املبتعثون	يف	الداخل ٢ - - املقيدون

- - - - اخلريجون

٣8 ٢ ٢1 15 اجلدد

٢٦٧املجموع 41 185 41 املقيدون

٦٦ 15 ٣0 ٢1 اخلريجون

٣٧1 58 ٢٣٦ ٧٧ املجموع	الكلي

المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث خــال 
1441/1440هـــ الجامعــي  العــام 

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
من	٢019/09/01م
إلى	٢0٢0/08/٣0م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اجلهة املدينة الكلية

1 1 1 خارجي
الرياض

كلية	الطب
داخلي

٣ ٣ ٢ 1 خارجي
جدة

داخلي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

10٣

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
من	٢019/09/01م
إلى	٢0٢0/08/٣0م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اجلهة املدينة الكلية

٦ 4 ٢ 1 4 1 خارجي
الرياض

 كلية	العلوم
 الطبية
التطبيقية

داخلي

٧ 4 ٣ 1 1 ٣ ٢ خارجي
جدة

داخلي

٧ 4 ٣ 1 1 ٢ ٢ 1 خارجي
األحساء

داخلي

٣ ٣ 1 ٢ خارجي
الرياض

 كلية
التمريض

داخلي

1 1 1 خارجي
جدة

داخلي

خارجي
األحساء

داخلي

٢ ٢ ٢ خارجي
الرياض

 كلية	العلوم
 واملهن
الصحية

داخلي

٢ ٢ ٢ خارجي
جدة

داخلي

٣ ٣ ٣ خارجي
األحساء

داخلي

1 1 1 خارجي
الرياض  كلية	طب

داخلياالسنان

1 1 1 خارجي
الرياض كلية	الصيدلة

داخلي

1 1 1 خارجي الرياض
 كلية	الصحة
 العامة

 واملعلوماتية
الصحية

٣8 ٢4 14 1 - - 1 9 ٦ 14 ٧ املجموع
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لــكل	كليــة	مــع	بيــان	اجلنــس	والغــرض	مــن	االبتعــاث	ومقــدار	 جــدول	٦9:	يوضــح	أعــداد	املبتعثــني	املقيديــن	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ خــالل	 املراحــل	 املبتعثــني	جلميــع	 عــدد	 إجمالــي	 مــن	 نســبتهم	

المبتعثــون المقيــدون حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث فــي 
العــام الجامعــي 1441/1440هـ

40 ٢0 ٢0 1 1 19 19 خارجي
الرياض

 كلية	العلوم
 الطبية
التطبيقية

داخلي

٢٣ 9 14 1 ٣ 8 11 خارجي
جدة

داخلي

٣1 10 ٢1 1 ٣ ٦ ٦ 15 خارجي
األحساء

داخلي

1٣ 1٣ ٢ 11 خارجي
الرياض

 كلية
التمريض

داخلي

15 15 15 خارجي
جدة

داخلي

٢ ٢ ٢ خارجي
األحساء

داخلي

٢1 ٦ 15 1 ٦ 5 9 خارجي
الرياض

 كلية	العلوم
 واملهن
الصحية

داخلي

٢9 1٧ 1٢ 5 4 1٢ 8 خارجي
جدة

داخلي

11 11 4 ٧ خارجي
األحساء

داخلي

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
إلى	٢0٢0/08/٣0ممن	٢019/09/01م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اجلهة املدينة الكلية

15 4 11 ٢ 10 1 1 1 خارجي
الرياض

كلية	الطب
٢ ٢ ٢ داخلي

1٢ 5 ٧ ٣ ٦ ٢ 1 خارجي
جدة

داخلي
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 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
من	٢019/09/01م
إلى	٢0٢0/08/٣0م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اجلهة املدينة الكلية

٢5 1٣ 1٢ ٢ 8 1 1 10 ٣ خارجي
الرياض  كلية	طب

داخلياالسنان

19 11 8 4 ٣ ٧ 5 خارجي
الرياض الصيدلة كلية

داخلي

9 4 5 1 4 4 خارجي الرياض

 كلية
 الصحة
 العامة

 واملعلوماتية
الصحية

خارجي الرياض  موظف
مبتعث

٢٦٧ 140 1٢٧ 1 - 11 ٢9 19 ٢٢ 109 ٧٦ املجموع
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10٦

جــدول	٧0:	يوضــح	أعــداد	املبتعثــني	اخلريجــني	لــكل	كليــة	مــع	بيــان	اجلنــس	والغــرض	مــن	االبتعــاث	ومقــدار	
نســبتهم	مــن	إجمالــي	عــدد	املبتعثــني	جلميــع	املراحــل	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

المبتعثيــن الخريجيــن حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث خــال 
العــام الجامعــي 1441/1440هـــ

٣ ٣ ٢ 1 خارجي
الرياض

 كلية	العلوم
 الطبية
التطبيقية

داخلي

10 ٧ ٣ ٣ ٢ 4 1 خارجي
جدة

داخلي

٦ 1 5 ٢ 1 ٢ 1 خارجي
األحساء

داخلي

٢ ٢ ٢ خارجي
الرياض

كلية	التمريض

داخلي

٣ ٣ ٣ خارجي
جدة

داخلي

خارجي
األحساء

داخلي

11 8 ٣ ٣ 5 ٣ خارجي
الرياض

 كلية	العلوم	واملهن
الصحية

داخلي

8 ٣ 5 ٢ ٢ 1 ٣ خارجي
جدة

داخلي

٢ ٢ ٢ خارجي
األحساء

داخلي

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
من	٢019/09/01م
إلى	٢0٢0/08/٣0م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

اجلهة املدينة الكلية

٧ ٢ 5 ٢ 5 خارجي
الرياض

كلية	الطب
داخلي

1 1 1 خارجي
جدة

داخلي
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 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثني	الكليات
من	٢019/09/01م
إلى	٢0٢0/08/٣0م

أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
اجلهة املدينة الكلية

8 ٧ 1 ٢ 1 ٢ ٣ خارجي
الرياض  كلية	طب

داخلياالسنان

5 ٣ ٢ ٢ 1 1 1 خارجي
الرياض كلية	الصيدلة

داخلي

خارجي الرياض
 كلية	الصحة
 العامة

 واملعلوماتية
الصحية

٦٦ 4٢ ٢4 - ٢ ٦ ٧ 15 ٦ ٢1 9 املجموع
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التدريب

تســعى جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة  إلــى حتســن وتطويــر العمــل األكادميــي واإلداري فيهــا وذلــك عبــر 
النــدوات واملؤمتــرات وورش العمــل والــدورات التدريبيــة ملنســوبي اجلامعــة والتــي تقــام داخــل احلــرم اجلامعــي أو خارجــه، حيــث 

بلــغ إجمالــي عــدد البرامــج التدريبيــة والتــي مت تنفيذهــا خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ )537( دورة.

تدريب أعضاء هيئة التدريس

األعــوام	 خــالل	 الكليــة	 حســب	 باجلامعــة	 التدريــس	 هيئــة	 أعضــاء	 مــن	 املتدربــني	 أعــداد	 يوضــح	 	:٧1 جــدول	
املاضيــة	 الثالثــة	 اجلامعيــة	

 مجموع	املتدربني	للعام
اجلامعي	1441/1440هـ

 مجموع	املتدربني	للعام
اجلامعي	1440/14٣9هـ

 مجموع	املتدربني	للعام
اجلامعي	14٣9/14٣8هـ الكلية

٣٢ 1٦ 8 الرياض

19كلية	التمريض 19 ٣٦ جدة

14 14 ٣٣ األحساء

9٣ ٣9 ٢0 الرياض

 كلية	العلوم	الطبية
11التطبيقية 11 10 جدة

1٦ 1٦ 10 األحساء

1٣ ٣0 ٢1 كلية	طب	األسنان

٢9 ٢9 ٣1 كلية	الصيدلة

8٣ 8٣ 9٣ الرياض

 كلية	العلوم	واملهن
9٧الصحية 9٧ 5٧ جدة

5٦ 54 ٣8 األحساء

19 1٦ ٢0 كلية	الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

٣٢ ٣٢ ٦1 الرياض
كلية	الطب

٢٣ ٢٣ ٢8 جدة

5٣٧ 4٧9 4٦٦ املجموع
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األعــوام	 خــالل	 تدريبيــة	 بــدورات	 شــارك	 ممــن	 اجلامعــة	 يف	 اإلداريــني	 املوظفــني	 أعــداد	 يوضــح	 	: 	٧٢ جــدول	
املاضيــة الثــالث	 اجلامعيــة	

تدريب اإلداريين

ــب يف شــهر  ــدأ العمــل ببرنامــج التدري ــة. وقــد ب ــة واإلداري ــة للشــؤون املالي ــر هــي إحــدى اإلدارات التابع ــب والتطوي إدارة التدري
إبريــل مــن عــام 2016م، بهــدف تطويــر ورفــع كفــاءات جميــع موظفــي اجلامعــة. وحرصــاً علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات مت التعــاون 
مــع مجموعــة مــن املعاهــد التدريبيــة اخلاصــة إلقامــة دورات مختلفــة لتغطيــة االحتيــاج التدريبــي جلميــع إدارات اجلامعــة 
ونطمــح خــال العــام القــادم 2020م بزيــادة عــدد املســتفيدين مــن الــدورات وتوســيع نشــاط اإلدارة ليشــمل فــروع اجلامعــة بجــدة 

واألحســاء. وذلــك بعمــل خطــة تدريبيــة شــاملة علــى مســتوى الوظائــف واإلدارات حســب االحتياجــات وامليزانيــة املرصــودة.

العام	اجلامعي	1441/1440هـ العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ

 عددنوع	التدريب
املتدربني عدد	الدورات  عدد

املتدربني عدد	الدورات  عدد
املتدربني عدد	الدورات

1٧٢ 8 1٧٢ 8 184 ٧ داخل	اجلامعة

18٦ برامج	معهد	اإلدارة 14٢ برامج	معهد	اإلدارة 1٣٧ برامج	معهد	اإلدارة خارج	اجلامعة

- - ٧٣٦  برامج	صندوق
تنمية	املوارد	البشرية 455  برامج	صندوق	تنمية

املوارد	البشرية
التدريب	اإللكتروني

)منصة	دروب(

٣58 8 1050 8 ٧٧٦ ٧ املجموع
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وأعــداد	 األول(	 )وطــن	 ِقبــل	 مــن	 اإلداريــني	 للموظفــني	 تقدميهــا	 التــي	مت	 الــدورات	 عــدد	 يوضــح	 	:٧٣ جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 العــام	 خــالل	 فيهــا	 املشــاركني	

تطوير الجهاز اإلداري 

يتــم اســتعراض البرامــج التــي شــارك بهــا منســوبي اجلامعــة ، ويشــار خــال ذلــك إلــى جهــة التدريــب وعــدد املتدربــن فيهــا خــال 
العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافق 2020/2019م

الدورات	املقدمة	ملنسوبي	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	هـ

عدد	املتدربني

مسمى	البرنامج جهة	التدريب أنثىم ذكر

غير	سعودي سعودي غير	سعودي سعودي

1 1٢ - 1٢ حل	املشكالت	واتخاذ	القرارات

وطن	األول

1

1 10 ٢ 11 إدارة	اجلودة	الشاملة	)٦	سيجما( ٢

٣ 9 - 5 فعالية	املنظمات	غير	الربحية ٣

٣ 18 1 ٢ اإلدارة	الذاتية 4

- 11 - 11 )KPI(األداء	مؤشرات 5

5 1٢ 1 ٢ املوظف	الشامل ٦

1 9 - 10 )PMO(املشاريع	إدارة	مكتب ٧

1 11 ٢ ٦ )KPI(األداء	مؤشرات 8

15 9٢ ٦ 59 املجموع
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التدريــب	 )إنتلجينــس	 ِقبــل	 مــن	 اإلداريــني	 للموظفــني	 تقدميهــا	 التــي	مت	 الــدورات	 عــدد	 يوضــح	 	:٧4 جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 العــام	 خــالل	 فيهــا	 املشــاركني	 وأعــداد	 واالستشــارات(	

الدورات	املقدمة	ملنسوبي	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	هـ

عدد	املتدربني

مسمى	البرنامج جهة	التدريب أنثىم ذكر

غير	سعودي سعودي غير	سعودي سعودي

- ٦ - 1٢ )KPI(األداء	مؤشرات

 إنتلجينس
 التدريب
واالستشارات

1

1 14 - 9 إعداد	وصياغة	التقارير	واملراسالت	
واخلطابات ٢

- 1٢ - 11 )KPI(		األداء	مؤشرات ٣

٢ 9 - 10 إدارة	التغيير 4

- 1٦ - 9  إعداد	وصياغة	التقارير	واملراسالت
واخلطابات 5

- 10 - 1٣ )KPI(		األداء	مؤشرات ٦

- 10 1 1٢ إدارة	التغيير ٧

- 9 - 10  إعداد	وصياغة	التقارير	واملراسالت
واخلطابات 8

٣ 8٦ 1 8٦ املجموع
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بناء	وتفعيل	النظام	اإللكتروني	للتسجيل	يف	البرامج	والدورات	التدريبية
قامــت اإلدارة بالتنســيق واالجتمــاع مــع إدارة تقنيــة املعلومــات إليجــاد نظــام إلكترونــي لتســهيل عمليــة الوصــول إلــى معلومــات 
ــى النظــام وســيم اطــاق  ــاً. حيــث مت االتفــاق عل ــى التســجيل إلكتروني ــى القــدرة عل ــدورات املقدمــة للموظفــن، باإلضافــة إل ال

املنصــة فــور االنتهــاء مــن تصميمهــا.

تطور	أنشطة	التدريب	الداخلي	
التحــول التــام إلــى التدريــب اإللكترونــي. حيــث مت طــرح أربعــة وأربعــون منصــة تدريــب إلكترونــي جديــدة معتمــدة لتقــدمي دورات 

تدريبيــة عــن بعــد والتــي تغطــي احتياجــات منســوبي اجلامعــة يف كافــة التخصصــات.

البرامج	التدريبية	اخلارجية	
تســعى إدارة التدريــب والتطويــر جاهــدة لتوفيــر أفضــل الــدورات التدريبيــة لتغطيــة كافــة االحتياجــات مبــا يتناســب مــع متطلبــات 
العمــل. حيــث ســتقوم إدارة التدريــب والتطويــر بالتعــاون مــع املزيــد مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة لرفــع مســتوى التدريــب 

والتدريــب عــن بعــد خللــق فــرص تدريبيــة أكثــر ملنســوبي اجلامعــة.

	االنشطة	التدريبية	ملنسوبي	اجلامعة	خالل	عام	٢0٢0/٢0٢1
تســعى إدارة التدريــب والتطويــر جاهــدة لتوفيــر أفضــل الــدورات التدريبيــة لتغطيــة كافــة االحتياجــات مبــا يتناســب مــع متطلبــات 
العمــل. حيــث ســتقوم إدارة التدريــب والتطويــر بالتعــاون مــع املزيــد مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة لرفــع مســتوى التدريــب 

والتدريــب عــن بعــد خللــق فــرص تدريبيــة أكثــر ملنســوبي اجلامعــة.



11٣

الفصل الخامس:

األنشطة العلمية والتعليمية
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تمهيد:

يتــم يف الفصــل اخلامــس اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مبركزهــا الرئيســي وفروعهــا 
يف جــدة واألحســاء مــن خــال منســوبيها مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطابهــا ألجــل تعزيــز وتفعيــل مفهــوم األنشــطة العلميــة 
والتعليميــة وتطبيقهــا عبــر الواقــع إلجنــاح وحتقيــق خطــط وأهــداف اجلامعــة يف جميــع املجــاالت والتــي مــن أهمهــا مجــال 
البحــث العلمــي إضافــًة إلــى توفيــر اجلامعــة كل مــا يحتاجــه منســوبيها مــن مراجــع وكتــب ومجــات علميــة ومعامــل بحثيــة تخــدم 

مســيرتهم العلميــة واملهنيــة.

البحث العلمي

التعليــم والتعلــم هــو القاعــدة الرئيســية يف أي مؤسســة تعليميــة، كمــا أن متيــز مخرجاتــه هــو مقيــاس لنجــاح أي منشــأة تعليميــة. 
وتعتبــر جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة عمليــة التعليــم والتعلــم هــي الركيــزة األساســية لتحقيــق وإجنــاح 
ــود البحــث  ــق تســخير جه ــة عــن طري ــة والصحي ــوم الطبي ــم العل ــة يف تعلي ــة عالي ــة يف هــذه املهمــة لتقــدمي نوعي ــود املبذول اجله
العلمــي، وبالتالــي هــو أحــد األهــداف االســتراتيجية يف خطــة اجلامعــة 2016-2021، والتــي بدورهــا حتقــق بذلــك مفهــوم تعزيــز 
البرامــج األكادمييــة التــي تخلــق املتخصصــن يف الرعايــة الطبيــة والصحيــة. كذلــك تقــدم اجلامعــة حزمــة مــن البرامــج األكادمييــة 
علــى مســتوى الدراســات العليــا وبرامــج البكالوريــوس ذات الصلــة يف تلبيــة متطلبــات واحتياجــات الوطــن ومبــا يتوافــق مــع خطــط 
ومتطلبــات رؤيــة اململكــة 2030. ومــن اجــل ذلــك طــورت اجلامعــة برامجهــا األكادمييــة مبــا يتناســق مــع أطــار عمــل املؤهــات 
الوطنيــة. وقــد تأسســت هــذه البرامــج يف البدايــة مــن خــال التعــاون مــع اجلامعــات املعتمــدة عامليــاً. ومــن أهــم أهــداف مركــز 

امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة هــي مــا يلــي:

- تأســيس ودعــم األبحــاث العلميــة والطبيــة متعــددة التخصصــات والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى حتســن مســتوى الرعايــة 
الصحيــة.

- خلق بيئة بحثية تساعد على منو وتطوير املوارد املالية والقدرات البشرية واحملافظة عليها.
- تعزيز ثقافة التعاون والشراكة مع القطاعن العام واخلاص على املستوين الوطني والدولي.

كمــا أن تطــور الطــب يــؤدي إلــى حتســن جــودة احليــاة، وتطــور األدويــة والطــرق العاجيــة ال يتــم إال بالبحــث العلمــي. وإذا لــم تكــن 
هنــاك مراكــز بحــث علميــة معتبــرة وحتــوي أفضــل الكــوادر البشــرية والتجهيــزات الفنيــة فلــن يتــاح املجــال للعلمــاء والباحثــن إلــى 
ممارســة النشــاطات البحثيــة التــي تــؤدي إلــى حتســن املســتوى الصحــي للمجتمــع واملســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي. مــن هــذا 
املنطلــق نشــأ مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة ليكــون منصــة انطــاق البتــكارات واكتشــافات طبيــة وطنيــة تخــرج 
بالوطــن مــن قائمــة الــدول املســتهلكة إلــى مصــاف دول املنتجــة. وقــد وفــر املركــز البيئــة الازمــة إلجــراء الدراســات واألبحــاث 
للباحثــن مــن منســوبي مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة للحــرس الوطنــي وجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة. 
واملركــز يحــوي مختبــرات متكاملــة ومجهــزة بأحــدث املتطلبــات البحثيــة هــذا باإلضافــة إلــى الــكادر البشــري الداعــم فنيــاً 
للباحثــن، علمــا بــأن املركــز يقــوم أيضــا بدعــم الكثيــر مــن األبحــاث ماديــاً. كمــا يقــدم املركــز خدمــة تســجيل واصــدار شــهادات 

بــراءات االختــراع وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب التســجيل العامليــة.
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مركز الملك عبد الله العالمي لألبحاث الطبية
)King Abdullah International Medical Research Center(

تطــور الطــب يــؤدي إلــى حتســن جــودة احليــاة، وال تتطــور األدويــة والطــرق العاجيــة إال بالبحــث العلمــي. وإذا لــم تكــن هنــاك 
ــى  ــن إل ــاء والباحث ــاح املجــال للعلم ــن يت ــة فل ــزات الفني ــوادر البشــرية والتجهي ــرة وحتــوي أفضــل الك ــة معتب ــز بحــث علمي مراك
ممارســة النشــاطات البحثيــة التــي تــؤدي إلــى حتســن املســتوى الصحــي للمجتمــع واملســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي. مــن هــذا 
املنطلــق نشــأ مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة ليكــون منصــة انطــاق البتــكارات واكتشــافات طبيــة وطنيــة تخــرج 
بالوطــن مــن قائمــة الــدول املســتهلكة إلــى مصــاف دول املنتجــة. وقــد وفــر املركــز البيئــة الازمــة إلجــراء الدراســات واألبحــاث 
للباحثــن 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 فنيــاً 
للباحثــن، علمــا بــأن املركــز يقــوم أيضــا بدعــم الكثيــر مــن األبحــاث ماديــاً. كمــا يقــدم املركــز خدمــة تســجيل وإصــدار شــهادات 

بــراءات االختــراع وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب التســجيل العامليــة.

مراكز	األبحاث	باملنطقة	املنطقة	الغربية
ميثــل مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث باملنطقــة الغربيــة حجــر األســاس لألبحــاث الطبيــة باملنطقــة ومتوازيــاً يف العمــل 
مــع مثيليــه باملنطقــة الوســطى واملنطقــة الشــرقية ومشــاركاً معهمــاً يف االســتراتيجيات العامــة، ولكــن لــكل مركــز مــا مييــزه مــن 
اإلبــداع واالبتــكار. تقــوم خطــط مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة باملنطقــة الغربيــة علــى توفيــر بنيــة حتتيــة 
متقدمــة مكونــة مــن تقنيــة حديثــة ومتطــورة وأجهــزة الزمــة يف منــاخ حديــث حتــى يتمكــن العلمــاء والباحثــن مــن اإلبــداع واإلجنــاز. 
وهــذا الدعــم لــن يكــون مقتصــراً علــى الباحثــن مــن العاملــن بالشــؤون الصحيــة للحــرس الوطنــي، بــل ســيتعداه ليشــمل جميــع 
املهتمــن باألبحــاث الطبيــة يف اململكــة وخارجهــا. وذلــك مــن أجــل حتقيــق الهــدف النبيــل الــذي مــن اجلــه تتطــور املعرفــة الطبيــة 

خلدمــة اإلنســانية.

مراكز	األبحاث	باملنطقة	الشرقية
مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف املنطقــة الشــرقية ميثــل امتــداداً لدعــم األبحــاث الطبيــة يف املنطقــة الشــرقية 
مــن اململكــة حيــث ســيعمل بالتــوازي مــع مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف املنطقتــن الوســطى والغربيــة، ويتقاســم 
العديــد مــن االســتراتيجيات معهمــا مــع احملافظــة علــى روح االبتــكار واإلبــداع. وســوف يوفــر املركــز البنيــة التحتيــة لدعــم 
ــاك فرصــة  ــل هن ــة ب ــى منســوبي الشــؤون الصحي ــذي ال يقتصــر عل ــي ال ــن يف املجــال الطب ــة ومســاندة الباحث األبحــاث الطبي

للباحثــن مــن خــارج الشــؤون الصحيــة لاســتفادة مــن هــذا الدعــم.

قائمــة	مبشــاريع	مركــز	امللــك	عبــد	اهلل	العاملــي	لألبحــاث	الطبيــة	يف	كل	مــن	الريــاض	وجــدة	واألحســاء	لســنة	
التقريــر	علــى	النحــو	التالــي:

- مركز دراسات التكافؤ احليوي
- البنك احليوي السعودي
- أبحاث األمراض املعدية
- أبحاث الصحة السكانية
- برنامج أبحاث السرطان

- أبحاث اإلصابات

- بنك دم احلبل السري
- أبحاث اجلينوم الطبي

- أبحاث النانو الطبية
- سجات األمراض

- الطب التطوري
- مختبرات الطب التجريبي

- مركز القيادة الوطنية للتجارب السريرية
- برنامج أبحاث أمراض القلب والشراين

- برنامج أبحاث اخلايا اجلذعية والطب التجديدي
- السجل السعودي للمتبرعن باخلايا اجلذعية

- وحدة تطوير اللقاحات
- برنامج األبحاث املناعية



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

11٧

مشاريع	مركز	امللك	عبد	اهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية:

جــدول	٧5:	يوضــح	إجمالــي	عــدد	املشــاريع	املمولــة	وعــدد	املنشــورات	العلميــة	وعــدد	بــراءات	اإلختــراع	خــالل	
املاضيــة	 الثــالث	ســنوات	

املشاريع	البحثية	املدعومة

جدول	٧٦:	يوضح	عدد	البحوث	املدعومة	وميزانياتها	خالل	السنوات	الثالث	املاضية	من	تاريخ	التقرير

العام	اجلامعي
1441/1440هـ 

العام	اجلامعي
1440/14٣9هـ

العام	اجلامعي
14٣9/14٣8هـ  التصنيف

144 ٧1 ٧9 عدد	املشاريع	املمولة

8٢٢ 951 ٧٢9 عدد	املنشورات	العلمية

٦ 14 4 عدد	براءات	االختراع

ميزانية	األبحاث	املدعومة عدد	األبحاث	املدعومة العام	اجلامعي

٢4٣٣9٧٦1 ٧9 14٣9/14٣8هـ

٣٢9٦٦0٦9 ٦٢ 1440/14٣9هـ

9849٦5٦0 144 1441/1440هـ

رســم	توضيحــي	1٢	:يبــني	عــدد	األبحــاث	املدعومــة	مقارنــة	مــع	ميزانيــة	األبحــاث	املدعومــة	ونالحــظ	ازديــاد	
العامــني	 بــني	 	%198.8 بنســبة	 وزيــادة	 التقريــر	 لعــام	 الســابقني	 العامــني	 بــني	 	%٣5.4 بنســبة	 الدعــم	 مبعــدل	

املاضيــني.

٠

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٠،٠٠٠،٠٠٠

٦٠،٠٠٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠

٢٤,٣٣٩,٧٦١

٣٢,٩٦٦,٠٦٩

٩٨,٤٩٦,٥٦٠

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ
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البحوث	األكادميية	املمولة	موزعة	حسب	جهة	التمويل	

جدول	٧٧:	يبني	عدد	البحوث	املدعومة	حسب	جهة	التمويل	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

البحوث	املدعومة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	حسب	جهة	التمويل

امليزانية عدد	البحوث اجلهة	املمولة

8٣,8٣٣,190 110 مركز	امللك	عبد	اهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية

4٣٦,٧٢1 1 مدينة	امللك	عبد	العزيز	للعلوم	والتقنية

1٣,1٧٦,٦49 ٣4 شركات	أو	مراكز	أبحاث	خارجية

9٧,44٦,5٦0 145 املجموع
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119

فعاليات البحث العلمي في الجامعة

أقامــه منتــدى مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة الســنوي التاســع، باإلضافــة إلــى األنشــطة والفعاليــات التــي متــت 
ــة وفروعهــا  ــوم الصحي ــز للعل مبشــاركة مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزي

باإلضافــة إلــى مــا مت خارجهــا خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق 2020/2019م

النشاطات البحثية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة

جدول	٧8:	يبني	عدد	األبحاث	التي	مت	نشرها	عن	طريق	الكليات	يف	اجلامعة	وفروعها

إجمالي	عدد	األبحاث	اخلاصة	بأعضاء	هيئة	التدريس	يف	اجلامعة	حسب	الكلية

العام	اجلامعي
الكلية

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ

- 109 54٣ الطب	-	الرياض

80 ٢٢ 88 الطب	-	جدة

٣9 44 11 طب	األسنان

114 4٣ ٦4 الصيدلة

٣1 19 - التمريض	-	الرياض

٢٢ 15 1٢ التمريض	-	جدة

8 ٧ 1٧ التمريض	-	األحساء

٣8 ٢4 ٢0 العلوم	الطبية	التطبيقية	-	الرياض

4 18 ٣٣ العلوم	الطبية	التطبيقية	-	جدة

9 ٦ 1٣ العلوم	الطبية	التطبيقية	-	األحساء

5٦ 15٣ 98 الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

48 - - العلوم	واملهن	الصحية

449 4٦0 899 املجموع



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٢0

جــدول	٧9:	يوضــح	أعــداد	البحــوث	املنشــورة	عــن	طريــق	مركــز	امللــك	عبــداهلل	العاملــي	لألبحــاث	الطبيــة،	يف	مراصــد	
وقواعــد	النشــر	العامليــة	مثــل	ISI , SCOPUS	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

جدول	80:	يبني	عدد	األبحاث	الطالبية	املنشورة	عن	طريق	الكليات	خالل	الثالث	سنوات	املاضية

ADAA	منصة	من	البيانات*

املرصد العدد مجاالت	البحوث

ISI, SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, PUB 
MEDAND SCIFINDER

٧90 مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية	واالستراتيجية

٣٢ مجاالت	العلوم	اإلنسانية	واالجتماعية

8٢٢ االجمالي

النشاطات البحثية للطاب

عدد	املنشورات	خالل	العام	اجلامعي الكلية
م

1441/1440هـ 1440/14٣9هـ 14٣9/14٣8هـ الرياض

٧٧ 89 ٧٦ الطب 1

٣٣ 49 4٣ العلوم	الطبية	التطبيقية ٢

9 10 1٣ التمريض ٣

٢٧ ٢1 ٦ الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية 4

٣٢ ٢٣ 1٢ الصيدلة 5

٦4 40 1٢ طب	األسنان ٦

   جدة

1٢٣ 91 ٦9 الطب 1

٧ 4 1 التمريض ٢

1٢ 8 ٢ العلوم	الطبية	التطبيقية ٣

األحساء

- - 4 التمريض 1

1 - - العلوم	الطبية	التطبيقية ٢

٣85 ٣٣5 ٢٣8 املجموع
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1٢1

رســم	توضيحــي	1٣	:	يبــني	عــدد	األبحــاث	الطالبيــة	املنشــورة	خــالل	الثــالث	أعــوام	اجلامعيــة	املاضيــة	ونالحــظ	
زيــادة	يف	عــدد	األبحــاث	مبتوســط	90%	بــني	األعــوام	اجلامعيــة	الثــالث

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

١٣٩

٤٧٢

١٨٧

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

جدول	81:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢018م،	يف	املجاالت	العلمية	التالية

دعم النشر الدولي

البحوث	املنشورة	)٢018( املجاالت	العلمية املدينة

٦90 مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية

 السرطان،	السكري،	أمراض	القلب	والشرايني،	األمراضالرياض
 املعدية،	األعصاب،	تقنية	النانو،	تطوير	األدوية،	اجلينات،
اخلاليا	اجلذعية،	بنك	دم	احلبل	السري،	الطب	التجريبي

املجاالت	االستراتيجية

19٣ مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية

 السرطان،	أمراض	القلب	والشرايني،	األمراض	املعدية،جدة
 األعصاب،	تطوير	األدوية،	اجلينات،	اخلاليا	اجلذعية،

الطب	التجريبي
املجاالت	االستراتيجية

٣0 مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
األحساء

السكري،	األمراض	املعدية،	تقنية	النانو،	اجلينات املجاالت	االستراتيجية

91٣ املجموع
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1٢٢

جدول	8٢:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢019م،	يف	املجاالت	العلمية	التالية

البحوث	املنشورة	)٢019( املجاالت	العلمية املدينة

٧٣4 مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
الرياض

- املجاالت	االستراتيجية

18٣ مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
جدة

- املجاالت	االستراتيجية

٣4 مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
األحساء

- املجاالت	االستراتيجية

951 املجموع

جدول	8٣:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢0٢0م	يف	املجاالت	العلمية	التالية

البحوث	املنشورة	)٢0٢0( املجاالت	العلمية املدينة

59٢ مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
الرياض

- املجاالت	االستراتيجية

٢0٦ مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية
جدة

- املجاالت	االستراتيجية

مجاالت	العلوم	األساسية	والتطبيقية ٢4
األحساء

- املجاالت	االستراتيجية

8٢٢ املجموع
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1٢٣

جدول	84:	البحوث	العلمية	واجلمعيات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

العدد
Quantity

املجال
Field

1 عدد	مراكز	البحوث

- عدد	الكراسي	العلمية

10 عدد	اجلمعيات	العلمية

٢٦4 عدد	البحوث	املنشورة	محليًا	وعربيًا

10٦ عدد	اإلصدارات	العلمية	باللغات	املختلفة

- عدد	اإلصدارات	العلمية	املترجمة

٢٧ عدد	البحوث	املدعومة	من	القطاع	اخلاص

- عدد	البحوث	التعاقدية	عن	طريق	املعاهد	االستشارية

٢90 SCOPUS. ISI مثل	العاملية	النشر	وقواعد	مراصد	يف	املنشورة	البحوث	عدد

جــدول	85:	يبــني	املجــالت	العلميــة	التــي	يشــارك	فيــه	مركــز	امللــك	عبــداهلل	العاملــي	لألبحــاث	الطبيــة	ومنســوبيه	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1440/1441هـــ	وهــي	كمــا	يلــي

المجات العلمية

صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية

صحيفة	خاصة	باملركز صحيفة	الباحث The Researcher

يصدرها	املركز	كل	٦	أشهر مجلة	ابتكارات Innovations

يصدرها	املركز صحيفة Biotech Times
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1٢4

جــدول	8٦:	يبــني	املجــالت	العلميــة	التــي	تشــارك	فيهــا	اجلامعــة	عبــر	الكليــات	ومنســوبيها	خــالل	العــام	اجلامعــي		
1440/14٣9هـــ	وهــي	كمــا	يلــي

صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

Principal Author

Published by King Faisal Specialist 
Hospital and Research Center, Saudi 
Arabia, Indexed in PubMed, Scopus 

and Web of Science

Annals of Saudi Medicine 1

Co-Author, Male Student )2020)
Published by Society for Science and 
Nature, Bhopal India, Indexed in Web 

of Science

Bioscience Biotechnology Research 
Communications ٢

Principal Author -Female Student 
)2019)

Published by BioMedress Groups, 
Canada and Indexed in Google Scholar

Canadian Journal of Biomedical 
Research and Technology ٣

Co-Author – Male Student )2019) Published by Hindawi Limited, UK, 
Indexed in Scopus and Web of Science

Canadian Journal of Infectious 
Diseases and Medical Microbiology 4

Co-Authors, Full time and JAA )2020)
Published by Hindawi Limited, UK, 

Indexed in PubMed, Scopus and Web 
of Science

Case Reports in Dentistry 5

Principal Author – JAA and Co-Author 
–Full time )2020)

Published by John Wiley and Sons, 
Indexed in PubMed, Scopus and Web 

of Science

Clinical and Experimental Dental 
Research ٦

Two articles one as Co-Author – Full 
Time )2020) and Principal Author – Full 

Time )2020)

Published by Springer Nature 
Switzerland, Indexed in PubMed, 

Scopus and Web of Science
Clinical Oral Investigations ٧

Co-Author – Female Student )2019)
Published by Craiova, Medical 

University Publishing House, indexed 
in Google Scholar

Current Health Sciences Journal 8

Two papers both as Principal Author – 
Full Time )2019)

Published by Academy of Dental 
Materials, USA, Indexed in Scopus, 

PubMed and Web of Science
Dental Materials 9

Principal Author – JAA and Female 
Students )2020)

Published by Edelweiss Publications, 
USA, indexed in Google Scholar Dental Research and Management 10

Five papers four as Co-Author – Male 
Student )2020) and one as Principal 

Author, JAA )2020)

Published by Ecronicon Limited, 
London UK, indexed in PubMed EC Dental Science 11

Principal Author – Full Time )2020)
Published by Academy of General 

Dentistry, USA, Indexed in PubMed, 
Scopus and Web of Science

General Dentistry 1٢

Principal Author - Teaching Assistant 
)2020)

Published by Springer Nature 
Switzerland, Indexed in PubMed, 

Scopus and Web of Science
Head and Neck Pathology 1٣

Two papers one as Principal Author 
– Full time )2020) and the other as 
Co-Author – Female Student )2020)

Published by Wolters Kluwer – 
MedKnow on behalf of Al-Imam 

Mohammed Bin Saud Islamic 
University, Saudi Arabia, Indexed in 

Google Scholar

Imam Journal of Applied Sciences 14

Co-Author – Female Studnet )2019) Published by Sara Publication House, 
India. Indexed in Google Scholar Indian Journal of Applied Research 15
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1٢5

صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

Co-Author, Full Time )2020) Published by Innovative Publication, 
India, Indexed in Google Scholar

Indian Journal of Pathology 
and Oncology 1٦

Principal Author -Female Student )2019) CSK Publication, Hyderabad, India, 
Indexed in Google Scholar

Indo American Journal of 
Pharmaceutical Sciences 1٧

Principal Author – Male Student )2019) AkiNik Publications, India, Indexed in 
Google Scholar

International Journal of 
Applied Dental Sciences 18

Principal Author – Full Time )2020) Published by Jaypee Brothers Medical 
Publishers, Indexed in PubMed

International Journal of 
Clinical Pediatric Dentistry 19

Three papers one as Principal Author 
-JAA )2019) and two as Principal Author – 

Full time )2020)

Published by Hindawi Limited, UK, 
Indexed in Scopus and Web of Science

International Journal of 
Dentistry ٢0

Co-Author, Resident 2020 Published by Apollonia University of Iasi, 
Romania, Indexed in Web of Science

International Journal of 
Medical Dentistry ٢1

Seven papers, five papers as Principal 
Author – Full time )2019) and in two 
papers as Principal Author – Male 

Student )2019)
سبعة	أبحاث،	خمس	منها	كمؤلف	رئيسي	-	عضو	
هيئة	تدريس	متفرغ	)٢019(	واثنان	كمؤلف	رئيسي	

-	طالب	)٢019(

Sumathi Publications, India, Indexed in 
Web of Science
منشورات	سوماتي،	الهند

International Journal of 
Medical Research & Health 

Sciences
 املجلة	الدولية	للبحوث	الطبية

والعلوم	الصحية

٢٢

Three papers two as Principal Author 
– Female Student )2020) and one as 

co-author Male student )2020)

Publication by Family Medicine and 
Primary Care Trust, Indian, indexed in 

Google Scholar

Journal of Family Medicine 
and Primary Care ٢٣

Co-Author – Full time )2019)
Published by Indian Association of 
Public Health Dentistry, indexed in 

Google Scholar

Journal of Indian Association 
of Public Health Dentistry ٢4

Two papers, one as Principal Author 
– Full time )2020) and the other is as 

co-author – Female )2020)
بحثان،	واحدة	كمؤلفة	رئيسية	-	عضو	هيئة	تدريس	متفرغ	

)٢0٢0(	واألخرى	مؤلفة	مشاركة	)٢0٢0(

Published by International Society of 
Preventive and Community Dentistry, 

India – Walters Kluwer-MedKnow, 
Indexed in Scopus

نشرتها	اجلمعية	الدولية	لطب	األسنان	الوقائي	واملجتمعي

Journal of International 
Oral Health

املجلة	الدولية	لصحة	الفم
٢5

Four Papers, one as Co-Author – Full 
Time )2020), Two papers as Co-Authors – 
Female Students )2020) one as Principal 

Author Full time and Co-Authors – 
Female Students )2020)

Published by Medknow publications, 
India, Indexed in Scopus and Web 

of Science

Journal of International 
Society for Preventive & 

Community Dentistry
٢٦

Two papers one as Co-Author – Full Time 
)2020) and one as Principal Author – Full 

time )2019)

Published by Indian Association of Oral 
and Maxillofacial Pathology, Indexed 

in Scopus

Journal of Oral and 
Maxillofacial Pathology ٢٧

Two papers one as Co-Author – full time 
)librarian) )2019) and the one as Principal 

author – full time )librarian) )2019)

Published by University of Nebraska, 
Lincoln, USA, indexed in Scopus

Library Philosophy and 
Practice )e-journal) ٢8

Two papers one as Principal Author, Full 
Time )2020) and one as principal author – 

male student )2020)

Published by Discovery Publication India, 
indexed in Web of Science Medical Science ٢9

Co-Author – full time )librarian) )2020)
Published by Pan Arab Union of 

Neurological Sciences, Indexed in 
PubMed and Web of Science

Neuroscience )Riyadh) ٣0

Principal Author - Teaching Assistant 
)2020)

Published by Elsevier, Netherland 
Indexed in Scopus

Oral and Maxillofacial Surgery 
Cases ٣1
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صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

Principal Author-full time 
)librarian) )2019)

Published by Library Promotion 
Bureau, Pakistan Indexed in EBSCO

Pakistan Library and Information 
Science Journal ٣٢

Principal Author, Full Time )2020)
Published by Elsevier on behalf of 
Saudi Dental Society, Indexed in 

PubMed, Scopus and Web of Science
Saudi Dental Journal ٣٣

Two papers one as Co-Author 
– Full Time )2019) and one as 

co-author JAA )2019)

Published by Saudi Endodontic Society 
and indexed in Scopus Saudi Endodontic Journal ٣4

Principal Author, Full Time )2020) Publication by Riyadh Elm University, 
indexed in Google Scholar Saudi Journal of Oral Sciences ٣5

Principal Author – Full 
Time )2020)

Published by Jaypee Brothers Medical 
Publishers, Indexed in PubMed

The Journal of Contemporary Dental 
Practice ٣٦

Principal Author –Teaching 
Assistant )2019)

Published by St. Louis, Mosby. 
On behalf of Academy of Denture 

Prosthetics, USA, indexed in Scopus, 
PubMed and Web of Science

The Journal of Prosthetic Dentistry ٣٧

Two papers as Principal Author 
– Full time )2019)

Bentham Science Publishers, United 
Arab Emirates, indexed in Scopus The Open Dentistry Journal ٣8

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة Journal of Health, Medicine and Nursing ٣9

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة Journal of Nursing Education and Practice 40

ابحاث	منشورة مجلة	علمية	محكمة Biomedical Journal of Scientific & 
Technical Research 41

ابحاث	منشورة مجلة	علمية	محكمة Journal of Nursing and Health Science 4٢

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة Journal of Health, Medicine and Nursing 4٣

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة Innovative Journal of medical and health 
sciences 44

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة Evidence-Based Nursing Research 45

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة American Journal of Nursing Research 4٦

بحث	منشور مجلة	علمية	محكمة International Journal of Nursing 4٧

أعضاء	مبجلس	التحرير متخصصة	يف	علوم	التمريض املجلة	الدولية	للتمريض	واملمارسات	السريرية 48

مراجعني دوريات	علمية	تابعة	ملنظمة	سيغما	ثيتا	تاو	الدولية
للممرضات مجلة	املنح	الدراسية	للتمريض 49

مراجعني مجلة	تعليم	التمريض	اليوم 50

مراجعني بحوث	التمريض	السريرية 51

أعضاء	مبجلس	التحرير مجلة	أبحاث	وممارسات	التمريض 5٢

مراجعني املجلة	الدولية	للتعليم	واالبتكار	والبحث 5٣

مراجعني مجلة	التمريض	والصحة 54
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صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

أعضاء	مبجلس	التحرير املجلة	الدولية	للتمريض	والرعاية	الصحية 55

مراجعني املجلة	الدولية	لبحوث	التمريض 5٦

مراجعني مجلة	أخالقيات	التمريض 5٧

أعضاء	مبجلس	التحرير مجلة	كلية	التمريض	بجدة	للتمريض	والرعاية	الصحية 58

أعضاء	مبجلس	التحرير مجلة	األعمال	واالقتصاد 59

مراجعني مجلة	السياسة	والسياسات	وممارسات	التمريض ٦0

مراجعني مجلة	جودة	وإدارة	التمريض ٦1

أعضاء	مبجلس	التحرير املجلة	الدولية	لتعليم	متريض ٦٢

مراجعني مجلة	بحوث	التمريض ٦٣

مراجعني مجلة	التمريض	عبر	الثقافات ٦4

مراجعني املجلة	األفريقية	للتمريض	والقابالت ٦5

عضو	هيئة	التحرير	ومراجع

مجلة	التمريض	السريري	)JCN(	هي	مجلة	علمية	دولية	
،	تتم	مراجعتها	من	ِقبل	النظراء	،	وتسعى	إلى	تشجيع	
تطوير	وتبادل	املعرفة	ذات	الصلة	املباشرة	بجميع	مجاالت	

ممارسة	التمريض

مجلة	التمريض	السريري ٦٦

عضو	هيئة	التحرير

هي	املجلة	الرسمية	جلمعية	التمريض	عبر	الثقافات.	
توفر	هذه	املجلة	منتدى	للممرضني	واملختصني	يف	الرعاية	
الصحية	واألشخاص	من	التخصصات	األخرى	ملناقشة	
القضايا	املتعلقة	بتطوير	املعرفة	يف	الرعاية	الصحية	
املتوافقة	ثقافيًا	وتشجيع	مساهمات	الباحثني	الدوليني	

واملمارسني	لربط	الثقافة	بالرعاية	الصحية

Journal of Transcultural Nursing ٦٧

عضو	هيئة	التحرير
 مجلة	علمية	تتم	مراجعتها	من	قبل	النظراء	وتهتم
 بنشر	املقاالت	املتعلقة	بالعناية	احلرجة	وباملجال

 الطبي	بشكل	عام
)SJCC(	ٍاحلرجة	للعناية	السعودية	املجلة ٦8

مراجع
 مجلة	توفر	تقنية	املعلومات	لنشر	البحوث	ذات	الصلة
 مبمارسة	القبالة	وممارسة	الصحة	اإلجنابية	من	قبل
املتخصصني	والباحثني	يف	مختلف	التخصصات

مجلة	القبالة	والتمريض ٦9

كتابة	البحث املجلة	متخصصة	يف	التطبيب	عن	بعد A Needs-based Planning Framework for 
Telemedicine Services ٧0

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	صحة	املرأة Asian Journal of Pregnancy and 
Childbirth ٧1

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	صحة	العقلية School Mental Health ٧٢

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	األمراض	املعدية	وعلم	األوبئة Journal of Infectious Diseases and 
Epidemiology ٧٣

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	السجالت	الدولية	للتمريض	
والرعاية	الصحية

International Archives of Nursing and 
Health Care ٧4

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	الطب	والصحة Asian Journal of Medicine and Health ٧5

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	السجالت	الدولية	للصحة	العامة	
وطب	مجتمع

International Archives of Public Health 
and Community Medicine ٧٦
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كتابة	مقال  املجلة	متخصصة	يف		البحوث	والتقارير	يف	أمراض
الغدد	الصماء

Asian Journal of Research and Reports 
in Endocrinology ٧٧

كتابة	مقال  املجلة	متخصصة	يف	البحوث	باألمراض	القلب
واألوعية	الدموية

Asian Journal of Research in 
Cardiovascular Diseases ٧8

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	األبحاث	العلمية Aging Journal ٧9

كاتب	مشارك املجلة	متخصصة	يف	الصحة	املعلوماتية In ICIMTH 2019 80

محرر	مشارك  املجلة	متخصصة	يف		الصحة	العامة	وجودة	الرعاية
الصحية	وسالمتها

Global Journal on Quality and Safety 
in Healthcare 81

مراجع املجلة	متعددة	التخصصات BMJ Open 8٢

مراجع املجلة	متعددة	التخصصات BMJ Open Quality 8٣

مراجع املجلة	متخصصة	يف	الصحة	العامة	ومرض	السرطان Clinical Breast Cancer journal
 )2018- present) 84

مراجع املجلة	متعددة	التخصصات PLOSE One journal )2017 – Present) 85

مراجع املجلة	متخصصة	يف	الصحة	العامة BMC Public Health Journal
 )2017 – Present) 8٦

مراجع املجلة	متخصصة	يف	التمريض	وإدارة	الرعاية	الصحية BMC Nursing Journal, )2016 - Present) 8٧

مراجع املجلة	متخصصة	يف	التعليم	الطبي MBC Medical Education Journal, 
)2016 - present) 88

مراجع املجلة	متخصصة	يف	إدارة	النظام	الطبي Journal of Medical Systems 89

مراجع  املجلة	متخصصة	يف	الصحة	العامة	وبحوث
اخلدمات	الصحية

BMC Health Services Research 
Journal )2013) 90

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	العلوم	الطبية	احليوية BioMed Research International 91

كتابة	مقال  املجلة	متخصصة	بالشبكات	العصبية	والنهج	املرتبطة
بالذكاء	احلسابي Neural Networks 9٢

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	بالعلوم	الطبية	العامة Journal of Oral science 9٣

محكم املجلة	متخصصة	بالرياضيات Dynamics in Nature and Society 94

مراجع املجلة	متخصصة	بالرياضيات Zentralblatt MATH )zbMATH) 95

مراجع املجلة	متخصصة	بالرياضيات Mathematical Reviews )American 
Mathematical Society) 9٦

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بعلم	االوبئة	والطب

A prospective cohort study comparing 
achieved anti-factor Xa peak levels in 

pregnant and non-pregnant
patients receiving therapeutic-dose 

low-molecular-weight heparin.

9٧

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بالتعليم	الطبي
Risk of diagnostic errors when dealing 
with aggressive patients: Experimental 

study.
98
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محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بالتعليم	الطبي
Does physician distraction lead to diagnostic 

and management errors? An exploratory 
study in the primary care setting.

99

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بعلم	االوبئة	والطب
Higher serum alkaline phosphatase activity 

in infants born to vitamin
D-deficient mothers.

100

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بالتعليم	الطبي
Do poor patients suffer from inaccurate 

diagnoses more than well-to-do patients? A 
randomized control trials.

101

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بعلم	االوبئة	والطب

An assessment for diagnostic and 
therapeutic modalities for management of 
pediatric Iron deficiency Anemia in Saudi 

Arabia: a crossectional study.
10٢

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بعلم	االوبئة	والطب
CREOLE Study Investigators. Comparison of 
Dual Therapies for Lowering Blood Pressure 

in Black Africans.
10٣

محرر	مشارك املجلة	متخصصة	بعلم	االوبئة	والطب
Quality of life among home healthcare 

patients in Saudi Arabia: household-based 
survey. Health Qual Life Outcomes.

104

كاتب	مشارك املجلة	متخصصة	يف	إدارة	الرعاية	الصحية Journal of Information and Knowledge 
Management 105

مراجع املجلة	متخصصة	يف	إدارة	الرعاية	الصحية INQUIRY: The Journal of Health Care 
Organization, Provision, and Financing 10٦

مراجع املجلة	متخصصة	يف		جودة	الرعاية	الصحية International Journal of Health Care Quality 
Assurance 10٧

مراجع املجلة	متخصصة	يف	مرض	السرطان Aging 108

مراجع املجلة	متخصصة	يف	مرض	السرطان Asian Pacific Journal 109

مراجع املجلة	متخصصة	يف	األمراض	املعدية Transaction 110

مراجع املجلة	متخصصة	مبرحلة	الشيخوخة Sultan Qaboos University Medical Journal 111

مراجع املجلة	متخصصة	يف	إعداد	الرعاية	األولية Primary Health Care Research & 
Development 11٢

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا Infectious Diseases of Poverty 11٣

مراجع املجلة	متخصصة	يف	مرض	السرطان PLOS ONE 114

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا Journal of Infection and Public Health 115

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا Journal of Hospital Infection 11٦

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا BMC Public Health 11٧

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا Infectious Diseases in Clinical Practice 118

مراجع املجلة	متخصصة	بفيروس	كارونا Epidemiology and Infection 119
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كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	علوم	احلاسب	اآللي Journal Paper )IEEE Access) 1٢0

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	علوم	احلاسب	اآللي Journal Paper )Applied Sciences) 1٢1

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	علوم	احلاسب	اآللي Conference Paper )IJCNN) 1٢٢

كتابة	مقال املجلة	متخصصة	يف	علوم	احلاسب	اآللي Book published in Springer Nature 1٢٣

كاتب	ومحلل املجلة	متخصصة	يف	اقتصاديات	الرعاية	الصحية Journal of Clinical Oncology 38 1٢4

كاتبة	مقال COVID-19	يف	متخصصة	املجلة Athens Journal of Health & Medical 
Sciences 1٢5

كاتبة	مقال  املجلة	متخصصة	يف	سياسات	اخلدمات
الصحية		والبحوث

Potential implications for weak health 
systems and conflict zones in the Middle 

East and North Africa region.
1٢٦

محلل	رئيسي املجلة	متخصصة	يف	اقتصاديات	الرعاية	الصحية

Cancer Incidence Trends From 1999 to 
2015 And Contributions of Various Cancer 
Types to The Overall Burden: Projections 
To 2030 And Extrapolation of Economic 

Burden in Saudi Arabia.

1٢٧

كاتب	ومحلل	رئيسي املجلة	متخصصة	يف	اقتصاديات	الرعاية	الصحية
The Burden, Future Trends, And 

Economic Impact of Lung Cancer in 
Saudi Arabia

1٢8

كاتب	مشارك املجلة	متخصصة	يف	الصحة	املعلوماتية International Medical Informatics 
Association 1٢9

كاتب	مشارك املجلة	متخصصة	يف	الصحة	املعلوماتية Online Journal of Public Health 
Informatics 1٣0

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( ELSEVIER Journal: Cite Score :5.9,
Impact Factor: 2.879 Saudi Pharmaceutical Journal 1٣1

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( Dove Press: Cite Score: 7.1,
Impact Factor: 5.115 International Journal of Nanomedicine 1٣٢

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( Taylor& Francis,
Impact Factor: 4.902 Drug Delivery 1٣٣

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( ELSEVIER Journal: Cite Score:10.3,
 Impact Factor: 5.182

Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, 
and Medicine 1٣4

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( Taylor& Francis,
Impact Factor: 2.169

Pharmaceutical Development & 
Research 145

أ.د.	عالء	الدين	ياسني		)عضو	اللجنة	االستشارية( Hematology and Thrombosis Journal of Thrombosis and Thrombolysis 1٣٦

محرر علمية/صحية SunText Review of Medical & Clinical 
Research 1٣٧

محرر علمية/صحية Journal on Respiratory illness and 
Diseases 1٣8

محرر علمية/صحية Medical Health & Clinical Research 1٣9

محرر علمية/صحية Japan Journal of Science 140

مراجع علمية/صحية BioFactors Journal 141



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٣1

صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

عضوية أبحاث	طبية British Journal of Medicine and Medical 
Research 14٢

عضوية أمراض	الباطنة Austin Journal of Gastroenterology 14٣

عضوية أمراض	الباطنة SciTz Gastroenterology 144

عضوية علم	اجلراثيم Open Journal of Bacteriology 145

عضوية مختصة يف اختال أمراض الباطنة International Journal of Gastroenterology 
Disorders & Therapy 14٦

عضوية أمراض	الباطنة SM Journal of Gastroenterology and 
Hepatology 14٧

عضوية علم	املناعة International Journal of Immunology and 
Immunotherapy 148

عضوية علم	الطب	البديل Journal of Alternative and Integrative 
Medicine 149

عضوية علم	الصيدلة Pakistan Journal of Pharmaceutical 
Sciences 150

عضوية أمراض	الباطنة World Journal of Gastroenterology 151

عضوية علم	األحياء	اجلزيئية Frontiers of Molecular Biosciences 15٢

عضوية السرطان European Journal of Cancer Prevention 15٣

نشر	مقال	علمي علم	الكيمياء	الضوئية	وعلم	األحياء	الضوئية Journal of Photochemistry and 
Photobiology A-Chemistry 154

نشر	مقال	علمي علم	أمراض	املناطق	املدارية	املهملة PLOS Neglected Tropical Diseases 155

نشر	مقال	علمي علم	الوراثة	اجلزيئي	البشري Human Molecular Genetics 15٦

نشر	مقال	علمي علم	األعصاب	اجلزيئي Journal of Molecular Neuroscience 15٧

نشر	مقال	علمي علم	الدماغ	السلوكي Behavioural Brain Research 158

نشر	مقال	علمي علم	السرطانات Oncology Letters 159

نشر	مقال	علمي علم	السرطانات Indian Journal of Cancer 1٦0

نشر مقال علمي العلوم البيولوجية Bioscience Reports 1٦1

نشر مقال علمي الطب والعلوم Bentham Science Publishers 1٦٢

نشر مقال علمي علم الصيدلة Pakistan Journal of Pharmaceutical 
Science 1٦٣

نشر مقال علمي أبحاث طبية Scientific Reports 1٦4

نشر مقال علمي طب األطفال حديثي الوالدة Journal of Neonatal-Perinatal Medicine 1٦5

نشر مقال علمي أبحاث طبية Jama Network Open 1٦٦
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نشر	مقال	علمي أبحاث	طبية Eastern Mediterranean Health 
Journal 1٦٧

نشر	مقال	علمي  الطب	التكميلي	والطب	البديل	القائم
على	األدلة

Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine 1٦8

نشر	مقال	علمي علم	الصيدلة Indo American Journal of 
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Screening 1٧9
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 Hearing Aid Outcome: Audiologists' Practice
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 Preliminary Testing of Efficacy of the Invented
 Sensory Re-education Device )SRED) on
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علمية Prehospital and Disaster Medicine 184

Frequency responses of conventional and 
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Occupational Therapy Goal Achievement for 
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The age and gender distribution of patients 
admitted following nonfatal road traffic 

accidents in Riyadh: A cross-sectional study
علمية International Journal of Critical 

Illness and Injury Science 18٧

Diagnostic accuracy of the Troponin-only 
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)T-MACS) decision aid with a point-of-care 
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علمية Emergency Medicine Journal 188

Can Emergency Medical Services )EMS) 
Shorten the Time to Stroke Team Activation, 

Computed Tomography )CT), and the Time 
to Receiving Antithrombotic Therapy? A 

Prospective …

علمية Prehospital and Disaster Medicine 189

Correlations between Direct and Calculated 
Low-Density Lipoprotein Cholesterol 

Measurements in Children and Adolescents
علمية Journal of Clinical Laboratory 

Analysis 190

Impact of COVID-19 Quarantine on the Physical 
Condition of Residents in Saudi Arabia علمية Journal of Internal Medicine and 
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The duration of mechanical ventilation in 
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syndrome admitted to the intensive care unit
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الصلة	يف	التغذية.
Taylor Francis :الناشر

Critical reviews in Food Science 
and Nutrition ٢05

محكم	ومراجع

نشر	األبحاث	األصلية	احملكمة	التي	تتناول	تطوير	
الكيمياء	والكيمياء	احليوية	لألغذية	أو	الطرق	/	
الطرق	التحليلية	املستخدمة.	يجب	أن	تركز	جميع	

األوراق	على	حداثة	البحوث	التي	أجريت.
تصدر	عن	دار	نشر	إلسيفير	وذات	معامل	تأثير	

5.٣99	لعام	٢018.

املجلة	العلمية	كيمياء	األغذية ٢0٦

Author science science direct ٢0٧

Author science International Journal of Pathology. ٢08

Publisher

IEEE Access is an award-winning, 
multidisciplinary, all-electronic 
archival journal, continuously 

presenting the results of original 
research or development across 
all of IEEE’s fields of interest. The 
scope of this journal comprises 
all of IEEE’s fields of interest, 

emphasizing applications-oriented 
and interdisciplinary articles.

IEEE Access ٢09

Publisher

IJACSA is a scholarly computer 
science journal representing the best 
in research. Its mission is to provide 
an outlet for quality research to be 

publicised and published to a global 
audience. The journal aims to publish 

papers selected through rigorous 
double-blind peer review to ensure 

originality, timeliness, relevance, and 
readability.

 International Journal of Advanced 
Computer Science and Applications 

)IJACSA)
٢10

 Pharmaceutical Sciences & Medical
Herbalism International Peer Reviewed Journal

International Journal of 
Pharmaceutical Sciences Review 

and Research
٢11

Education & Psychology  International Peer Reviewed Journal  European Journal of Education 
Studies ٢1٢



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٣5

صفة	املشاركة وصف	املجلة	العلمية اسم	املجلة	العلمية م

 Language Education and Applied 
Linguistics

 Open Access Peer-Reviewed 
International Journal

 International Journal of Language 
Education and Applied Linguistics 

)IJLEAL)
٢1٣

Engineering Education Technology Scopus Indexed Journal
 International Journal of Innovative 

Technology and Exploring 
Engineering )IJITEE)
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1٣٦

الجمعيات العلمية

مساهمات	الكليات	يف	اجلمعيات	العلمية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

جــدول	8٧:	يوضــح	مســاهمات	كليــات	اجلامعــة	يف	اجلمعيــات	العلميــة	احملليــة	والعامليــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1441/1440هـ

أهم	إجنازاتها	خالل	عام	التقرير تاريخ	انشائها اسم	اجلمعية	العلمية

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	عضوية	مجلس	اإلدارة	واملشاركة	يف	تنظيم	أنشطتها. ٢011	م اجلمعية	السعودية	لعالج	جذور	وأعصاب	األسنان
)Saudi Endodontic Society(

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	أعمال	اجلمعية	لتحقيق	أهدافها،	اجلمعية	تعمل	حتت	مظلة	
كلية	طب	األسنان	باجلامعة	ويشارك	منسوبو	الكلية	يف	رئاستها	وعضوية	مجلس	إدارتها. ٢01٧	م

اجلمعية	السعودية	لتشوهات	الوجه	وشق	الشفة	واحلنك
)Cleft lip and Palate and Craniofacial 

Anomalies Society)

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	عضوية	مجلس	اإلدارة	واملشاركة	يف	تنظيم	أنشطتها. ٢01٧	م اجلمعية	السعودية	لتعليم	طب	األسنان
)Saudi Dental Educational Society(

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	تنظيم	أنشطتها. ٢01٦	م اجلمعية	السعودية	لطب	أسنان	األطفال
)Saudi Society of Paediatric Dentistry(

مديرة	النادي	العلمي	إحدى	عضوات	هيئة	التدريس	بالكلية -
ITI study club Riyadh and Middle East
 النادي	العلمي	للفريق	الدولي	لزراعة	األسنان	)الرياض

)والشرق	األوسط

تقدمي	واستضافة	محاضرين	يف	مجال	طب	األسنان،	كما	أن	الكلية	تستضيف	فرع	الكلية	
العاملية	ألطباء	األسنان	مبنطقة	اخلليج	العربي،	باإلضافة	إلى	مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	

عضوية	مجلس	اإلدارة	واملشاركة	يف	تنظيم	أنشطتها.
19٦٧	م

الكلية	العاملية	ألطباء	األسنان-	الشرق	األوسط
)International College of Dentists )ICD)-

Middle East)

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	تنظيم	أنشطتها. ٢00٦	م اجلمعية	السعودية	لتقومي	األسنان
)Saudi Orthodontics Society)

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	تقدمي	محاضرات	علمية	وتنظيم	أنشطتها	واملساعدة	يف	أعمال	
اجلمعية	لتحقيق	أهدافها. ٢008	م

اجلمعية	السعودية	جلراحة	الفم	والوجه	والفكني
)Saudi Society of Oral and Maxillofacial 

Surgery)

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	عضوية	مجلس	اإلدارة	واملشاركة	يف	تنظيم	أنشطتها. ٢01٧	م اجلمعية	السعودية	لالستعاضة	السنية
)Saudi Prosthodontics Society)

مشاركة	منسوبي	الكلية	يف	تقدمي	محاضرات	علمية	وتنظيم	أنشطتها. ٢018	م اجلمعية	السعودية	ألمراض	وجراحة	اللثة
)Saudi Society of Periodontology)

االشتراك	يف	العضوية 194٣	م اجلمعية	االمريكية	للحساسية	والربو	واالمراض	املناعية

االشتراك	يف	العضوية 19٢٢	م جمعية	سيجما	ثيتا	تاو	الدولية	للتمريض

أعلى	معدالت	يف	درجة	الدكتوراة	على	مستوى	اجلامعة 189٧	م جمعية	الشرف	فاي	كابا	فاي

أعلى	معدالت	يف	درجة	الدكتوراة	على	مستوى	اجلامعة 19٧٧	م جمعية	املفتاح	الذهبي	الدولية

االشتراك	يف	العضوية 19٧5	م جمعية	ابحاث	التمريض	يف	الغرب	األوسط

-	لدى	اجلمعية	أكثر	من	1٣5000عضو	نشط.
-	يقطن	األعضاء	يف	أكثر	من	90	دولة.

-	يوجد	5٣0	ممثاًل	يف	أكثر	من	٧00	مؤسسة	للتعليم	العالي	يف	العديد	من	البلدان.
-	املنشورات:	مجلة	منحة	التمريض	هي	واحدة	من	املجالت	الطبية	األكثر	قراءة.

19٢٢	م منظمة	سيغما	ثيتا	تاو	الدولية
للممرضات
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1٣٧

أهم	إجنازاتها	خالل	عام	التقرير  تاريخ
انشائها اسم	اجلمعية	العلمية

- - جمعية	املمرضات	املصرية

- - ،رابطة	خريجي	كليات	التمريض	العليا

- - اجلمعية	املصرية	للتوجيهات	الصحية
والتغذوية

أهم	البرامج	واألنشطة	العالجية	باملركز:
1.		برامج	التقييم	والعالج	واملتابعة	الطبية

٢.	برامج	العالج	املعريف
٣.	برامج	العالج	السلوكي

4.	برامج	الوقاية	من	االنتكاسة
5.	برامج	وأنشطة	ثقافية

٦.	املجموعات	التعليمية	العامة
٧.	برامج	وأنشطة	التوعية	الدينية

8.	برامج	رياضية	وترفيهية	وأنشطة	خارجية
9.	برامج	عالجية	هادفة	إلى	زيادة	الدافعية	واالستبصار

10.	برامج	تعليم	املهارات	االجتماعية	وكيفية	التعامل	مع	الضغوط

199٣	م جمعية	اإلدمان	والتدخني	)كفى(

حتسني	جودة	بحوث	التمريض 1945	م جمعية	أبحاث	التمريض	بوسط	غرب
أمريكا

توفير	منتدى	لتبادل	املعرفة	واملعلومات	بني	املنظمات	األعضاء	يف	األطباء	العامني	
/	أطباء	األسرة 19٧٢	م املنظمة	العاملية	ألطباء	األسرة

عقد	الندوات	واملؤمترات	العلمية	املتخصصة. 1998	م اجلمعية	العلمية	لكليات	التمريض	العربية

تعزيز	البحث	العلمي 1999	م اجلمعية	االردنية	للبحث	العلمي

عقد	ورش	عمل	وندوات	ومؤمترات	علمية	متخصصة	يف	املجاالت	التربوية	والنفسية	واإلدمان ٢01٢	م مؤسسة	ابو	العزائم	للطب	النفسي

تعزيز	الصحة	العاملية	وحتقيق	التميز	يف	التمريض	يف	تطوير	املعرفة	والبحث	العلمي	
والقيادة	واخلدمة	التمريضية	وتعقد	املؤمترات	الدولية	مرتني	كل	عام	ولها	مجلة	عاملية	

للبحث	العلمي
1885	م

 اجلمعية	الفخرية	الدولية	للتمريض	سيجما	ثيتا	تاو-
الواليات	املتحدة	األمريكية

Chapter XI

تشمل	األنشطة	اجلارية	العضوية	والسجالت	التاريخية	والنشرة	اإلخبارية	وتنسيق	مشاريع	
الشراكة	)Lippincott Advisor(	وتنسيق	املؤمترات	السنوية	واإلقليمية	ومجلة	

التمريض	عبر	الثقافات	وأنشطة	الفصل	والتواصل	مع	األشخاص	داخل	املجتمع	وخارجه.	
	،	)www.tcns.org)	الويب	بصفحة	أيًضا	املركزي	املكتب	يحتفظ	،	ذلك	إلى	باإلضافة

وهي	وسيلة	رئيسية	لالتصال	على	مستوى	العالم.

19٧4	م جمعية	التمريض	عبر	الثقافات

 تعزيز	الصحة	العاملية	وحتقيق	التميز	يف	التمريض	يف	تطوير	املعرفة	والبحث	العلمي
 والقيادة	واخلدمة	التمريضية	وتعقد	املؤمترات	الدولية	مرتني	كل	عام	ولها	مجلة	عاملية

للبحث	العلمي
19٢٢	م  سيغما	ثيتا	تاو	جمعية	الشرف	الدولية	للتمريض	)سيغما(

Alpha Lambda Chapter  شيكاغو

تعزيز	الصحة	وحتقيق	التميز	يف	التمريض	يف	تطوير	املعرفة	والبحث	العلمي	والقيادة	
واخلدمة	التمريضية	وعقد	املؤمترات	الدولية	على	مستوى	أوروبا	مرة	كل	عام 1990	م سيغما	ثيتا	تاو	جمعية	الشرف	الدولية	للتمريض	)سيغما(		

Tau Omega Chapter السويد

التقدم	العلمي	،	وتعزيز	املمارسات	املهنية 19٧5	م )MNRS(	األوسط	الغرب	يف	التمريض	أبحاث	جمعية

تهتم	بتعزيز	قدرات	التمريض	مهنيًا	وبحثيًا 	/11	/٢٣
14٢٣	هـ اجلمعية	السعودية	للتمريض	املهني

املشاركة	يف	التنظيم /	8	/	٢8 
14٢٦	هــ اجلمعية	السعودية	العلمية	للمعلوماتية	الصحية

قمة	الرياض	لعاملية	للصحة	الرقمية	يف	1٢-11	أغسطس	٢0٢0
مشاركة	اجلمعية	يف	املؤمتر	العاملي	الرابع	لطب	احلشود	بتاريخ:	10	ديسمبر	٢019

/	٦	/	٢5 
14٢8	هــ اجلمعية	العلمية	للصحة	العامة

إصدار	دورية	تعليم	املهن	الصحية 19٧0	م اجلمعية	اإلقليمية	للتعليم	الطبي
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أهم	إجنازاتها	خالل	عام	التقرير تاريخ	انشائها اسم	اجلمعية	العلمية

عضوية - اجلمعية	األمريكية	للصيدلة	والعالج	التجريبي

عضوية = جمعية	علم	األعصاب

عضوية - اجلمعية	الباكستانية	الفيسيولوجية

عضوية - جمعية	علم	احليوان	يف	باكستان

عضوية -  عضوية	دائمة	يف	جمعية	األعصاب	والغدد	الصماء
يف	باكستان

عضوية - املنظمة	األمريكية	للتشريح	السريري

عضوية - املنظمة	البريطانية	للتشريح	السريري

عضوية - اجلمعية	الهندية	للجينات	البشرية

عضوية - اجلمعية	العاملية	للعالج	العرقي،	الواليات	املتحدة

عضوية - اجلمعية	السعودية	للتعليم	الطبي

- نوفمبر	٢01٢	م SOTA

تقيم	اجلمعية	مؤمترها	العاملي	سنويًا	وآخر	مؤمتراتها	لهذا	العام	مت	عبر	االنترنت	يف	
مارس	٢0٢0،	حيث	شارك	أعضاء	هيئة	التدريس	بحضور	بعض	الندوات	الهامة	يف	التغذية	

واملنعقدة	بهذا	املؤمتر.
19٢8	م اجلمعية	األمريكية	للتغذية

تصدر	اجلمعية	البريطانية	للتغذية	خمس	دوريات	علمية	ذات	تصنيف	علمي	مرموق	
عالي	تنشر	بواسطة	الناشر	جامعة	كامبريدج

Cambridge University Press
•	الدورية	البريطانية	للتغذية	)معامل	تأثير	٣.٣19(

•	الدورية	العلمية	جلمعية	التغذية	)معامل	تأثير	5.01٧(
•	دورية	التغذية	والصحة	العامة	)معامل	تأثير	5٢٦.٢(

•	الدورية	للدراسات	املرجعية	ألبحاث	التغذية	)معامل	تأثير5.595(
•	دورية	علوم	األغذية

•	نشر	مجموعة	من	الكتب	العلمية	احملكمة	عالية	التأثير.
تنظم	اجلمعية	البريطانية	للتغذية	مؤمترات	علمية	معتمده	الجتذاب	خبراء	التغذية	
بهدف	نشر	اخر	ما	توصل	اليه	علماء	التغذية	على	مستوى	العالم	يف	مجال	أبحاث	

التغذية	بالتعاون	مع	اجلمعية	الطبية	امللكية	ومجموعة	من	اجلمعيات	األوروبية	للتغذية،	
كذلك	العمل	مع	ممثلي	اجلهات	البحثية	على	مستوى	العالم.	تقوم	اجلمعية	كذلك	
بتقدمي	ورش	عمل	معتمدة	لتعزيز	وتطوير	املهارات.	مشاركة	عضوة	من	أعضاء	هيئة	
التدريس	د.	جنالء	املانع	يف	املؤمتر	السنوي	للجمعية	البريطانية	للتغذية	واملنعقد	يف	
مدينة	لندن	يف	بريطانيا	٢019	ديسمبر.		باإلضافة	الي	ذلك	تشارك	عضوة	من	أعضاء	

هيئة	التدريس	د.	جنالء	املانع	يف	عضوية	اجلمعية

1941	م اجلمعية	البريطانية	للتغذية

مشاركة	عضوة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	د.	جنالء	املانع	يف	عضوية	اجلمعية. ٢005	م SSFN	للتغذية	السعودية	اجلمعية

- 1980	م اجلمعية	األوروبية	للتغذية	السريرية	والتمثيل	الغذائي	
)ESPEN(

- 19٧٦	م
اجلمعية	األمريكية	للتغذية	الوريدية	واالنبوبية

American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition “ASPEN”

تشارك	عضوة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	بروفسور	هاله	يوسف	يف	عضوية	اجلمعية	
وكمحكم	مراجع	للملخصات	العلمية	يف	امللتقى	السنوي	٢0٢0 ٢01٢	م اجلمعية	املصرية	لسالمة	الغذاء
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أهم	إجنازاتها	خالل	عام	التقرير  تاريخ
انشائها اسم	اجلمعية	العلمية

مشاركة	عضوة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	د.	سهير	عبد	اهلل	بحضور	عدد	من	الندوات	التي	
نظمتها	اجلمعية	عبر	اإلنترنت	واملنعقدة	يف	مايو	٢0٢0	عن	الرعاية	احلرجة	ملرضى	الكلى	

.COVID-19	تفشي	أثناء
٢001	م

اجلمعية	السعودية	لطب	وزراعة	الكلى
Saudi society of Nephrology & 

Transplantation )SSN&T)

شارك	أحد	اعضاء	هيئة	التدريس	بحضور	احدى	ندواتها	املقامة	لهذا	العام	د.	سهير	عبداهلل ٢001	م
اجلمعية	السعودية	لطب	وزراعة	الكلى

Saudi society of Nephrology & 
Transplantation )SSN&T)

شارك	أحد	اعضاء	هيئة	التدريس	بحضور	احدى	ندواتها	املقامة	لهذا	العام	د.	سهير	عبداهلل 19٦٧	م االحتاد	العاملي	للسمنة
World Obesity Federation “WOF”

نشر	ملصقني	بحثيني ٢005	م مجلس	األشعة	األوروبي

املشاركة	مبلصق	بحثي - اجلمعية	العلمية	السعودية	لألشعة

حماية	وتعزيز	الصحة	بقيادة	ممارسني	صحيني	يخدمون	املجتمع	بإنسانية	وكفاءة. 199٢	م الهيئة	السعودية	للتخصصات	الصحية

تشجيع	وتعزيز	التفوق	املهني،	وتطوير	العلم	وممارسة	الرعاية	التنفسية. 194٧	م اجلمعية	األمريكية	للرعاية	التنفسية

	تعزيز	روح	التنافس	بني	الطالب	وتعزيز	منو	البحوث	العلمية	بني	الطالب ٢0٢0/1/٢٦	م Health conference-Olympiad

Editor -
- Clinical & Experimental Anatomy

-International Journal of Clinical Oral 
and Maxillofacial Surgery

Reviewer -

• Aesthetic plastic surgery journal. 
• Ophthalmic Plastic and Reconstructive 

Surgery.
•Journal of Cosmetic Dermatology.

BMC Ophthalmology

	تعزيز	منو	البحوث	الدوائية  American Society for Pharmacology and  1908	م
 Experimental Therapeutic

- 	املؤسسة	العامة	للتدريب	التقني	واملهني	-	إدارة	التدريب 19٧9	م

	تساهم	يف	تخطيط	وتطوير	مهنة	الصيدلة ٢008	م  Saudi Pharmaceutical ASPET Society 
)SPS)

• Simulation week 2019 and 2020 webinars.
• COVID-19 Webinar.

• Standardized Patient webinar.
٢018	م Saudi Society for simulation in 

Healthcare

Novel genetic variants associated with long-term treatment 
response in chronic myeloid leukaemia )CML) patients )Dec 2019) 

Contributors: Dr Zafar Iqbal, Dr Nawaf Alanazi.
1958	م American Society of Hematology )ASH)

Discovery of novel genes associated with blast crisis chronic 
myeloid leukaemia )CML) patients )June 2020)
Contributors: Dr Zafar Iqbal, Dr Nawaf Alanazi

199٢	م European Hematology Association )EHA)

 Finding new genes and mutations associated with blast crisis 
chronic myeloid leukaemia )CML) patients

Contributors: Dr Zafar Iqbal, Dr Nawaf Alanazi
٢010	م  Saudi Society for Blood and Marrow 

Transplantation )SSBMT)

 Finding new genes and mutations associated with blast crisis
chronic myeloid leukaemia )CML) patients

Contributors: Dr Zafar Iqbal, Dr Nawaf Alanazi
٢014	م  Pakistan Society for Molecular and 

Clinical Hematology )PSMH)
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االختراعات

جــدول	88:	يوضــح	أعــداد	بــراءات	اإلختــراع	يف	اجلامعــة	ومركــز	امللــك	عبــداهلل	العاملــي	لألبحــاث	الطبيــة	خــالل	
األعــوام	اجلامعيــة	الثالثــة	املاضيــة

جــدول	89:	يوضــح	اجلــدول	قائمــة	باســماء	بــراءة	اإلختــراع	يف	اجلامعــة	ومركــز	امللــك	عبــد	اهلل	العاملــي	لألبحــاث	
الطبيــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

العام	اجلامعي	1441/1440هـ العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ التصنيف

٦ 14 4 عدد	براءات	االختراع

براءة	االختراع املجال اجلهة	املسجل	لديها	براءة	االختراع العدد

Sustained Release of a Therapeutic 
Agent from PLA-PEG-PLA 

Nanoparticles for Cancer Therapy
Drug Discovery USPTO 1

Device Connectable to a Dialysis 
Catheter for in Situ Analysis Medical Device USPTO ٢

Image guided radiotherapy method 
for treating a subject having a tumor

Drug Discovery / diagnostic and 
treatment USPTO ٣

Method of Treating Leukemia Drug Discovery USPTO 4

Acid-Stabilized Iron-based Metal 
Oxide Colloidal Nanoparticles, and 

Methods Thereof
Drug Discovery USPTO 5

Kheireddine El-Boubbou

Size-controlled ultra-small iron-
based metal oxide nanoparticles, 

nanocolloids comprising the 
nanoparticles, and methods of 
making the nanoparticles. The 

method for making the iron-based 
nanoparticles

King Abdullah International 
Medical Research Center 
)KAIMRC) King Saud Bin 

Abdulaziz University for Health 
Sciences )KSAU-HS) NATIONAL 

GUARD HEALTH AFFAIRS

٦
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المكتبات:

تعــد املكتبــات بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة أحــد أهــم مراكــز دعــم املعلومــات التــي تســاعد علــى حتقيــق األهــداف األكادمييــة 
للجامعــة مــن خــال برامــج التعليــم األكادمييــة املنتشــرة حــول الكليــات والتــي تتميــز بفعاليتهــا وكفاءتهــا. توفــر املكتبــات ملســتخدميها جميــع العلــوم الصحيــة 
ذات اجلــودة العاليــة واملتعلقــة باملــوارد التعليميــة، وتســعى إلــى تقــدمي التطويــر املهنــي للمجتمعــات املنتســبة لهــا وذلــك مــن خــال دعــم التميــز واالبتــكار يف 
التعليــم واألبحــاث وتقــدمي املعلومــات الازمــة جلميــع روادهــا. كمــا أن مكتبــات اجلامعــة تضــم 18 فرعــاً موزعــن علــى ثاثــة مناطــق يف اململكــة، موزعــة 
ــات،  ــع الطــاب، الطالب ــات خدمتهــا جلمي ــة جــدة و3 يف األحســاء. تقــدم املكتب ــة الريــاض، 5 مكتبــات يف مدين ــي: 10 مكتبــات يف مدين ــى النحــو التال عل
أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن. تضــم املكتبــات مجموعــات واســعة النطــاق ســواء اإللكترونيــة أو املطبوعــة يف مجــاالت العلــوم الصحيــة لدعــم املناهــج 
واملقــررات يف جميــع أقســام الكليــات. حتتــوي معظــم املكتبــات علــى أماكــن مخصــص للقــراءة واالطــاع، أجهــزة التصويــر والطباعــة باإلضافــة إلــى أجهــزة 
ــوارد  ــم امل ــة بتنظي ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــة املل ــات يف جامع ــي. وتقــوم املكتب ــت لتســهيل البحــث اإللكترون ــر املربوطــة باإلنترن الكمبيوت
التعليميــة وتخزينهــا وصيانتهــا وإتاحتهــا ملســتفيدي القــراءة أو البحــث مــن منســوبي اجلامعــة. ويعتبــر دور املكتبــات يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز 
ــة  ــق بيئ ــوم الطبيــة هامــاً جــداً يف اجلامعــة مــن حيــث تلبيــة متطلبــات املســتخدمن يف توفيــر جميــع اخلدمــات الازمــة يف كل مرافــق اجلامعــة وخل للعل
مواتيــة وصحيــة للتعلــم بأعلــى جــودة ممكنــة. كذلــك تســعى العمــادة إلــى إثــراء محتوياتهــا ومقتنياتهــا العلميــة باســتمرار لتواكــب عجلــة التطــور التعليمــي 
يف جميــع املجــاالت الصحيــة. فتعمــل العمــادة جاهــدة بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس بجمــع جميــع مســتلزمات املكتبــات ســنوياً مــن كتــب ومقــاالت 
ومراجــع وغيرهــا والعمــل علــى توفيرهــا وإتاحتهــا للمســتخدمن. باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم املكتبــات علــى مراجعــة احملتــوى اإللكترونــي دوريــاً والعمــل علــى 
إثرائــه بأحــدث البحــوث العلميــة عامليــاً. تعمــل املكتبــات حتــت نظــام إدارة معلومــات املكتبــة الــذي يعــرف مــن قبــل بالســمفوني )SirsiDynix( حيــث يتــم 
إدخــال معلومــات محتويــات املكتبــة مــن كتــب وغيرهــا يف النظــام وفهرســتها وفقــاً لسياســات ومعاييــر التصنيــف والفهرســة العامليــة. حيــث ميكــن ملنســوبي 
اجلامعــة اســتعارة الكتــب الازمــة واالطــاع علــى آخــر البحــوث العلميــة احلديثــة مــن داخــل أو خــارج اجلامعــة، مــن خــال نظــام املكتبــة الرقمــي.  كمــا 
أن وجــود مكتبــة اإللكترونيــة مهــم جــداً، حيــث إن معظــم العالــم املتقــدم علميــاً انتقــل إلــى عصــر الرقمنــة ممــا الشــك فيــه العالــم الرقمــي جعــل حياتنــا 
أســهل وأســرع. كمــا توفــر اجلامعــة أيضــا املكتبــة الرقميــة أو اإللكترونيــة التــي تضــم أشــهر قواعــد البيانــات العامليــة يف املجــاالت الصحيــة وغيرهــا مثــل 
  )Access Medicine, Surgery & Pharmac) )Micromedexِ) مايكروميديســن )Clinical Key) أو كلينــكال كــي )PubMed( بــوب ميــد
(Up-To-Date( وغيرهــا. وتدعــم املكتبــة الرقميــة املســتخدمن يف مجــاالت تخصصاتهــم املختلفــة بتوفيــر أحــدث البحــوث العلميــة واملســاعدة يف 
الوصــول إلــى الكتــب واملقــاالت واملجــات اإللكترونيــة. مــن اهــم مميــزات املكتبــة اإللكترونيــة إمكانيــة اســتخدمها واالســتفادة منهــا داخــل وخــارج اجلامعــة. 
ــة اســتخدامها  ــى كيفي ــس والطــاب عل ــة التدري ــب أعضــاء هيئ ــم بتدري ــات بشــكل دائ ــن املكتب ــوم موظف ــة يق ــة اإللكتروني ــن املكتب ــة م لاســتفادة الكامن
ــات،  ــة متكامــل مــن بواب ــل نظــام حماي ــاء وتفعي ــات بشــكل جــدي القتن ــادة املكتب ــة، تعمــل عم ــات املكتب ــى مقتني ــة. وللمحافظــة عل وطــرق البحــث املختلف
األجهــزة القارئــة، مســاعد املكتبــة الرقميــة، محطــة عمــل املوظفــن، الشــرائح الرقميــة ونظــام اإلعــارة الذاتيــة للمســتفيدين. فقــد عملــت العمــادة بالتعــاون 
مــع قســم خدمــات التقنيــات التعلميــة وبعــض الشــركات املتخصصــة علــى إعــداد وتدقيــق املناقصــة لشــراء نظــام احلمايــة RFID هــي اختصــار لكلمــة 
Radio frequency Identification وهــو مصطلــح عــام للتقنيــات التــي تســتخدم موجــات الراديــو الاســلكية للتعــرف األتوماتيكــي علــى الكيانــات 
واألوعيــة داخــل مــكان مــا. أيضــا باإلضافــة لنظــام احلمايــة يســاعد الRFID يف إدارة مقتنيــات املكتبــة نظــراً الرتباطــه بنظــام الســمفوني. فمــن أهــم 

مميزاتــه هــي كمــا يلــي:

• التقليل من األخطاء والتقليل من التدخل البشري.
• نقل البيانات يف الوقت احلقيقي 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 يف املكتبة.

• خفض تكلفة التشغيل. وحتسن اإلنتاجية.

وأخيــراً، نظــام إدارة املكتبــة وحمايــة مقتنياتهــا بالتــردد اإلذاعــي RFID يعمــل علــى تســهيل، وتســريع عمليــات اإلعــارة واإلرجــاع، واخلــروج اآلمــن ملقتنيــات 
املكتبــة، واختصــار الوقــت الــازم ملســتخدمي املكتبــة الســتعارة األوعيــة املكتبيــة إلــى النصــف، وميــدد عمــل املكتبــة ملــدة )24( ســاعة.
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تطوير المكتبات

تنمية	مواد	ومقتنيات	املكتبات	من	موارد	التعلم.
سيتم	حتقيق	هذا	الهدف	من	خالل	املشاريع	التالية:

•  إثراء مقتنيات املكتبة املطبوعة واإللكترونية لدعم املناهج األكادميية.

•  مراجعة املناهج الدراسية بانتظام وإضافة موارد التعلم الغير متاحة.
•  اقتناء وإدارة املوارد ذات اجلودة العالية املرتبطة باملواد األكادميية والبحثية واالحتياجات السريرية.

• التقومي الدوري ملدى توافر أحدث النصوص والكتب املرجعية.
• تقومي موارد التعلم / قواعد البيانات على االنترنت للتأكد من مدى وماءمتها للمستخدمن. 

• تعزيز الوعي بحقوق امللكية الفكرية.

تطوير	النظام	الداخلي	ملراقبة	اجلودة	وذلك	لقياس	رضى	املستخدمني	يف	فترة	قصيرة.
سيتم	حتقيق	هذا	الهدف	من	خالل	املشاريع	التالية:

• إجراء دراسة استقصائية لقياس رضا املستخدمن مرة واحدة يف السنة على األقل.
• مراجعة وتنقيح السياسات واإلجراءات بناء على نتائج الدراسة االستقصائية.

• إشراك الطاب وأعضاء هيئة التدريس يف حتسن خدمات وموارد املكتبة.
• تطوير الكفاءة بن أمناء املكتبات.

• جتميع التقارير الشهرية / السنوية التي تسلط الضوء على الرؤية واالستخدام الفعال للمكتبة.
• إنشاء بيئة تتضمن املعلومات األخاقية يف أطار رقمي.

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

رفع	مستوى	تطوير	وتدريب	املوارد	البشرية.
سيتم	حتقيق	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 يف زيادة عدد مستخدمي املكتبة.

• التطوير الدائم للموظفن من خال اشراكهم يف برامج التطوير املهني املختلفة.
• خلق بيئة عمل مهنية وداعمة وإيجابية.

• خلق سياسة مهنية متميزة جلذب أفضل القوى العاملة.
• تشجيع وتعزيز التدريب املهني وفرص املنح الدراسية محليا ودوليا.

استخدام	خدمات	املكتبة	اآللية	التشغيل	بكفاءة.
سيتم	حتقيق	هذا	الهدف	من	خالل	املشاريع	التالية:

)SIS) دمج نظام السمفوني مع نظام معلومات الطالب •
• التحديث املستمر لسجات الفهرسة واإلعارة.

.)LIMS) تسجيل وإدارة إحصاءات املكتبة من خال نظام إدارة معلومات املكتبة •
.)OPAC) تفعيل كتالوج مقتنيات املكتبة العام عبر اإلنترنت •

.)OPAC) إجراء تدريب تعليمي بشأن كتالوج مقتنيات املكتبة العام عبر اإلنترنت •
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خلق	بيئة	عملية	محفزة	للمستخدمني.
سيتم	حتقيق	هذا	الهدف	من	خالل	املشاريع	التالية:

• احلفاظ على بيئة مشجعة للدراسة والبحث والتعلم.
• وضع سياسة الستيعاب زيادة عدد املستخدمن يف املستقبل.

• حتسن خدمات الطباعة والتصوير واملسح الضوئي لألغراض األكادميية.
• إنشاء نظام حتديد الترددات الراديوية )RFID( من أجل توفير احلماية اآلمنة ملوارد املكتبة.

مقتنيات مكتبات الجامعة

للعــام	اجلامعــي	 بالريــاض	 والنســخ	يف	مكتبــات	اجلامعــة	 العناويــن	 الكتــب	وعــدد	 بيــان	مبصــادر	 جــدول	90:	
1441/1440هـــ

الرياض

املجموع الكتب	باللغة	اإلجنليزية الكتب	باللغة	العربية
املصدر

سل
سل
الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

1٦4٣ 4٦٦ 1٦4٣ 4٦٦ - - شراء 1

1٦ 5 11 - 5 5 إهداءات	جهات ٢

40 40 40 40 - - إهداءات	أفراد ٣

1٦99 511 1٦94 50٦ 5 5 املجموع

اجلامعــي	 للعــام	 بجــدة	 اجلامعــة	 مكتبــات	 يف	 والنســخ	 العناويــن	 وعــدد	 الكتــب	 مبصــادر	 بيــان	 	:91 جــدول	
1441/1440هـــ

جدة

املجموع الكتب	باللغة	اإلجنليزية الكتب	باللغة	العربية
املصدر

سل
سل
الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

1٦٣5 ٣٧8 1٦٣5 ٣٧8 - - شراء 1

- - - - - - إهداءات	جهات ٢

٢ 1 ٢ 1 - - إهداءات	أفراد ٣

1٦٣٧ ٣٧9 1٦٣٧ ٣٧9 - - املجموع
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جــدول	9٢:	بيــان	مبصــادر	الكتــب	وعــدد	العناويــن	والنســخ	يف	مكتبــات	اجلامعــة	باألحســاء	للعــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ

األحساء

املجموع الكتب	باللغة	اإلجنليزية الكتب	باللغة	العربية
املصدر

سل
سل
الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

108 44 108 44 - - شراء 1

- - - - - - إهداءات	جهات ٢

- - - - - - إهداءات	أفراد ٣

108 44 108 44 - - املجموع
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جــدول	9٣:	يوضــح	أعــداد	الكتــب	املســتعارة	والفئــة	املعــارة	لهــا	حســب	الكليــة	واللغــة	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ

حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة

الفئة	املعارة عدد	الكتب	املعارة

الكلية
املجموع أخرى  هيئة

تدريس طالب املجموع عربي اجنليزي

٣٦٦ 109 ٢5٧ ٣51 ٣51 كلية	الطب	الرياض

40٣٢ ٢٧5 ٣٧5٧ ٣٧9٢ 1 ٣٧91 كلية	التمريض	الرياض

19٦٧ 95 18٧٢ 19٦٧ 19٦٧ كلية	طب	األسنان	يف	الرياض

1٣9 4 ٢1 114 1٣9 1 1٣8 كلية	الصيدلة	)ذكور(

4٣٣ 1٧ 41٦ 4٣٣ 4٣٣ كلية	الصيدلة	)إناث(

٢٣5 ٢1 ٢14 ٢٣5 ٢٣5 كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	الرياض	)ذكور(

٢14 ٢٧ 18٧ ٢14 ٢14 كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	الرياض	)إناث(

٦5 1 11 5٣ 1٣٦ 1٣٦ كلية	الصحة	العامة	واملعلوماتية	الرياض

1٦48 ٦٢1 10٢٧ 1٦48 1٦48 كلية	العلوم	واملهن	الصحية

1090 15٧ 9٣٣ 1090 1090 كلية	الطب	يف	جدة

1٣0 4٣ 8٧ 1٣0 1٣0 كلية	التمريض	يف	جدة

٧50 ٣0 ٢00 5٢0 ٧50 ٧50 كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	جدة

1٢5 ٧1 54 1٢5 1٢5 كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	األحساء

5٢٣ 40 48٣ 5٢٣ 5٢٣ كلية	التمريض	يف	األحساء

11٧1٧ ٣5 1٧08 99٧4 115٣٣ ٢ 115٣1 املجموع
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وجــدة	 الريــاض	 مــن	 كل	 اجلامعــة	يف	 كليــات	 مكتبــات	 املســتعاره	يف	 الكتــب	 أعــداد	 :يبــني	 	14 توضيحــي	 رســم	
واألحســاء

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٣٥١

٣٧٩٢

١٩٦٧

١٣٩

٤٣٣
٢٢٥ ٢١٤ ١٣٦

١٦٤٨

١٠٩٠

١٣٠

٧٥٠

١٢٥

٥٢٣
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خدمات المستفيدين

املراجع	واخلدمات	املعلوماتية
اإلجابــة علــى األســئلة املرجعيــة التــي يتقــدم بهــا املســتفيدين بشــكل مباشــر. وإرشــاد الــرواد وتوجيههــم إلــى األماكــن التــي 
يحتاجونهــا يف املكتبــة. وتعليــم وتدريــب املســتفيدين علــى اســتخدام املراجــع املختلفــة. وتقــدمي املراجــع املناســبة للباحــث وإعــداد 

قوائــم ببلوجرافيــة لــه عنــد الضــرورة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــات والطــاب وكذللــك الباحثــن والباحثــات.

التوجيه	واالرشاد
يقــوم موظفــو املكتبــة بتقــدمي دورات وورش عمــل للمســتفيدين يف اجلامعــة عــن كيفيــة اســتخدام قاعــدة البيانــات مبــا يف ذلــك 
آليــة وتقنيــة البحــث العلمــي، وكذلــك يقــوم موظفــي املكتبــات بنشــر وتعليــم اللوائــح والسياســات التنظيميــة والســلوكية يف املكتبــات 

جلميــع منســوبي اجلامعــة، ســواًء علــى شــكل أفــراد أو مجموعــات عنــد بدايــة كل فصــل دراســي. 

خدمات	اإلحاطة	اجلارية
اختيــار مــواد وثيقــة الصلــة باحتياجــات املســتفيدين وتســجل هــذه املــواد مــن أجــل اعامهــم بالطــرق املناســبة عنــد توفرهــا لــدى 
املكتبــة وتعتبــر خدمــة البــث االنتقالــي للمعلومــات أهــم خدمــات اإلحاطــة اجلاريــة. وتهــدف إلــى إبقــاء املســتفيد متماشــياً مــع 

آخــر التطــورات واإلجنــازات يف حقــل تخصصــه واهتماماتــه املوضوعيــة. 

خدمات	االعارة
ــوم الصحيــة بتقــدمي خدمــة اعــارة الكتــب لــكل مــن الطــاب  تقــوم جميــع املكتبــات يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعل
وأعضــاء هيئــة التدريــس أو موظفــي اجلامعــة حيــث ميكــن أن يســتعير اي كتــاب وفقــا للسياســة املنصــوص عليهــا يف املكتبــات.

)ILL(	املكتبات	بني	االعارة	خدمة
ــة أو  ــات أخــرى ســواًء داخــل اململك ــع مكتب ــاون م ــة بالتع ــو املكتب ــوم موظف ــة يق ــرة يف املكتب ــر متوف ــة غي ــواد املطلوب ــت امل إذا كان

خارجهــا ملشــاركة واســتعارة املصــادر يف حــال توفرهــا لديهــم. 

خدمات	الشبكة	العنكبوتية	)االنترنت(
ــك  ــة. وكذل ــع منســوبي اجلامع ــات الازمــة يف مجــال التعليمــي أو البحــوث جلمي ــة كل اخلدم ــات يف اجلامع ــع املكتب ــر جمي توف
 )Wi-Fi) تقــوم جميــع املكتبــات يف اجلامعــة بإتاحــة االتصــال بخدمــة الشــبكة الداخليــة يف اجلامعــة عــن طريــق البــث الاســلكي

لــكل منســوبي اجلامعــة. 

خدمات	الطباعة	والنسخ	ومعامل	حاسوبية	يف	املكتبة
توفــر جميــع املكتبــات يف اجلامعــة أحــدث األجهــزة والطابعــات أو معامــل حاســوبية واملتاحــة ملنســوبيها مــن الطــاب، أعضــاء هيئــة 

التدريــس، الباحثــن، واملوظفــن وفقــا للوائــح وأنظمــة مكتبــات اجلامعة. 
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جــدول	94	:	يوضــح	أعــداد	مكتبــات	اجلامعــة	وفروعهــا	وأعــداد	العاملــني	املؤهلــني	مهنيــًا	خلدمــة	زوار	املكتبــات	
خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

ً
توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيا

العدد مقر	العمل	املكتبات م

4 كلية	الطب	-	الرياض	)ذكور( 1

4 كلية	الطب	-	الرياض	)إناث( ٢

4 كلية	التمريض	-	الرياض	)إناث( ٣

4 كلية	طب	األسنان	)ذكور/	إناث( 4

1 كلية	الصيدلة	)ذكور( 5

1 كلية	الصيدلة	)إناث( ٦

٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	-	الرياض	)ذكور( ٧

٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	-	الرياض	)إناث( 8

٢ كلية	الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية 9

٢ كلية	العلوم	واملهن	الصحية 10

٣ كلية	الطب	-	جدة 11

٣ كلية	التمريض	-	جدة	)إناث( 1٢

٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	-	جدة	)إناث( 1٣

1 كلية	العلوم	واملهن	الصحية	-	األحساء 14

٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	-	األحساء 15

1 كلية	التمريض	-	األحساء 1٦

٣8 املجموع
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جــدول	95:	يبــني	املؤهــالت	الدراســية	للعاملــني	يف	املكتبــات	حســب	الدرجــة	العلميــة	ملنســوبي	عمــادة	املكتبــات	
خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

توزيع	املوظفني	يف	العمادة	واملكتبات	الفرعية	وفقا	للمؤهل	الدراسي.

العدد املؤهل	الدراسي م

- دكتوراه 1

٢1 ماجستير ٢

14 بكالوريوس ٣

٣ دبلوم	فوق	الثانوية 4

٣8 املجموع

جدول	9٦:	يوضح	أعداد	منسوبي	عمادة	املكتبات	حسب	اجلنس	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

توزيع	املوظفني	يف	العمادة	واملكتبات	الفرعية	وفقا	للجنس.

العدد م النوع

15 1 ذكر

٢٣ ٢ أنثى

٣8 املجموع
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جــدول	9٧:	يوضــح	مواقــع	مكتبــات	اجلامعــة	مبركزهــا	الرئيســي	وفروعهــا	وعــدد	العناويــن	والنســخ	واملجلــدات	
للعــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات خال العام الجامعي 1441/1440هـ

 عدد	آالت
التصوير

عدد
الطابعات

 عدد
 احلواسب
اآللية

 عدد
 الطاوالت
واخللوات

 عدد
 النسخ	أو
املجلدات

عدد
العناوين اسم	املكتبة/العنصر

سل
سل
الت

٢ ٣ ٢٣ 49 ٧94٣ 1990 كلية	الطب	الرياض 1

٣ 1 ٣0 ٧ 8558 1٦٧٦ كلية	التمريض	الرياض ٢

1 ٢ 18 14 10٧٦ ٣15 كلية	طب	األسنان	يف	الرياض ٣

1 1 1٢ 1٣ ٢1٢0 5٧٦ كلية	الصيدلة	)ذكور( 4

٢ ٢ ٢٣ ٢1 54٧ 1٦٧ كلية	الصيدلة	)إناث( 5

1 1 ٦ ٣ - - كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	
الرياض	)ذكور( ٦

1 1 9 10 - - كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	
الرياض	)إناث( ٧

1 ٢ 15 9 11٦0 ٣5٧ كلية	الصحة	العامة	واملعلوماتية	الرياض 8

٢ ٣ 40 ٢9 ٦451 1٧٢0 كلية	العلوم	واملهن	الصحية 9

1 1 ٢1 14 ٢0٦1 ٧٢٧ كلية	الطب	جدة	)ذكور/إناث( 10

1 1 1٣ 10 ٢0٣٣ ٣٣9 كلية	التمريض	جدة 11

- 1 5 ٢ 14٢٣ ٢٣٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	جدة	
)ذكور/إناث( 1٢

1 ٢ 8 8 ٢٢88 58٢ كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	يف	األحساء 1٣

1 1 10 10 ٢٢84 491 كلية	التمريض	األحساء 14

1 1 10 10 ٣4٢٢ 1٢0 كلية	العلوم	واملهن	الصحية	)األحساء( 15

19 ٢٣ ٢4٣ ٢09 41٣٦٦ 9٢9٢ املجموع
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األنشطة التعليمية واإللكترونية

ــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة واألحســاء، البيئــة احملفــزة  توفــر جميــع فــروع مكتبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعل
ــى توفيــر مصــادر املعلومــات  ــم للبحــث والدراســة باإلضافــة إل ــر املــكان املائ التــي بدورهــا تلبــي احتياجــات الطــاب مــن توفي
بجميــع اشــكالها املطبوعــة أو اإللكترونيــة مــن كتــب ومجــات ومــواد مرئيــة وغيرهــا حتــت إشــراف العمــادة. وتعمــل عمــادة 
املكتبــات بشــكل متواصــل علــى تشــجيع الطــاب مــن خــال عمــل دورات تدريبيــة وحتفيزيــة الســتخدام املكتبــة اإللكترونيــة 
ــا تســاهم يف رفــع مســتوى الطــاب األكادميــي ومســاندتهم  ــي بدوره ــات الت ــل مــن مصــادر املعلوم ــم هائ ــى ك التــي حتتــوي عل

ــة. ــم التعليمي خــال رحلته

البوابة اإللكترونية للجامعة 

البرامج	التعليمية:
مــن أهــم البرامــج التعليميــة التــي تعمــل عمــادة املكتبــات علــى اقتنائهــا خــال هــذا العــام اجلامعــي هــي برنامــج انــد نــوت 

 Turnitin ان  تــرن ات  برنامــج  أيضــا   Endnote

معلومات	أكادميية:
حتتــوي علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن البرامــج يف مرحلــة البكالوريــوس، الدراســات العليــا مــن 

ماجســتير وزمــاالت طبيــة. وكذلــك يقــدم معلومــات عــن الكليــات وأقســامها يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء.   

معلومات	خدمات	القبول	والتسجيل:
حتتــوي البوابــة علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن القبــول والتســجيل يف اجلامعــة مثــل مواعيــد القبــول، 

إجــراءات ومعاييــر القبــول، دليــل القبــول ومعلومــات عامــة للطــاب والطالبــات عــن اجلامعــة.

البوابة	اإللكترونية	للجامعة:
معلومــات عــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة حتتــوي علــى مجموعــة صفحــات تعــرض معلومــات عــن رؤيــة 
ورســالة اجلامعــة واخلطــة اإلســتراتيجية للجامعــة وكذلــك تعــرض كلمــة مديــر اجلامعــة، تعريــف عــن اجلامعــة وتاريخهــا، بعــض 

االحصــاءات واألرقــام يف اجلامعــة، إدارات اجلامعــة واألقســام وأعضــاء مجلــس اجلامعــة.

معلومات	البحث	العلمي:
حتتــوي علــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن نشــأة املركــز وأهدافــه، ومعلومــات عــن مركــز الدراســات 
االستشــارية، مكتبــات اجلامعــة، مركــز التميــز للمعلوماتيــة الصحيــة، اجلمعيــات العلميــة يف اجلامعــة، املركــز الوطنــي اخلليجــي 
للممارســات الصحيــة املبنيــة علــى البراهــن، ملخصــات بحثيــة، النــدوات واملؤمتــرات وأوقاتهــا، مجلــس أبحــاث الطــاب وقاعــدة 

املعلومــات اخلليجيــة.
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خدمات	طالب	اجلامعة:
يقدم	اخلدمات	اخلاصة	بالطالب	يف	اجلامعة	منها:

خدمات	هيئة	التدريس	واملوظفني:
تقدم	البوابة	كل	اخلدمات	املتعلقة	بهيئة	التدريس	وموظفي	اجلامعة	مثل:

خدمات	الزوار:
تقدم	البوابة	اخلدمات	واملعلومات	للمجتمع	والزوار	من	غير	منسوبي	اجلامعة	مثل:

• فرص التدريب
• فرص التوظيف

• آراء واقتراحات واستفسارات أخرى.

مركز	املعرفة:
يحتــوي مركــز املعرفــة علــى مجموعــة مــن الروابــط للمواقــع مثــل: روابــط قواعــد البيانــات الطبيــة، اجلمعيــات العلميــة، مركــز 

امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة، املركــز الوطنــي اخلليجــي للممارســات الصحيــة املبنيــة علــى البراهــن.

نبض	اجلامعة	)اإللكترونية(
مجلــة نبــض اجلامعــة معنيــة مبتابعــة األحــداث والفعاليــات داخــل اجلامعــة أوالً بــأول، ثــم نشــر األخبــار وقــت حدوثهــا، وحتديثهــا 
ــة  ــة واألدبي ــة والثقافي ــة والعلمي ــف املجــاالت الفكري ــى نشــر مشــاركات الطــاب واملنســوبن يف مختل حلظــة بلحظــة، إضافــة إل

والفنيــة.

- خدمة الدعم الفني
- نادي الطاب

- التقومي األكادميي
- النماذج اإللكترونية لطلب اخلدمات

- أسماء خريجي اجلامعة
- آخر أخبار األنشطة والفعاليات يف اجلامعة

- البريد اإللكتروني
- نظام املعلومات الطابي

- نظام الباك بورد
- معلومات عن أي فرص تدريبة جديد

- مكتبة اجلامعة اإللكترونية
- نظام التعليم اإللكتروني

- البريد اإللكتروني
- بوابة إجناز

- دليل املهارات ألطباء االمتياز

- األدلة اإلرشادية
- خدمة الدعم الفني

- إدارة االتصاالت
- التقومي األكادميي
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بالريــاض	 اجلامعــة	 تقدمهــا	 اوالتــي	 والدكتــوراه	 واملاجســتير	 البكالوريــوس	 برامــج	 عــدد	 يوضــح	 	:98 جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 للعــام	 واألحســاء،	 بجــدة	 وفروعهــا	

البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

العدد البرنامج	الدراسي م

٢ دكتوراه 1

8 ماجستير ٢

٢9 بكالوريوس ٣

٣9 املجموع
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بجــدة	 وفروعهــا	 بالريــاض	 اجلامعــة	 تقدمهــا	 والتــي	 واملاجســتير	 البكالوريــوس	 برامــج	 يوضــح	 	:99 جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 للعــام	 واألحســاء،	

الرياض م

برنامج	دكتور	طب	األسنان 11 بكالوريوس	الطب	واجلراحة 1

بكالوريوس	تقنية	القلب	)التصوير	الصوتي( 1٢ بكالوريوس	علوم	املختبرات	اإلكلينيكية ٢

بكالوريوس	تقنية	القلب	)القسطرة	القلبية( 1٣ بكالوريوس	العالج	التنفسي ٣

بكالوريوس	تقنية	التخدير 14 بكالوريوس	اخلدمات	الطبية	الطارئة 4

ماجستير	التعليم	الطبي 15 بكالوريوس	التغذية	اإلكلينيكية 5

ماجستير	الصحة	العامة 1٦ بكالوريوس	العالج	الوظيفي ٦

ماجستير	اإلحصاء	الالحيوي	والوبائيات 1٧ بكالوريوس	علم	األشعة ٧

ماجستير	املعلوماتية	الصحية	ونظم	املعلومات 18 بكالوريوس	التمريض 8

ماجستير	إدارة	اجلودة	واالنظمة	الصحية 19 بكالوريوس	املعلوماتية	الصحية	ونظم	املعلومات 9

ماجستير	علوم	التمريض	تخصص	قبالة ٢0 برنامج	دكتور	صيدلة 10

جدة م

بكالوريوس	التغذية	اإلكلينيكية ٧ بكالوريوس	الطب	واجلراحة 1

بكالوريوس	علوم	املختبرات	االكلينيكية 8 بكالوريوس	تقنية	القلب	)التصوير	الصوتي( ٢

بكالوريوس	العالج	الوظيفي 9 بكالوريوس	العالج	التنفسي ٣

بكالوريوس	تقنية	التخدير 10 بكالوريوس	اخلدمات	الطبية	الطارئة 4

ماجستير	التعليم	الطبي 11 بكالوريوس	علوم	األشعة 5

ماجستير	علوم	التمريض 1٢ بكالوريوس	التمريض ٦

األحساء م

بكالوريوس	العالج	الوظيفي 5 بكالوريوس	التمريض 1

بكالوريوس	التغذية	اإلكلينيكية ٦ بكالوريوس	العالج	التنفسي ٢

بكالوريوس	علم	األشعة ٧
بكالوريوس	اخلدمات	الطبية	الطارئة ٣

بكالوريوس	علوم	املختبرات	اإلكلينيكية 4



15٦



15٧

الفصل السادس:

خدمة المجتمع
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تمهيد:

يف الفصــل الســادس يتــم اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــن برامــج ودورات تدريبيــة 
ومؤمتــرات ونــدوات ومحاضــرات يف مجــال العلــوم الصحيــة واخلدمــة املجتمعيــة خــال العــام اجلامعــي 1441/1440هـــ املوافــق 

2020/2019م، يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء.

البرامج والدورات التدريبية

البرامج التعليمية

جدول	100:	يوضح	أعداد	البرامج	يف	اجلامعة	وفروعها	والدرجة	العلمية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

جدول	101:	عدد	الدورات	التدريبية	وأعداد	املستفيدين	منها	خالل	السنتني	املاضية	من	سنة	التقرير

 النسبة	إلى
املجموع املجموع

البرنامج
الفرع

ماجستير بكالوريوس

%51 ٢1 ٦ 15 الرياض

%٢9 1٢ 1 11 جدة

%٢0 8 - 8 األحساء

%100 41 ٧ ٣4 املجموع

العام	اجلامعي
املجال

1441/1440	هـ 1440/14٣9	هـ

100 10٣ عدد	الدورات

٣544 ٣٣٣٦ عدد	املستفيدين



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

159

رســم	توضيحــي	15	:يبــني	أعــداد	الــدورات	واملســتفيدين	منهــا	خــالل	العامــني	اجلامعيــني	املاضيــني،	ويالحــظ	
ارتفــاع	بنســبة	٦%	يف	عــدد	املســتفيدين	وانخفــاض	بنســبة	٢%	بعــدد	الــدورات	املقدمــة

٠

٣٣٥٠

٣٣٠٠

٣٢٥٠

٣٤٠٠

٣٤٥٠

٣٥٠٠

٣٥٥٠

٣٦٠٠

٣٦٥٠

٣٧٠٠

٣٣٣٦

١٠٣

٣٥٤٤

١٠٠

عدد الدورات
عدد المستفيدين

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ
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البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

برامج الدراسات العليا 

 ال يخفــى علــى اجلميــع البصمــة املتميــزة والنقلــة النوعيــة يف مجــال التعليــم الطبــي املســتمر، حيــث ُســجل ملدينــة امللــك عبدالعزيــز 
الطبيــة تاريخــاً طويــًا يف التدريــب يرجــع إلــى عــام 1982م،  بعــد حصولهــا علــى اعتمــاد البــورد العربــي والســعودي، ويف اعقــاب 
ــد مــن األقســام األخــرى واعتمادهــا مــن ضمــن برامــج  ــراف بالعدي ــة مت االعت ــة الســعودية للتخصصــات الصحي تأســيس الهيئ
شــهادة االختصــاص الســعودية وبرامــج التخصــص الدقيــق. وتعتبــر مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة باحلــرس الوطنــي مــن 
أكبــر القطاعــات الصحيــة مــن حيــث عــدد األطبــاء امللتحقــن يف البرامــج التدريبيــة وعــدد اخلريجــن خــال الســنوات املاضيــة.

جــدول	10٢	:	يوضــح	مجمــوع	عــدد	األطبــاء	املقيمــني	وأطبــاء	الزمالــة	و	األطبــاء	املتدربــني	باملركــز	الرئيســي	
باجلامعــة	وفروعهــا	للعــام	اجلامعــي

رســم	توضيحــي	1٦	:يبــني	أعــداد	األطبــاء	املقيمــني	والزمالــة	واملتدربــني	يف	برنامجــي	اإلقامــة	والزمالــة	خــالل	
األعــوام	الثالثــة	املاضيــة،	ونالحــظ	ارتفــاع	يف	مجمــوع	األعــداد	مبتوســط	٢.٣%.

املجموع
 عدد	األطباء	املتدربني
 ثالثة	أشهر	وأكثر	يف
برامج	تدريب	الزمالة

 عدد	األطباء	املتدربني
 ثالثة	أشهر	وأكثر	يف
برامج	تدريب	اإلقامة

 عدد	أطباء
الزمالة

 عدد	االطباء
املقيمني املناطق

٢15٢ 1٢0 4٦1 ٢0٧ 1٣٦4  العام	اجلامعي
14٣9/14٣8هـ

٢0٣5 ٢5 ٣٣0 ٢0٦ 14٧4  العام	اجلامعي
1440/14٣9هـ

٢٢41 88 441 ٢٦٧ 1445  العام	اجلامعي
1441/1440هـ

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

١٣٦٤

٢٠٧

٤٦١

١٢٠

١٤٧٤

٢٠٦
٣٣٠

٢٥

١٤٤٥

٢٦٧
٤٤١

٨٨

١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ

عدد االطباء المقيمين

عدد اطباء الزمالة

 عدد االطباء المتدربين بين ثالثة أشهر وأكثر في برامج تدريب ا�قامة

عدد االطباء المتدربين بين ثالثة أشهر وأكثر في برامج تدريب الزمالة
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جدول	10٣:	يستعرض	برامج	املاجستير	التي	تقدمها	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

برامج	الدراسات	العليا	ملرحلة	املاجستير	

البرنامج م

)MME(		الطبي	التعليم	ماجستير	برنامج 1

)MPHIS(	الصحية	املعلوماتية	ماجستير	برنامج ٢

)MHSM(	الصحية	النظم	إدارة	تخصص	العامة:	الصحة	ماجستير	برنامج ٣

)MHSM(	الصحية	النظم	إدارة	تخصص	العامة:	الصحة	ماجستير	برنامج 4

)MHSM(	الصحية	النظم	إدارة	تخصص	العامة:	الصحة	ماجستير	برنامج 5

)MHSM(	الصحية	النظم	إدارة	تخصص	العامة:	الصحة	ماجستير	برنامج ٦
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1٦٢

جــدول	104:	يوضــح	عــدد	برامــج	تدريــب	اإلقامــة	وعــدد	األطبــاء	امللتحقــني	بهــا	يف	اجلامعــة	للعــام	اجلامعــي	
1440/14٣9هـــ

برامج	الدراسات	العليا	ملرحلة	املاجستير	

برامج	تدريب	اإلقامة	التي	تقدمها	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

برامج	تدريب	الطبيب	املقيم

 عدد	األطباء
امللتحقني مسمى	برنامج	التدريب  عدد	األطباء

امللتحقني مسمى	برنامج	التدريب

املنطقة	الوسطى

110 ٢(	طب	الباطنة 8 1(	طب	األسنان	العام

1٢ 4(	الطب	النفسي 8 ٣(	عالج	اجلذور	وعصب	األسنان

٢٦ ٦(	طب	األعصاب 4 5(	جراحة	الوجه	والفكني

1٣ 8(	طب	األمراض	اجللدية	والتناسلية 15 ٧(	االستعاضة	السنية

٧ 10(	العالج	الطبيعي	وإعادة	التأهيل 1٣ 9(	طب	األسنان	لدى	األطفال

٣8 1٢(	اجلراحة	العامة ٣ 11(	امراض	الفم	واللثة

8 14(	اجلراحة	التجميلية 15 1٣(	تقومي	األسنان

٣٢ 1٦(	جراحة	العظام ٧ 15(	إصالح	األسنان

11 18(	جراحة	األذن	واألنف	واحلنجرة ٧ 1٧(	أمراض	العيون

٧ ٢0(	جراحة	املخ	واألعصاب 1٧ 19(	طب	أعصاب	األطفال

1٢ ٢٢(	جراحة	املسالك	البولية 9٦ ٢1(	طب	األطفال

41 ٢4(	أمراض	النساء	والوالدة 48 ٢٣(	طب	األشعة

1٣ ٢٦(	علم	األمراض ٧8 ٢5(	طب	الطوارئ

٣4 ٢8(	طب	التخدير ٦8 ٢٧(	طب	األسرة

1٦ ٣0(	العناية	احلرجة	لدى	الكبار ٢ ٢9(	طب	األسرة	-	عرعر

٢٣ ٣٢(	الصيدلة ٣ ٣1(	جراحة	األطفال

- - ٢ ٣٣(	الطب	الوقائي

املنطقة	الغربية	)جدة	واملدينة	املنورة(

٣ ٢(	طب	تقومي	االسنان 5٧ 1(	الطب	الباطني

٢ 4(	طب	األسنان	لألطفال 18 ٣(	اجلراحة	العامة

- ٦(	طب	أمراض	اللثة ٢٧ 5(	طب	النساء	والوالدة
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1٦٣

٢ 8(	طب	عالج	عصب	األسنان 49 ٧(	طب	األطفال

٢ 10(	زراعة	األسنان ٣٦ 9(	طب	الطوارئ

٦ 1٢(	جراحة	املخ	واألعصاب ٦٣ 11(	طب	األسرة

٣ 14(	جراحة	األطفال 1٦ 1٣(	طب	التخدير

4 1٦(	الطب	الوقائي 1٧ 15(	األشعة	التشخيصية

5 18(	طب	علم	األمراض 9 1٧(	طب	األعصاب

1٢ ٢0(	طب	العناية	امُلركزة ٦ 19(	طب	اجللدية

10 ٢٢(	الصيدلة	االكلينيكية 8 ٢1(	الطب	النفسي

- ٢4(	العالج	اإلشعاعي	لألورام 1٢ ٢٣(	جراحة	العظام

1 ٢٦(	طب	اصالح	االسنان 15 ٢5(	جراحة	املسالك	البولية

٢ ٢8(	جراحة	الفم	والفكني 10 ٢٧(	جراحة	العيون

11 ٣0(	جراحة	األنف	واألذن	واحلنجرة 5 ٢9(	اجلراحة	التجميلية

1 ٣٢(	جراحة	العظام ٦ ٣1(	الطب	الباطني

٣ ٣4(	طب	النساء	والوالدة 4 ٣٣(	طب	االسرة

1 ٣٦(	طب	التخدير ٣ ٣5(	طب	االطفال

٢ ٣8(	طب	الطوارئ ٢ ٣٧(	اجلراحة	العامة

املنطقة	الشرقية	)األحساء	والدمام(

)٣(1٧ ٢(	النساء	والتوليد 1٢ 1(	التخدير

)٣(1٢ 4(	جراحة	العظام 8 ٣(	جراحة	األنف	واألذن	واحلنجرة

٢٣ ٦(	طب	األطفال )1)٣	٢٧ 5(	طب	األسرة

8 8(	الطب	النفسي )٢(19 ٧(	اجلراحة	العامة

٧ 10(	األشعة	التشخيصية )11(٣8 9(	طب	الباطنة

٦ 1٢(	جراحة	املسالك	البولية ٦ 11(	األعصاب
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1٦4

جــدول	105:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	البرامــج	التدريبيــة	ألطبــاء	الزمالــة	واملقدمــة	مــن	اجلامعــة	بالتعــاون	مــع	
الشــؤون	الصحيــة	بــوزارة	احلــرس	الوطنــي	يف	الريــاض	وجــدة	واألحســاء	والدمــام	واملدينــة	املنــورة	للعــام	اجلامعــي	

1441/1440هـ

تخصصات	برامج	الزمالة	يف	التخصصات	الدقيقة	والتي	تقدمها	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

برامج	الزمالة	يف	التخصصات	الدقيقة

 عدد	األطباء
امللتحقني مسمى	برنامج	التدريب  عدد	األطباء

امللتحقني مسمى	برنامج	التدريب

املنطقة	الوسطى

٢ ٢(	الطب	النفسي	لألطفال	واملراهقني 8 1(	األمراض	املعدية	لدى	الكبار

4 4(	أمراض	الدم	واألورام	لدى	األطفال - ٣(	أمراض	الروماتيزم

1٦ ٦(	طب	الطوارئ	لدى	األطفال 4 5(	أمراض	الكلى	لدى	الكبار

٢ 8(	تخدير	األطفال 4 ٧(	األمراض	الصدرية	لدى	الكبار

٢ 10(	جراحة	األطفال 10 9(	أمراض	الغدد	الصماء	والسكري	لدى	الكبار

- 1٢(	جراحة	املسالك	البولية	لدى	األطفال ٦ 11(	أمراض	اجلهاز	الهضمي	وأمراض	الكبد

- 14(	جراحة	املخ	واألعصاب	لدى	األطفال 5 1٣(	برنامج	داء	السكري

٢ 1٦(	جراحة	األذن	واألنف	واحلنجرة	لألطفال ٢ 15(	السكتة	الدماغية	»اجللطات«

٢ 18(	األشعة	العصبية ٢ 1٧(	طب	األورام

٧ ٢0(	األشعة	التداخلية ٣ 19(	أمراض	الدم

٦ ٢٢(	تصوير	اجلسم	باألشعة ٦ ٢1(	الطب	التلطيفي

٣ ٢4(	الطب	النووي ٧ ٢٣(	طب	أمراض	القلب

5 ٢٦(	األشعة	التشخيصية	لألطفال 1 ٢5(	األشعة	الصوتية	لقلب	الكبار

٣ ٢8(	أشعة	القلب	والصدر 10 ٢٧(	أمراض	القلب	لدى	األطفال

٢ ٣0(	اإلخصاب	خارج	اجلسم 1 ٢9(	تخدير	جراحة	القلب	املفتوح

٦ ٣٢(	حاالت	احلمل	احلرجة	وطب	األجنة 1 ٣1(	أمراض	القلب	التداخلية

1 ٣4(	جراحــة	املســالك	البوليــة	النســائية	وجراحــة	
احلــوض	الترميميــة 5 ٣٣(	العناية	املركزة	لألطفال	حديثي	الوالدة

٢ ٣٦(	جراحة	األوعية	الدموية 4 لــدى	 الكبــد	 وأمــراض	 الهضمــي	 اجلهــاز	 	)٣5
ل ألطفــا ا

1 ٣8(	جراحة	املستقيم	والقولون ٧ لــدى	 والســكري	 الصمــاء	 الغــدد	 أمــراض	 	)٣٧
ل ألطفــا ا

4 40(	إصابات	العظام 9 ٣9(	العناية	املركزة	لدى	األطفال
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1٦5

1 4٢(	أورام	العظام ٣ 41(	طب	األمراض	املعدية	لدى	األطفال

4 44(	جراحة	العمود	الفقري - 4٣(	األمراض	الصدرية	لدى	األطفال

4 4٦(	طب	األلم ٢ 45(	أمراض	الكلى	لدى	األطفال

1 48(	تخدير	النساء	والوالدة ٦ 4٧(	طب	الوراثة	السريرية	واعتالل	التمثيل	
الغذائي

- 50(	جراحة	وزراعة	الكلى 4 49(	أمراض	الروماتيزم	لدى	األطفال

- - - 51(	أمراض	احلساسية	واملناعة	لدى	األطفال

جدة

٣ ٢(	أمراض	الكلى	لدى	الكبار 4 1(	طب	الغدد	الصماء	والسكري	لدى	األطفال

٢ 4(	أمراض	اجلهاز	التنفسي	لدى	الكبار ٣ ٣(	طب	حديثي	الوالدة	واخلدج

4 ٦(	األمراض	املعدية	لدى	الكبار ٣ 5(	طب	األمراض	املعدية	لدى	األطفال

٣ 8(	أمراض	اجلهاز	الهضمي	لدى	الكبار ٢ ٧(	طب	العناية	املركزة	لدى	األطفال

٢ 10(	أمراض	القلب	لدى	الكبار ٣ 9(	أمراض	اجلهاز	الهضمي	لدى	األطفال

1 1٢(	تصوير	القلب ٢ 11(	طب	أطفال	الطوارئ

٢ 14(	األشعة	التداخلية 1 1٣(	أمراض	الروماتيزم	لدى	الكبار

٢ 1٦(	أشعة	األعصاب 5 15(	الرعاية	األولية	وامراض	السكري

٣ 18(	أمراض	الكلى	لدى	الكبار 4 1٧(	الغدد	الصماء	والسكري	لدى	الكبار

1 ٢0(	طب	األلم ٦ 19(	أمراض	الدم	وزراعة	النخاع	لدى	الكبار

1 ٢٢(	تخدير	األطفال 4 ٢1(	أمراض	األورام	لدى	الكبار

1 ٢4(	تخدير	القلب	املفتوح 4 ٢٣(	العالج	التلطيفي

٣ ٢٦(	طب	األجنة	واحلاالت	احلرجة ٦ ٢5(	أمراض	الدم	واألورام	لدى	األطفال

٢ ٢8(	أشعة	اجلسم - ٢٧(	جراحة	األطفال
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1٦٦

المؤتمرات والندوات والمحاضرات

المؤتمرات 

جدول	10٦:	أعداد	املؤمترات	وامللتقيات	واحملاضرات	التي	عقدت	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

جــدول	10٧:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	عناويــن	املؤمتــرات	الكبــرى	والتــي	متــت	أقامتهــا	عبــر	عمــادة	الدراســات	العليــا	
خــالل	العــام	اجلامعي	1441/1440هـ

اجلدول	يوضح	عدد	املؤمترات	التي	عقدت	خالل	العام	1441/1440هـ،	ويتضمن	ما	يلي:

عدد	احلضور عدد	املؤمترات املدينة

1,810 ٢ الرياض

8,500 4 جدة

٢,589 8 األحساء

- - الدمام

٦٣8 1 املدينة	املنورة

1٣,5٣٧ 15 املجموع

جدول	يبني	عناوين	املؤمترات	الكبرى

عدد	املشاركني عنوان	املؤمتر املدينة

1810 املنتدى	السنوي	العاشر	لألبحاث	الطبية الرياض

40
آخر	التحديثات	يف	القوانني	املتبعة	إلنعاش	مريض	مصاب	بالكورونا	19

Update on the Interim Guidance for BLS, ACLS and PALS with 
COVID-19

جدة

1000 Communicable Diseases Educators Course

٢500 املؤمتر	العاملي	الرابع	عشر	للجلدية

٢000 مؤمتر	البحر	األحمر	اخلامس	للعيون

٢000 مؤمتر	التخصصات	الصحية

٢000 Update on Endocrinology & Diabetes

٣000 Specialized Cardiology Update Course

٢8٦ مؤمتر	أمراض	الدم
املدينة

٣5٢ مؤمتر	طب	األطفال

14988 املجموع
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1٦٧

جــدول	108:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	عــدد	األنشــطة	العلميــة	التــي	تقــام	يف	اجلامعــة	عبــر	عمــادة	الدراســات	العليــا	
خــالل	العــام	اجلامعي	1441/1440هـ

 عدد	األنشطة	العلمية	وامللتقيات	العلمية	واملعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والندوات	العلمية	والتي	تقام	يف	عمادة	الدراسات	العليا
وخارجها	وتشارك	فيها	العمادة	أو	أحد	منسوبيها

الفعاليات

 الدورات	العلمية	وورش
العمل

 املؤمترات	والندوات
العلمية املعارض	العلمية امللتقيات	العلمية املدينة م

٢٧٦ ٢ 1 - الرياض 1

11٣ 4 - - جدة ٢

٢8 8 - - املنطقة	الشرقية ٣

1٧ ٢ - - املدينة 4

4٣4 1٦ 1 - املجموع



1٦8



1٦9

الفصل السابع:

الشؤون اإلدارية والمالية 
والفنية والمشروعات
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1٧0

تمهيد:

يف الفصــل الســابع يتــم اســتعراض مهــام اجلهــاز اإلداري يف العمــادات والكليــات واإلدارات بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز 
للعلــوم الصحيــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة واألحســاء، مــع بيــان املؤهــات العلميــة اخلاصــة مبوظفــي اجلهــاز اإلداري باجلامعــة. 
ــن اإلداري والصحــي  ــن يف املجال ــات والعامل ــى ترقي ــن عل ــر يف هــذا الفصــل أعــداد املوظفــن احلاصل ــا يســتعرض التقري كم
ــع  ــث توزي ــة مــن حي ــة. ويســتعرض ايضــاً أعمــال اإلدارة املالي ــة يف اجلامع ــوى العامل ــان نســبة الســعودة مــن الق ــع بي ــي، م والفن

االعتمــادات املاليــة واملشــاريع يف امليزانيــة املعتمــدة ومــوارد اجلامعــة.

الشؤون اإلدارية

تتمحــور الرؤيــة اخلاصــة بــاإلدارة ورســالتها حــول حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للجامعــة يف تأهيــل جيــل مــن ذوي التخصصــات 
الطبيــة والصحيــة يف املســتقبل، وجعلهــم داعمــن يف تغييــر خارطــة الطريــق الطبيــة للملكــة العربيــة الســعودية وجعلهــا يف مصــاف 
الــدول املتقدمــة والتفــوق عليهــا بــإذن اهلل تعالــى، باإلضافــة إلــى غــرس القيــم الســامية والعادلــة يف الطــاب واملوظفــن وتوفيــر 
جميــع متطلباتهــم واحتياجاتهــم األكادمييــة منهــا واإلداريــة لتحقيــق أهــداف اجلامعــة والنهــوض بســمعة اجلامعــة علــى املســتوى 

احمللــي والعاملــي.

الجهاز اإلداري بالجامعة
جــدول	109	:	يوضــح	مجمــوع	عــدد	موظفــي	اجلامعــة	مــن	اجلهــاز	اإلداري	والصحــي	والفنــي	خــالل	ثالثــة	ســنوات	

املاضية

جدول	110:	توزيع	أعداد	اجلهاز	اإلداري	والفني	والصحي	يف	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

مجموع	عدد	املوظفني العام	اجلامعي

٢94٦ 14٣9/14٣8هـ

٢9٣0 1440/14٣9هـ

٣019 1441/1440هـ

العام	اجلامعي	1441/1440هـ

املجموع غير	سعودي سعودي  املجموعة
املجموعالوظيفية أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

٢٣4٧ 955 1٣9٢ ٣4٣ 1٧1 1٧٢ ٢004 ٧84 1٢٢0 إداري

194 ٦٢ 1٣٢ ٣1 9 ٢٢ 1٦٣ 5٣ 110 فني

9٦ ٦4 ٣٢ 4٧ ٢5 ٢٢ 49 ٣9 10 صحي

٣8٢ - ٣8٢ 91 - 91 ٢91 - ٢91 أمني

٣019 1081 19٣8 51٢ ٢05 ٣0٧ ٢50٧ 8٧٦ 1٦٣1 املجموع
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1٧1

جــدول	111:	أعــداد	املوظفــني	يف	اجلامعــة	بنــاًء	علــى	املجموعــة	الوظيفيــة	واجلنســية	واجلنــس	خــالل	العــام	
اجلامعــي	1441/1440هـــ	يف	مدينــة	الريــاض

املدينة	اجلامعية	-	الرياض

األجمالي

املجموع العيادات	الطبية الكليات العمادات اإلدارات جلنسية
ا

املجموعة	الوظيفية

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

111٧ 449 ٦٦8 1 - 1 ٣41 ٢19 1٢٢ 1٦1 ٧8 8٣ ٦14 15٢ 4٦٢

سعودي

٢٧1إداري 1٣1 140 - - - 118 ٦5 5٣ 4٧ ٢٣ ٢4 10٦ 4٣ ٦٣

غير	سعودي

1٣88 580 808 1 - 1 459 ٢84 1٧5 ٢08 101 10٧ ٧٢0 195 5٢5

املجموع

٧٢ ٢0 5٢ 1 - 1 ٢٧ 14 1٣ 5 1 4 ٣9 5 ٣4

سعودي

18فني ٢ 1٦ - - - 10 ٢ 8 ٢ - ٢ ٦ - ٦

غير	سعودي

90 ٢٢ ٦8 1 - 1 ٣٧ 1٦ ٢1 ٧ 1 ٦ 45 5 40

املجموع

٢٧ ٢٣ 4 4 ٢ ٢ ٢٢ ٢0 ٢ 1 1 - - - -

سعودي

41صحي ٢٢ 19 1 1 - 40 ٢1 19 - - - - - -

غير	سعودي

٦8 45 ٢٣ 5 ٣ ٢ ٦٢ 41 ٢1 1 1 - - - -

املجموع

٢01 55 14٦ - - - - - - - - - ٢01 55 14٦

سعودي

-أمني - - - - - - - - - - - - - -

غير	سعودي

٢01 55 14٦ - - - - - - - - - ٢01 55 14٦

املجموع

141٧ 54٧ 8٧0 ٦ ٢ 4 ٣90 ٢5٣ 1٣٧ 1٦٧ 80 8٧ 854 ٢1٢ ٦4٢

سعودي

املجموع

٣٣0 155 1٧5 1 1 - 1٦8 88 80 49 ٢٣ ٢٦ 11٢ 4٣ ٦9

غير	سعودي

1٧4٧ ٧0٢ 1045 ٧ ٣ 4 558 ٣41 ٢1٧ ٢1٦ 10٣ 11٣ 9٦٦ ٢55 ٧11 اإلجمالي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧٢

جــدول	11٢:	أعــداد	املوظفــني	يف	اجلامعــة	بنــاًء	علــى	املجموعــة	الوظيفيــة	واجلنســية	واجلنــس	خــالل	العــام	
اجلامعــي	1441/1440هـــ	يف	مدينــة	جــدة

املدينة	اجلامعية	-	جدة

األجمالي

املجموع العيادات	الطبية الكليات العمادات اإلدارات جلنسية
ا

املجموعة	الوظيفية

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

558 ٢4٣ ٣15 1 1 - ٢٣٣ 14٦ 8٧ 45 ٢٧ 18 ٢٧9 ٦9 ٢10

سعودي

4٣إداري ٢1 ٢٢ - - - ٢5 1٣ 1٢ 10 ٦ 4 8 ٢ ٦

غير	سعودي

٦01 ٢٦4 ٣٣٧ 1 1 - ٢58 159 99 55 ٣٣ ٢٢ ٢8٧ ٧1 ٢1٦

املجموع

٦1 ٢٣ ٣8 - - - ٢٢ 1٢ 10 ٦ 1 5 ٣٣ 10 ٢٣

سعودي

11فني ٦ 5 ٢ ٢ - ٧ 4 ٣ ٢ - ٢ - - -

غير	سعودي

٧٢ ٢9 4٣ ٢ ٢ - ٢9 1٦ 1٣ 8 1 ٧ ٣٣ 10 ٢٣

املجموع

1٦ 11 5 5 5 - 9 ٦ ٣ - - - ٢ - ٢

سعودي

5صحي ٣ ٢ 4 ٢ ٢ 1 1 - - - - - - -

غير	سعودي

٢1 14 ٧ 9 ٧ ٢ 10 ٧ ٣ - - - ٢ - ٢

املجموع

91 ٢٣ ٦8 - - - - - - - - - 91 ٢٣ ٦8

سعودي

-أمني - - - - - - - - - - - - - -

غير	سعودي

91 ٢٣ ٦8 - - - - - - - - - 91 ٢٣ ٦8

املجموع

٧٢٦ ٣00 4٢٦ ٦ ٦ - ٢٦4 1٦4 100 51 ٢8 ٢٣ 405 10٢ ٣0٣

سعودي

املجموع

59 ٣0 ٢9 ٦ 4 ٢ ٣٣ 18 15 1٢ ٦ ٦ 8 ٢ ٦

غير	سعودي

٧85 ٣٣0 455 1٢ 10 ٢ ٢9٧ 18٢ 115 ٦٣ ٣4 ٢9 41٣ 104 ٣09 اإلجمالي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧٣

جــدول	11٣:	أعــداد	املوظفــني	يف	اجلامعــة	بنــاًء	علــى	املجموعــة	الوظيفيــة	واجلنســية	واجلنــس	خــالل	العــام	
اجلامعــي	1441/1440هـــ	يف	مدينــة	األحســاء

املدينة	اجلامعية	-	األحساء

األجمالي

املجموع العيادات	الطبية الكليات العمادات اإلدارات جلنسية
ا

املجموعة	الوظيفية

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

٣٢9 9٢ ٢٣٧ - - - ٧5 45 ٣0 ٣5 ٢1 14 ٢19 ٢٦ 19٣

سعودي

٢9إداري 19 10 - - - 1٢ 10 ٢ 9 ٧ ٢ 8 ٢ ٦

غير	سعودي

٣58 111 ٢4٧ - - - 8٧ 55 ٣٢ 44 ٢8 1٦ ٢٢٧ ٢8 199

املجموع

٣0 10 ٢0 - - - ٧ ٣ 4 ٧ ٢ 5 1٦ 5 11

سعودي

٢فني 1 1 - - - 1 1 - 1 - 1 - - -

غير	سعودي

٣٢ 11 ٢1 - - - 8 4 4 8 ٢ ٦ 1٦ 5 11

املجموع

٦ 5 1 - - - 5 4 1 1 1 - - - -

سعودي

1صحي - 1 - - - 1 - 1 - - - - - -

غير	سعودي

٧ 5 ٢ - - - ٦ 4 ٢ 1 1 - - - -

املجموع

90 1٣ ٧٧ - - - - - - - - - 90 1٣ ٧٧

سعودي

-أمني - - - - - - - - - - - - - -

غير	سعودي

90 1٣ ٧٧ - - - - - - - - 90 1٣ ٧٧

املجموع

455 1٢0 ٣٣5 - - - 8٧ 5٢ ٣5 4٣ ٢4 19 ٣٢5 44 ٢18

سعودي

املجموع

٣٢ ٢0 1٢ - - - 14 11 ٣ 10 ٧ ٣ 8 ٢ ٦

غير	سعودي

48٧ 140 ٣4٧ - - - 101 ٦٣ ٣8 5٣ ٣1 ٢٢ ٣٣٣ 4٦ ٢8٧ اإلجمالي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧4

جــدول	114:	يوضــح	أعــداد	املوظفــني	اإلداريــني	يف	اقســام	اجلامعــة	وذلــك	بنــاء	علــى	املؤهــل	العلمــي	واجلنســية	
واجلنــس	والنســبة	لإلجمالــي	1441/1440هـــ	املوافــق	٢0٢0/٢019م	يف	مدينــة	الريــاض

املدينة	اجلامعية	-	الرياض

األجمالي

املجموع العيادات الكليات العمادات اإلدارات جلنسية
ا

أنثىاملجموعة	الوظيفية ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

٢ - ٢ - - - 1 - 1 1 - 1 - - -

سعودي

1دكتوراه - 1 - - - - - - 1 - 1 - - -  غير
سعودي

٣ - ٣ - - - 1 - 1 ٢ - ٢ - - -

املجموع

85 51 ٣4 - - - ٢٣ ٢1 ٢ 15 9 ٦ 4٧ ٢1 ٢٦

سعودي

٢9ماجستير 14 15 - - - ٢٢ 11 11 5 ٢ ٣ ٢ 1 1  غير
سعودي

114 ٦5 49 - - - 45 ٣٢ 1٣ ٢0 11 9 49 ٢٢ ٢٧

املجموع

٦٢5 ٣٢٣ ٣0٢ 1 - 1 ٢٢٢ 1٦0 ٦٢ 10٣ 5٧ 4٦ ٢99 10٦ 19٣

سعودي

س
بكالوريو

1٦8 95 ٧٣ - - - ٦4 40 ٢4 ٣4 19 15 ٧0 ٣٦ ٣4  غير
سعودي

٧9٣ 418 ٣٧5 1 - 1 ٢8٦ ٢00 8٦ 1٣٧ ٧٦ ٦1 ٣٦9 14٢ ٢٢٧

املجموع

1٣9 4٢ 9٧ - - - 45 1٧ ٢8 ٢٦ 10 1٦ ٦8 15 5٣

سعودي

جلامعي
دبلوم	دون	ا

٣٧ 14 ٢٣ - - - 19 9 10 ٦ 1 5 1٢ 4 8  غير
سعودي

1٧٦ 5٦ 1٢0 - - - ٦4 ٢٦ ٣8 ٣٢ 11 ٢1 80 19 ٦1

املجموع

٢4٣ ٢٦ ٢1٧ - - - 44 1٦ ٢8 1٦ ٢ 14 18٣ 8 1٧5

سعودي

الثانوية	أو	أي	مؤهالت	أخرى	دونها

٢4 ٣ ٢1 - - - ٣ 1 ٢ - - - ٢1 ٢ 19  غير
سعودي

٢٦٧ ٢9 ٢٣8 - - - 4٧ 1٧ ٣0 1٦ ٢ 14 ٢04 10 194

املجموع

٢٣ ٧ 1٦ - - - ٦ 5 1 - - - 1٧ ٢ 15

سعودي

1٢ال	ينطبق 5 ٧ - - - 10 4 ٦ 1 1 - 1 - 1  غير
سعودي

٣5 1٢ ٢٣ - - - 1٦ 9 ٧ 1 1 - 18 ٢ 1٦

املجموع

1٣88 580 808 1 - 1 458 ٢84 1٧5 ٢08 101 10٧ ٧٢0 195 5٢5 املجموع	الكلي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧5

جــدول	115:	يوضــح	أعــداد	املوظفــني	اإلداريــني	يف	اقســام	اجلامعــة	وذلــك	بنــاء	علــى	املؤهــل	العلمــي	واجلنســية	
واجلنــس	والنســبة	لإلجمالــي	1441/1440هـــ	املوافــق	٢0٢0/٢019م	بجــدة

املدينة	اجلامعية	-	جدة

األجمالي

املجموع العيادات الكليات العمادات اإلدارات جلنسية
ا

أنثىاملجموعة	الوظيفية ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

سعودي

-دكتوراه - - - - - - - - - - - - - -  غير
سعودي

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

املجموع

٧0 4٣ ٢٧ - - - 44 ٣5 9 ٢ 1 1 ٢4 ٧ 1٧

سعودي

5ماجستير 1 4 - - - ٣ 1 ٢ ٢ - ٢ - - -  غير
سعودي

٧5 44 ٣1 - - - 4٧ ٣٦ 11 4 1 ٣ ٢4 ٧ 1٧

املجموع

٣05 1٦٦ 1٣9 - - - 141 89 5٢ ٣٢ ٢٣ 9 1٣٢ 54 ٧8

سعودي

س
بكالوريو

٢٢ 1٧ 5 - - - 1٢ 9 ٣ ٦ ٦ - 4 ٢ ٢  غير
سعودي

٣٢٧ 18٣ 144 - - - 15٣ 98 55 ٣8 ٢9 9 1٣٦ 5٦ 80

املجموع

44 ٦ ٣8 - - - 15 5 10 ٣ - ٣ ٢٦ 1 ٢5

سعودي

جلامعي
دبلوم	دون	ا

5 - 5 - - - ٢ - ٢ 1 - 1 ٢ - ٢  غير
سعودي

49 ٦ 4٣ - - - 1٧ 5 1٢ 4 - 4 ٢8 1 ٢٧

املجموع

101 1٧ 84 - - - ٢1 10 11 ٧ ٣ 4 ٧٣ 4 ٦9

سعودي

الثانوية	أو	أي	مؤهالت	أخرى	دونها

1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - -  غير
سعودي

10٢ 1٧ 85 - - - ٢٢ 10 1٢ ٧ ٣ 4 ٧٣ 4 ٦9

املجموع

٣٧ 10 ٢٧ 1 1 - 1٢ ٧ 5 1 - 1 ٢٣ ٢ ٢1

سعودي

10ال	ينطبق ٣ ٧ - - - ٧ ٣ 4 1 - 1 ٢ - ٢  غير
سعودي

4٧ 1٣ ٣4 1 1 - 19 10 9 ٢ - ٢ ٢5 ٢ ٢٣

املجموع

٦01 ٢٦4 ٣٣٧ 1 1 - ٢58 159 99 55 ٣٣ ٢٢ ٢8٧ ٧1 ٢1٦ املجموع	الكلي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧٦

جــدول	11٦:	يوضــح	أعــداد	املوظفــني	اإلداريــني	يف	اقســام	اجلامعــة	وذلــك	بنــاء	علــى	املؤهــل	العلمــي	واجلنســية	
واجلنــس	والنســبة	لإلجمالــي	1441/1440هـــ	املوافــق	٢0٢0/٢019م	يف	مدينــة	األحســاء

املدينة	اجلامعية	-	األحساء

األجمالي

املجموع الكليات العمادات اإلدارات
اجلنسية  املجموعة

الوظيفية
أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

- - - - - - - - - - - - سعودي

-دكتوراه - - - - - - - - - - - غير	سعودي

- - - - - - - - - - - - املجموع

10 4 ٦ ٣ ٣ - - - - ٧ 1 ٦ سعودي

٦ماجستير 5 1 ٣ ٢ 1 ٣ ٣ - - - - غير	سعودي

1٦ 9 ٧ ٦ 5 1 ٣ ٣ - ٧ 1 ٦ املجموع

1٧1 81 90 5٦ ٣٧ 19 ٢8 ٢0 8 8٧ ٢4 ٦٣ سعودي

15بكالوريوس 1٢ ٣ ٦ ٦ - 4 4 - 5 ٢ ٣ غير	سعودي

18٦ 9٣ 9٣ ٦٢ 4٣ 19 ٣٢ ٢4 8 9٢ ٢٦ ٦٦ املجموع

٣٦ ٢ ٣4 8 ٢ ٦ 5 - 5 ٢٣ - ٢٣ سعودي

 دبلوم	دون
5اجلامعي ٢ ٣ ٢ ٢ - ٢ - ٢ 1 - 1 غير	سعودي

41 4 ٣٧ 10 4 ٦ ٧ - ٧ ٢4 - ٢4 املجموع

8٧ ٢ 85 ٦ ٢ 4 - - - 81 - 81 سعودي
 الثانوية	أو
 أي	مؤهالت
 أخرى
دونها

٢ - ٢ - - - - - - ٢ - ٢ غير	سعودي

89 ٢ 8٧ ٦ ٢ 4 - - - 8٣ - 8٣ املجموع

٢5 ٣ ٢٢ ٢ 1 1 ٢ 1 1 ٢1 1 ٢0 سعودي

1ال	ينطبق - 1 1 - 1 - - - - - - غير	سعودي

٢٦ ٣ ٢٣ ٣ 1 ٢ ٢ 1 1 ٢1 1 ٢0 املجموع

٣58 111 ٢4٧ 8٧ 55 ٣٢ 44 ٢8 1٦ ٢٢٧ ٢8 199 املجموع	الكلي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

1٧٧

جــدول	11٧:	النســبة	املتحققــة	مــن	الســعودة	يف	الوظائــف	باجلامعــة	وذلــك	حســب	املجموعــة	الوظيفيــة	لألعــوام	
اجلامعيــة	الثالثــة	املاضيــة

جدول	118:	توزيع	االعتمادات	املالية	يف	ميزانية	اجلامعة	ومعدل	النمو	السنوي	لألعوام	املالية	التالية

نسبة السعودة في القوى العاملة بالجامعة

 املتحقق	للعام	اجلامعي
1441/1440هـ

 املتحقق	للعام	اجلامعي
1440/14٣9هـ

 املتحقق	للعام	اجلامعي
14٣9/14٣8هـ املجموعة	الوظيفية

%9٧ %9٦ %9٦ قيادي

%84 %8٣ %81 إداري

%84 %84 %٧5 فني

الشؤون المالية

إن مــن أهــم مهــام إدارة الشــؤون املاليــة واإلداريــة باجلامعــة إعــداد امليزانيــة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات 
التــي تخــدم ميزانيــة اجلامعــة بفروعهــا الثاثــة يف الريــاض وجــدة واألحســاء، ويتــم البــدء بإجــراءات إعــداد امليزانيــة خــال الربــع 
ــة يف  ــات واألقســام اإلداري ــادات والكلي ــوكاالت والعم ــن ال ــة املقترحــة م ــات امليزاني ــع كل طلب ــوم بجم ــا تق ــام. كم ــن الع ــي م الثان
اجلامعــة وتقييمهــا ومراجعتهــا وموائمتهــا مــع اعتمــادات وزارة املاليــة واخلطــة االســتراتيجية للجامعــة، وفيمــا يخــص مقترحــات 

املشــاريع واملعــدات الرأســمالية فتتــم بالتنســيق مــع اخلدمــات اللوجســتية والعقــود واملناقصــات وإدارة الشــؤون الفنيــة. 

ويتــم إصــدار تقريــر بشــكل شــهري عــن طريــق وحــدة امليزانيــة والتخطيــط املالــي يشــير إلــى الفروقــات بــن امليزانيــة واملصروفــات 
الفعليــة لــكل الــوكاالت والعمــادات والكليــات واإلدارات يف اجلامعــة، باإلضافــة إلــى تقاريــر شــهرية أخــرى تختــص بإيضــاح 

األداء املالــي. 

توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب

معدل	النمو	السنوي امليزانية السنة	املالية

%11 1,٢59,000,000 ٢018

%٦ 1,٣٣٦,000,000 ٢019

%10- 1,٢0٢,000,000 ٢0٢0
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جدول	1٢0:	يوضح	مشاريع	اجلامعة	واملبالغ	املعتمدة	وقيمة	العقد	واملبالغ	املصروفة

المشاريع

املشروعات	اجلاري	تنفيذها	يف	اجلامعة	للعام	املالي	٢0٢0

املبلغ	املصروف قيمة	العقد املبلغ	املعتمد اسم	املشروع العام	اجلامعي

1٧,0٢٣,4٢5,000 18,9٧٢,914,9٦5 100,000,000
 املدينة	اجلامعية	جلامعة	امللك
 سعود	بن	عبد	العزيز	للعلوم
الصحية	وفروعها

14٣9/14٣8هـ

1٧,0٢٣,4٢5,451 18,445,5٦8,000 80,000,000 1440/14٣9هـ

1٧,0٢٣,4٢5,451 18,9٧٢,55٢,485 40,000,000 1441/1440هـ
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الفصل الثامن:

اإلنجازات والتحديات 
والمقترحات والتوصيات
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تمهيد:

يتــم يف الفصــل الثامــن اســتعراض إجنــازات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة 
واألحســاء، ومــا قامــت بــه مــن جهــود تســاهم يف الرفــع مــن مســتوى اجلامعــة علــى الصعيــد احمللــي والعاملــي عبــر كليــات اجلامعــة 
وعماداتهــا ووكاالتهــا وإداراتهــا مــن مشــاريع وبرامــج تعليميــة وعمليــة وإداريــة مــن أجــل حتقيــق أفضــل النتائــج يف ســبيل تقــدمي 
أفضــل اخلدمــات للوطــن واملجتمــع، وليتــم بذلــك منافســة اجلامعــات العامليــة لتحقيــق تطلعــات الوطــن عبــر مــا مت إجنــازه مــن 

اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة 2016-2021م وتوئمــة هــذه اخلطــة االســتراتيجية لتتوافــق مــع اخلطــة الوطنيــة 2030.

ــة 1437-1441هـــ  ــتراتيجية للجامع ــة االس ــن الخط ــه م ــم تحقيق ــا ت م
2016-2021م

جــدول	1٢1:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	مــا	مت	حتقيقــه	مــن	أهــداف	اخلطــة	االســتراتيجية	للجامعــة	يف	العــام	
التالــي النحــو	 املوافــق	٢0٢0/٢019م	علــى	 اجلامعــي	1441/1440هـــ	

االجنازات الهدف	االستراتيجي

1.	عمادة	التطوير

 :Times Higher Education التاميز	نظام	يف	العاملي	الترتيب	إجنازات
- حصول اجلامعة على املركز الثالث كأفضل اجلامعات اململكة العربية السعودية

- حصول اجلامعة على املركز الثاني عشر كأفضل اجلامعات العربية
- حصول اجلامعة على مركز 106 يف اسيا

- ضمن أفضل 501-600 جامعة حول العالم 
- ضمن أفضل 401-500 جامعة حول العالم يف املجال الصحي

- ضمن أفضل 100-150 جامعة ناشئة حول العالم )أقل من 50 سنة(
- حصول اجلامعة على مركز 94 كأفضل جامعة اقتصادية ناشئة 

٢.	كلية	الطب

- تفعيل مركز محاكاة املهارات السريرية خلدمة جميع البرامج األكادميية

٣.	كلية	الطب	-	جدة

- اجتيــاز اختبــار هيئــة التخصصــات الصحيــة بنســبة 93.3% وحيــث نســبة القبــول كانــت مرتفعــة ملــدة ثــاث ســنوات 
ــار  ــة يف جنــاح اختب ــات اململك ــى مســتوى جامع ــرر عل ــز األول مك ــى املرك ــة الطــب عل ــة حصــول كلي ــي وباإلضاف ــى التوال عل

هيئــة التخصصــات الصحيــة

- احلصــول علــى قبــول يف مختلــف برامــج اإلقامــة الطبيــة حتــت إشــراف الهيئــة الســعودية للتخصصــات الطبيــة بالنســبة 
% 84

- أشــرفت وحــدة أطبــاء االمتيــاز علــى تدريــب 289 طبيــب امتيــاز مــن مختلــف جامعــات اململكــة وفــق معاييــر عاليــة حيــث 
إن 73.70% مــن أطبــاء االمتيــاز املقبولــن للتدريــب مبدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة معدلهــم التراكمــي ال يقــل عــن 4 
مــن 5 ممــا يســهم يف حتســن جــود العــاج والعنايــة باملرضــى باإلضافــة الــى مســاعدة رؤســاء برامــج التدريــب يف اختيــار 

أطبــاء االمتيــاز األكفــاء.

الهدف	األول:

	االعتراف	والسمعة	الوطنية	
والعاملية	من	خالل	التطوير	
املستمر	للبرامج	األكادميية	
لتخريج	مختصني	صحيني	ذوي	
كفاءة	عالية	ومواطنني	فاعلني
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1.	وكالة	الدراسات	العليا

- اعتماد اللوائح واألنظمة لتحفيز أبحاث أعضاء هيئة التدريس والطاب 
- حتديد املجاالت البحثية التي ستركز عليها املنح الدراسية

- مت إنشاء إدارة متكاملة تعنى باجلمعيات العلمية املرتبطة باجلامعة وعددها 9 جمعيات.

٢.	مركز	امللك	عبداهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية

-	احلصول	على	5	براءات	اختراع:
• Sustained Release of a Therapeutic Agent from PLA-PEG-PLA Nanoparticles for Cancer Therapy
• Device Connectable to a Dialysis Catheter for in Situ Analysis
• Image guided radiotherapy method for treating a subject having a tumor
• Method of Treating Leukemia
• Acid-Stabilized Iron-based Metal Oxide Colloidal Nanoparticles, and Methods Thereof

٣.كلية	طب	الرياض

ــة الطــب -  ــم الطبــي يف كلي ــة بكالوريــوس الطــب البشــري وماجســتير التعلي مشــاريع األبحــاث التــي أجنزهــا طــاب مرحل
ــة )1441/1440(:  ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــك ســعود ب ــة املل جامع

• طاب الطب البشري )الدفعة 13(: 
    مكتملة - 53 مشروع

• طاب ماجستير التعليم الطبي )الدفعة 11(:
    مكتملة - 36 مشروع 

 Full time Faculty أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب •

4.	كلية	طب	-	جدة

- التعــاون مــع جامعــة أويتــا يف اليابــان يف مجــال ســرطان املعــدة وبكتيريــا امللويــة البوابيــة، وجامعــة أوكانــد يف الواليــات 
ــة البوابيــة. ــا امللوي املتحــدة األمريكيــة يف دور التغذيــة يف مكافحــة عــدوى البكتيري

- قام الدكتور عامر أبو شوق بالتعاون اخلارجي مع جامعة اخلرطوم يف أبحاث ضد مرض املايتكوم.
- عمــل ملتقــى البحــث الســنوي الثانــي بتاريــخ 27 فبرايــر 2020 والــذي يهــدف لتقــدمي أنشــطة بحثيــة ملهمــة للطــاب 
لتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي وأيًضــا لتشــجيع الطــاب ملشــاركة ومناقشــة أبحاثهــم. وقــد شــارك يف املؤمتــر )600( طالــب 
ــوم الصحيــة باإلضافــة إلــى جامعــات أخــرى. وقــد قــام الطــاب املشــاركن  ــز للعل مــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزي
بتقــدمي )8( عــروض بحثيــة و )101( ملصقــات بحثيــة ليعرضــوا آخــر مــا توصلــوا إليــه مــن بحــوث. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت 

تنظيــم )10( ورش عمــل مختلــف املجــاالت العلميــة التــي تدعــم البحــث العلمــي.

5.	كلية	طب	األسنان

- أقامــت كليــة طــب األســنان يــوم املهنــة والبحــث العلمــي ألبحــاث طــب األســنان للســنة الثالثــة علــى التوالــي يف يــوم اإلثنــن 
13-14 رجــب 1441 املوافــق 8-9 مــارس 2020 املصاحــب ليــوم املهنــة

- احلصول على املركز األول يف املسابقة العلمية للطاب يف مؤمتر ايديك الدولي لطب األسنان.

٦.	كلية	الصيدلة

- حصول أ.د. عاء الدين ياسن على جائزة البحث العلمي يف مجال العلوم األساسية.  

٧.	كلية	الصحة	العامة	واملعلوماتية	الصحية

-تنظيم احتفالية يوم البحث العلمي الرابع
- حصــول أحــد طالبــات الكليــة علــى املركــز األول يف مســابقة العــروض التقدمييــة يف اللقــاء الســنوي للجمعيــة الصيدليــة 

الســعودية 2020م.
- حصــول طالبــات الكليــة علــى املركــز األول والثالــث يف مســابقة امللصقــات البحثيــة يف اللقــاء الســنوي للجمعيــة الصيدليــة 

الســعودية 2020م. 

الهدف	الثاني:	

االهتمام	بالبحوث	العلمية	
واألنشطة	الصحية	ذات	القيمة	
الوطنية	واألهمية	العاملية
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 1	.	وكالة	اجلامعة	للتطوير	واجلودة	النوعية
•	إعداد	اخلطة	التنفيذية	ملكافحة	فيروس	كوفيد-19

أعــدت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة بالتعــاون مــع برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى واإلدارة العامــة 
للعاقــات اجلامعيــة واإلعــام خطــة تنفيذيــة ملكافحــة فيــروس كورونــا اجلديـــد وإدارة أي مخاطـــر تنتـــج عنـــه، بتاريــخ 10 
مارس 2020م، جاء ذلك بتوجيه من معالـــي رئيس اجلامعة بضـــرورة اتخـــاذ اخلطــــوات الازمــــة جتــــاه هــــذا املــرض ووضــع 

خطة ملنــــع انتشـــاره الســّ ميا وأن اجلامعة مـــن األماكــــن التــــي تشــــهد جتمعــــات كبــــيرة. 

٢.	عمادة	الدراسات	العليا

- نظمــت عمــادة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع اجلامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي 
مــا يزيــد علــى 470 فعاليــة تعليميــة صحيــة يف برامــج التطويــر املهنــي املســتمر متضمنــة مؤمتــرات دوليــة وورش عمــل 

ودورات صحيــة متخصصــة 
ــوزارة احلــرس  ــة ب ــة ومنســوبي الشــؤون الصحي ــدرب مــن داخــل اجلامع ــغ عــدد املتدربــن يف هــذه األنشــطة 33,434 مت بل
ــة التخصصــات  ــن هيئ ــدة م ــة معتم ــع 1,950 ســاعة تدريبي ــة وبواق ــة منطــق اململك ــن كاف ــن م ــي واملمارســن الصحي الوطن

ــة. الصحي
- تنفيــذ التعليــم االلكترونــي )عــن بعــد( بشــكل كامــل لكافــة أنشــطة وبرامــج التعليــم الطبــي املســتمر )التســجيل وتســديد 
لهيئــة  األنظمــة احملدثــة  مــع  كامــل متاشــياً  بشــكل  إلكترونيــاً  الشــهادة،  علــى  التقييــم، احلصــول  الرســوم، احلضــور، 

التخصصــات الصحيــة( حيــث مت تقــدمي عــدد 41 دورة عــن بعــد وتدريــب 11,444

٣.	عمادة	شؤون	الطالب

- قامــت عمــادة شــؤون الطــاب بتنظيــم 39476 نشــاط متنــوع بــن االنشــطة االجتماعيــة واملجتمعيــة والرياضيــة والفنيــة 
والتقنيــة والتوعويــة يف فــروع اجلامعــة الثاثــة.

4.	االدارة	العامة	للعالقات	اجلامعية	واالعالم

- تنظيم 124 مؤمتر وحملة تهدف الى تعزيز صحة املجتمع وتخدم اهداف اجلامعة.

5.	كلية	التمريض-	جدة

- مت تفعيــل 23 نشــاط يف خــال الفصــل الدراســي االول بينمــا مت تفعيــل 6 أنشــطة خدمــة املجتمــع فقــط يف التــرم 
الدراســي الثانــي نظــرا لظــروف جائحــة كورونــا وعليــه فقــد مت إلغــاء باقــي االنشــطة املدرجــة يف خطــة الوحــدة اخلاصــة 

بالتــرم الدراســي الثانــي.  

٦.	كلية	التمريض	-	االحساء

- مت تنفيذ 8 أنشطة مجتمعية بنجاح.

٧.	كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية-	جدة

- العمل ضمن الفرق الطبية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية ملواجهة جائحة كورونا.
- التطوع مع وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا.

الهدف	الثالث:

	املشاركة	الشاملة	للجامعة	يف	
تعزيز	صحة	املجتمع	واملساهمة	يف	
املسؤولية	االجتماعية	الوطنية

1.	وكالة	اجلامعة	للتطوير	واجلودة	النوعية

)IQAS( إصدار النسخة الثالثة لنظام ضمان اجلودة الداخلي -
ــي، وشــمل اإلصــدار  ــة لنظــام ضمــان اجلــودة الداخل ــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة النســخة الثالث - أصــدرت وكال
اجلديــد العديــد مــن اإلضافــات واجلوانــب التــي تأمــل الوكالــة بــأن تســاهم إلــى حــد كبيــر يف ضمــان جــودة العمليــات 

اإلداريــة والتعليميــة باجلامعــة

٢.	كلية	طب	األسنان

- حصول برنامج دكتور طب األسنان بكلية طب األسنان، بجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
)Doctor of Dental Medicine - DMD( علــى االعتمــاد الكامــل ) الغيــر مشــروط ( مــن هيئــة تقــومي التعليــم 
والتدريــب ممثلــًة باملركــز الوطنــي للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي ملــدة ســبع ســنوات مــن مايــو 2020 حتــى أبريــل 2027.

٣.	كلية	الصيدلة

- احلصول على االعتماد األكادميي الكامل لبرنامج دكتور صيدلي من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي.
- حصــول الكليــة علــى املركــز األول مكــرر يف احصائيــة أداء خريجــي الكليــات يف اختبــار الرخصــة الســعودية ملزاولــة 

مهنــة الصيدلــة.  

4.	كلية	التمريض

- حصلت كلية التمريض على االعتماد األكادميي املشروط لبرنامج البكالوريوس ملدة أربع سنوات. 

الهدف	الرابع:

		تعزيز	نظام	ضمان	اجلودة	
الداخلية	لتحقيق	استدامة	
عمليات	ضمان	اجلودة	وحتقيق	
االعتماد	املطلوب	يف	الوقت	

املناسب
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 1.	وكالة	اجلامعة	لشؤون	الطالبات

- زيادة متكن املرأة مع تأهيل وتطوير القيادات النسائية:
- زيادة عدد القيادات يف اجلامعة 

• ترقية 14 من منسوبات اجلامعة إلى مناصب قيادية
• تعين 8 من منسوبات اجلامعة يف مناصب قيادية

٢.	كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية	-	األحساء

- إعداد وتسليم دليل أساسيات اإلرشاد األكادميي وملف اإلرشاد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس.
- إعداد وتسليم معايير التقييم الذاتي للبرامج األكادميية يف الكلية.

الهدف	اخلامس:	

	احملافظة	على	هيئة	التدريس	
املؤهلة	والقوى	العاملة	املتميزة	
مع	توفير	فرص	التطوير	

املهني	لهم

1.	وكالة	اجلامعة	للتطوير	واجلودة	النوعية

)IQAS( إصدار النسخة الثالثة لنظام ضمان اجلودة الداخلي -
ــي، وشــمل اإلصــدار  ــة لنظــام ضمــان اجلــودة الداخل ــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة النســخة الثالث - أصــدرت وكال
اجلديــد العديــد مــن اإلضافــات واجلوانــب التــي تأمــل الوكالــة بــأن تســاهم إلــى حــد كبيــر يف ضمــان جــودة العمليــات 

اإلداريــة والتعليميــة باجلامعــة

٢.	كلية	طب	األسنان

- حصول برنامج دكتور طب األسنان بكلية طب األسنان، بجامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
)Doctor of Dental Medicine - DMD( علــى االعتمــاد الكامــل ) الغيــر مشــروط ( مــن هيئــة تقــومي التعليــم 
والتدريــب ممثلــًة باملركــز الوطنــي للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي ملــدة ســبع ســنوات مــن مايــو 2020 حتــى أبريــل 2027.

٣.	كلية	الصيدلة

- احلصول على االعتماد األكادميي الكامل لبرنامج دكتور صيدلي من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي.
- حصــول الكليــة علــى املركــز األول مكــرر يف احصائيــة أداء خريجــي الكليــات يف اختبــار الرخصــة الســعودية ملزاولــة 

مهنــة الصيدلــة.  

4.	كلية	التمريض

- حصلت كلية التمريض على االعتماد األكادميي املشروط لبرنامج البكالوريوس ملدة أربع سنوات. 

الهدف	السادس:	

توثيق	الترابط	بني	املدن	
اجلامعية	،	واملدن	الطبية،	ومراكز	
االبحاث	وصواًل	إلى	مستوى	جهاز	

متكامل	للصحة

1.	عمادة	التطوير

-	تغيير	مسمى	مركز	االستشارات	الى	مركز	ريادة	االعمال	
رفعــت عمــادة التطويــر ملجلــس اجلامعــة دراســة لتغييــر مســمى مركــز االستشــارات باجلامعــة ليصبــح مســى املركــز ريــادة 
األعمــال، ومت صــدور توصيــة مجلــس اجلامعــة بذلــك. وذلــك لتعزيــز ودعــم ايجــاد مصــادر ماليــة ذاتيــة متنوعــة للجامعــة.

٢.	االدارة	العامة	خلدمات	التموين

ــة  ــر بأقــل تكلفــة حســب نظــام املنافســات واملشــتريات احلكومي ــى املعايي ــق أعل - مشــروع الربــط مــع كفــاءة اإلنفــاق وتطبي
ــد. اجلدي

- مشروع الربط مع الديوان العام للمحاسبة )شامل( بتطبيق القرارات الوزارية.

الهدف	السابع:

	تقوية	األساس	املالي	للجامعة

1.	وكالة	اجلامعة	للشؤون	التعليمية

- اعتمــاد دليــل السياســات واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة أثنــاء العمليــة التعليميــة خــال جائحــة كورونــا املســتجد، 
وتعميمــه. 

- اعتمــاد خطــة تنفيــذ املناهــج الدراســية يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة خــال العــام الدراســي 
2020-2021 مـــ وتعميمهــا،

- تشــكيل جلنــة جائحــة كورونــا املســتجد علــى مســتوى الكليــات بنــاء علــى توصيــات وزارة التعليــم. ومت تفعيــل هــذه اللجنــة 
مــن قبــل جميــع الكليــات.

- تشكيل جلنة فرعية استشارية ملكافحة عدوى كورونا املستجد والسيطرة عليها يف اجلامعة.

٢.	وكالة	اجلامعة	للتطوير	واجلودة	النوعية

- إعداد مشروع التحول لنظام اجلامعات اجلديد
- اعتمــاد اللوائــح الداخليــة للجامعــة بعــد اإلفــادة مــن نظــام اجلامعــات اجلديــد وإضافــة العديــد مــن البنــود التــي تســاهم يف 

التحــول التدريجــي الداخلــي لنظــام اجلامعــات.
)SWAT Analysis for Distant Learning(  إعداد التحليل الرباعي للتعليم عن بعد -

)TAWASUL(  تدشن بوابة تواصل االلكترونية -
)ETMAM(  تنفيذ مشروع إخاء طرف الطاب اخلريجن من اجلامعة-إمتام -

)ADAA( الدورة التشغيلية الرابعة لنظام أداء -

الهدف	الثامن:

		تعزيز	األداء	اإلداري	بكفاءة	
عالية	لتسهيل	عملية	اتخاذ	القرار	
يف	الوقت	املناسب	على	جميع	

مستويات	اجلامعة
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 ٣.	عمادة	التطوير
- حتديث اللوائح وفقا لنظام وزارة التعليم والتعاميم املتخصصة بنظام التعليم اجلامعي.

-  اعتماد الئحة نظام اجلامعة
- اعتماد الائحة التنفيذية والقواعد اإلجرائية ملكافحة اجلرائم االلكترونية وتسريب الوثائق واملعلومات السرية.

- تفعيل النظام االلكتروني جلمع وحتليل البيانات والتقارير )ARA( بشكل كامل.
- تفعيل النظام االلكتروني ملتابعة اخلطة االستراتيجية )STEP( بشكل كامل.

4.	ادارة	الشؤون	املالية	واالدارية
- تطوير وتنفيذ أدوات التقييم لقياس تصورات املوظفن لابتكار والتعاون واجلودة والقيادة واخلدمات

1.	وكالة	اجلامعة	للشؤون	التعليمية
- إضافــة منصــة الطالــب علــى موقــع اجلامعــة االلكترونــي والتــي تتضمــن جميــع الــدروس والــدورات التدريبيــة واملــواد 

التعليميــة املتعلقــة بجائحــة كورونــا املســتجد.
- إضافــة منصــة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى موقــع اجلامعــة االلكترونــي والتــي حتتــوي علــى املــواد التعليميــة والــدورات 

التدريبيــة للتعليــم عــن بعــد.
- إضافــة منصــة عــون علــى موقــع اجلامعــة والتــي تتضمــن جميــع املــواد التعليميــة واملســاعدة حلــل املشــكات التقنيــة عــن 

البــاك بــورد ومنصــات التعلــم األخــرى

٢.وكالة	اجلامعة	لشؤون	الطالبات
- حتسن البنية التحتية يف احلرم اجلامعي للطالبات

:)Smart Campus( مشروع •
- إكمــال متطلبــات مبــادرة الفصــول الذكيــة والتعــاون مــع كليــة الطــب يف جــدة للشــروع يف تطبيــق أولــى مخرجاتــه واملتمثــل 

يف التســجيل اآللــي حلضــور الطالبــات يف القاعــات والفصــول.
ــم واســتكمال مراحــل  ــة لتقيي ــة باجلامع ــا للشــؤون الفني ــة بكامــل متطلباته ــات اإللكتروني ــاء مــن رفــع مشــروع البواب -االنته

ــة. ــق التالي التطبي
- اســتكمال التقييــم الفنــي جلميــع القاعــات والفصــول الدراســية ورفــع التوصيــات بشــأن مــا يلــزم مــن حتديــث للتقنيــات 

ــة التعليميــة واألجهــزة املســتخدمة يف دعــم العملي
• افتتاح اجلسر الرابط بن كلية التمريض وكلية العلوم واملهن الصحية بجدة.

• امتام مشروع توسيع الساحات اخلارجية يف احلرم اجلامعي للطالبات-الرياض.
• االنتهاء من مشروع تركيب الهواتف العامة داخل احلرم اجلامعي للطالبات يف الرياض وجدة، واألحساء.

ــوم واملهــن الصحيــة- • امتــام مشــروع تعديــل بعــض الفصــول الدراســية الســتيعاب عــدد أكبــر مــن الطالبــات يف كليــة العل
الرياض.

• إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية داخل احلرم اجلامعي للطالبات-الرياض.
ــاض وجــدة  ــب مظــات يف الري ــات تركي ــي للطالب ــة للحــرم اجلامع ــل مواقــف الســيارات التابع ــاء مــن دراســة تظلي • االنته

واألحســاء.
• اكتمال جتهيز مركز العناية بالطالب/ شطر الطالبات.

5.	عمادة	اجلودة
- إعداد دراسة بحثية لقياس جتربة الطاب باجلامعة

٦.	عمادة	القبول	والتسجيل
- مكافأة التفوق األكادميي:

 صــرف مكافــأة التفــوق األكادميــي للعــام الدراســي 2019-2020بالتعــاون مــع الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بجامعــة امللــك ســعود 
بــن عبدالعزيــز الصحيــة ملــا مجموعــه 4841 طالــب وطالبــه يف جميــع املناطــق.

٧.	ادارة	الشؤون	املالية	واالدارية
- تنظيم يوم املرح 

حفــل لرفــع مســتوى الترابــط بــن املوظفــن. ويحتــوي علــى ألعــاب مثــل شــطرجن، كيــرم، هوكــي هوائــي، تنــس طاولــة وغيرهــا 
مــع توفــر الطعــام والقهــوة.

8.االدارة	العامة	للخدمات	املساندة
)FM200( تفعيل جميع انظمة اإلطفاء الذاتي -

- تأمن جميع مرافق اجلامعة بطفايات احلريق املناسبة
- تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية ملواجهة كوفيد-19
- تعقيم احلرم اجلامعي اخلارجي واملباني واملرافق الداخلية

9.	االدارة	العامة	للشؤون	الفنية
- حتقيق تشغيل كامل بنسبة 96% لألجهزة الطبية و100% ألجهزة احملاكاة

- حتقيق نسبة 100% من السامة التشغيلية

الهدف	التاسع:	

	جودة	احلرم	اجلامعي	وتعزيز	
اإلحساس	باالنتماء	ملجتمع	

اجلامعة.
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ــوكاالت والعمــادات والكليــات  إنجــازات الجامعــة مــن خــالل ال
واإلدارات

إنجازات وكاالت الجامعة

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

تعمــل وكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة علــى حتقيــق رســالة اجلامعــة وتطلعاتهــا املســتقبلية الراميــة إلــى تبــوأ ريــادة عامليــة يف 
مجــال التعليــم الصحــي، وحتقيــق أعلــى معاييــر اجلــودة يف األبحــاث املتعلقــة بالصحــة ورعايــة املرضــى. ومــن هــذا املنطلــق فــإن 
ر كافــة جهودهــا وتســتثمر كل إمكاناتهــا لتطويــر البرامــج األكادمييــة احلاليــة، فضــًا عــن  وكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة تُســخِّ
اســتحداث برامــج ومعاهــد ومكاتــب بحثيــة جديــدة بهــدف تخريــج مختصــن صحيــن ذوي كفــاءة عاليــة، وكــوادر مؤهلــة تتمتــع 

بالقــدرة والفاعليــة واالســتعداد العلمــي واملهنــي خلدمــة الوطــن واملواطنــن.

ــارة البتعاثهــم  ــة اجلامعــات املخت ــن والتأكــد مــن أهلي ــن واحملاضري ــار املعيدي ــة الرئيســة اختي ــة الشــؤون التعليمي ــام وكال مــن مه
ومــن ثــم احتضانهــم لــدى عودتهــم وفرزهــم علــى كليــات اجلامعــة املختلفــة اعتمــاًدا علــى اختصاصاتهــم وحاجــة تلــك الكليــات.

• أنهــى الدراســة ملرحلــة الدكتــوراة أو مــا يعادلهــا عــدد )39( مبتعــث ومبتعثــه وباشــروا العمــل كأعضــاء هيئــة تدريــس يف كليــات 
اجلامعــة بالريــاض وجــدة واالحســاء خــال العام الدراســي 2020/2019م

• مــن املتوقــع عــودة عــدد )52( مبتعــث ومبتعثــه بعــد إكمــال دراســاتهم العليــا ملرحلــة الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا خــال العــام 
الدراســي 2021/2020م.

 
إجنازات وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية خال فترة تعليق الدراسة يف الفصل الثاني للعام األكادميي 2020/2019م

- إعــداد الضوابــط واإلجــراءات التنفيذيــة االســتثنائية لتقــومي الطــاب والطالبــات خــال الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 
1441/1440هـ )2020-2019م(

- تنسيق وتنظيم جدول االختبارات النهائية جلميع الكليات يف الفروع الثاثة لتفادي الضغط على الباكبورد
- إعــداد تقريــر ســير العمليــة التعليميــة والتقــومي للعــام الدراســي 1441/1440هـــ )2019-2020م( خــال فتــرة تعليق الدراســة  

للوقايــة مــن فيــروس كورونــا املســتجد.

أ.	إجراءات	حتسينية

1. تعيــن مســؤولن يف مختلــف كليــات اجلامعــة للتواصــل مــع اخلدمــات املســاندة وقســم الوقايــة مــن العــدوى وتدريبهــم علــى 
املســؤولية املوكلــة لهــم. 

2. تشــكيل فريــق عمــل حلــل مشــكات االتصــال باإلنترنــت والشــبكة العنكبوتيــة داخــل احلــرم اجلامعــي يف فــروع اجلامعــة الثاثــة 
وذلــك بهــدف تعزيــز جتربــة التعلــم عــن بعــد يف اجلامعــة.

3. إضافــة منصــة أعضــاء هيئــة التدريــس علــى موقــع اجلامعــة االلكترونــي والتــي حتتــوي علــى املــواد التعليميــة والــدورات 
ــد. ــم عــن بع ــة للتعلي التدريبي

4. إقامــة برنامــج تطويــري ألعضــاء هيئــة التدريــس ملــدة خمســة أيــام حــول التدريــس والتقييــم عــن بعــد، مت تقــدمي البرنامــج 
مــن قبــل متحدثــن دوليــن معروفــن.
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ب.	اللجنة	الفرعية	االستشارية	ملكافحة	جائحة	كورونا	املستجد	والسيطرة	عليها	باجلامعة:

1.	أهم	املهام:

اإلشراف على الوضع العام جلائحة كورونا املستجد يف جميع فروع اجلامعة بالرياض وجدة واألحساء.  -
العمل كهيئة استشارية مبا يخص جائحة كورونا املستجد يف اجلامعة.  -

التنسيق مع قسم مكافحة العدوى والسيطرة عليها يف الشؤون الصحية للحرس الوطني.   -
توحيد املخططات وخطط العمل للحاالت املشتبه بإصابتها بعدوى كورونا املستجد.  -
رفع تقرير أسبوعي إلى اللجنة الرئيسية املعنية بجائحة كورونا املستجد باجلامعة.  -

:)SAMS(	األكادميي	الطالب	إدارة	بنظام	يتعلق	فيما	التعليمية	للشؤون	اجلامعة	وكالة	إجنازات

يوفــر نظــام إدارة الطــاب األكادميــي كافــة البيانــات األكادمييــة للطــاب فهــو البوابــة للجــداول الدراســية والدرجــات وســجات 
احلضــور، ونظــًرا ألهميتــه فقــد مت إنشــاء مجلــس لنظــام إدارة الطــاب األكادميــي والــذي يلعــب دور مركــزي يف التحكــم بهــذا 

.SAMS النظــام ومراقبتــه وتطويــره، إضافــة إلــى التطويــر املســتمر لبرنامــج

إجنازات	وكالة	اجلامعة	للشؤون	التعليمية	فيما	يتعلق	بتقييم	الطالب:

مت إجراء تطوير داخلي لنظام التقييم املستخدم كبنك لألسئلة وإلجراء االختبارات، ومن التطويرات املتخذة ما يلي:

1. جاهزية نظام التقييم لتخزين أسئلة االختبارات وإنشاء اختبارات ورقية وإلكترونية
2. مت تصميم مناذج اختبارات إلكترونية لتتناسب مع االختبارات على شبكة اإلنترنت الداخلية واخلارجية

3. مت اختبار قدرة النظام لتحمل 4500 طالب كحد أقصى والذين ميكنهم إجراء االختبارات يف وقت واحد
4. مت عمــل العديــد مــن الــدورات التدريبيــة لكليــات مختلفــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن حــول كيفيــة اســتخدام 

ــم نظــام التقيي

إجنازات	وكالة	اجلامعة	للشؤون	التعليمية	مبا	يخص	قاعدة	بيانات	أعضاء	هيئة	التدريس:

مت إنشــاء قاعــدة بيانــات ألعضــاء هيئــة التدريــس يف كل كليــة وتدريــب املســؤولن عــن هــذه القاعــدة علــى طريقــة اســتخدامها 
لتكــون محدثــة بشــكل دائــم.
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إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية

)IQAS(	الداخلي	اجلودة	ضمان	لنظام	الثالثة	النسخة	إصدار

أصــدرت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة النســخة الثالثــة لنظــام ضمــان اجلــودة الداخلــي، وشــمل اإلصــدار اجلديــد 
العديــد مــن اإلضافــات واجلوانــب التــي تأمــل الوكالــة بــأن تســاهم إلــى حــد كبيــر يف ضمــان جــودة العمليــات اإلداريــة والتعليميــة 

باجلامعــة، وفيمــا يلــي أبــرز مــا ورد يف النســخة اجلديــدة:

• حتديث معايير األهلية للتقييم الذاتي املؤسسي بناًء على ما صدر مؤخًرا من هيئة تقومي التعليم والتدريب
• إضافــة جميــع اللجــان الرئيســية التــي ُشــّكلت لضمــان اجلــودة والتــي يترأســها وكيــل اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة مــع 

ذكــر الهــدف مــن تشــكيلها ومهامهــا املنوطــة بهــا وكيفيــة اختيــار عضويتهــا
• إضافة قائمة بجميع األنظمة اإللكترونية التي تعمل على دعم وتعزيز النظام الداخلي لنظام اجلودة

• إضافــة شــرح تفصيلــي حلوكمــة البرامــج األكادمييــة للكليــات مــع مراعــاة عــدد البرامــج املقدمــة يف كل كليــة وفــروع تقــدمي 
البرنامــج األكادميــي.

إعداد	اخلطة	التنفيذية	ملكافحة	فيروس	كوفيد-19

أعــدت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة بالتعــاون مــع برنامــج الطــب الوقائــي ومكافحــة العــدوى واإلدارة العامــة 
للعاقــات اجلامعيــة واإلعــام خطــة تنفيذيــة ملكافحــة فيــروس كورونــا اجلديـــد وإدارة أي مخاطـــر تنتـــج عنـــه، بتاريــخ 10 مــارس 
2020م، جاء ذلك بتوجيه من معالـــي رئيس اجلامعة بضـــرورة اتخـــاذ اخلطــــوات الازمــــة جتــــاه هــــذا املــــرض ووضــــع خطة ملنــع 
انتشـــاره الســــّ ميــا وأن اجلامعــة مـــن األماكــــن التــــي تشــــهد جتمعــــات كبــــيرة. وعلــى أثــره مت إعــداد اخلطــة بشــكل كتيــب تضمــن 
تفاصيــل تلــك اخلطــة، مبــا حتويــه مــن معلومــات واحصائيــات عــن املــرض وكيفيــة التعامــل معــه وطــرق الوقايــة منــه، كمــا شــملت 

اخلطــة علــى البرنامــج التثقيفــي التوعــوي للطــاب ومنســوبي اجلامعــة.

إعداد	مشروع	التحول	لنظام	اجلامعات	اجلديد

ــة بإعــداد  ــر واجلــودة النوعي ــة اجلامعــة للتطوي ــد، حيــث قامــت وكال ــة اجلامعــة توجهــات التحــول لنظــام اجلامعــات اجلدي واكب
مشــروع اجلامعــة للتحــول لنظــام اجلامعــات اجلديــد والــذي شــمل مــا يلــي:

• اعتمــاد اللوائــح الداخليــة للجامعــة بعــد اإلفــادة مــن نظــام اجلامعــات اجلديــد وإضافــة العديــد مــن البنــود التــي تســاهم يف 
ــي لنظــام اجلامعــات. التحــول التدريجــي الداخل

• إعداد الائحة املنظمة لنظام اجلامعات بجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
• إعداد الهيكل التنظيمي اجلديد جلامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

• بعــد مراجعــة مهــام مجلــس اجلامعــة يف الائحــة التنفيذيــة للجامعــة املوصــي بهــا حديثــاً مــن اللجنــة الدائمــة للوائــح واألنظمــة 
والقواعــد اإلجرائيــة بتاريــخ 1441/7/8هـــ، واملســتمدة مــن نظــام اجلامعــات اجلديــد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/27( 
بتاريــخ 1441/2/23هـــ، ونظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات رقــم )م/8( بتاريــخ 1441/7/4هـــ، وبعــد مراجعــة أفضــل 
املمارســات يف معاييــر االعتمــاد االكادميــي املؤسســي احملدثــة مــن قبــل هيئــة تقــومي التعليــم والتدريــب يف مــا يخــص مجلــس 
اجلامعــة؛ رفعــت الوكالــة ملعالــي رئيــس اجلامعــة بعــض االقتراحــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز احلوكمــة علــى املســتوى املؤسســي، 

وتفعيــل كافــة مهــام مجلــس اجلامعــة، وكذلــك لزيــادة فاعليــة اجتماعاتــه.
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ترشــح اجلامعــة للمشــاركة يف مشــروع اختيــار اجلامعــات الثــاث التــي ســيطبق عليهــا نظــام اجلامعــات اجلديــد كمرحلــة أولــى،   •
فقــد قامــت الوكالــة بتعبــأة اســتمارة خاصــة ببيانــات اجلامعــة حيــث شــملت علــى 3 مجــاالت، 23 معيــار، و74 مؤشــر، وتعتبــر 

هــذه املعاييــر واملؤشــرات مــن األدوات املســاعدة يف حتديــد قــدرة اجلامعــة علــى التحــول. كمــا هــو مبــن باجلــدول التالــي:

جــدول	1٢٢	:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	املجــاالت	التــي	مت	تقدميهــا	لتطبيــق	نظــام	اجلامعــات	اجلديــد	كمرحلــة	
أولــى

عدد	املؤشرات عدد	املعايير املجال م

18 ٦ املجال	األكادميي 1

٣8 10 املجال	اإلداري ٢

18 ٧ املجال	املالي ٣

٧4	مؤشرًا ٢٣	معيارًا ٣	مجاالت املجموع

)SWAT Analysis for Distant Learning)	بعد	عن	للتعليم	الرباعي	التحليل	إعداد

أنهــت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة إعــداد تقريــر توثيــق جتربــة اجلامعــة خــال فتــرة تعليــق الدراســة جــراء جائحــة 
كورونــا، حيــث اتبعــت الوكالــة آليــة التحليــل الرباعــي جلمــع البيانــات ودراســة املعطيــات وحتليلهــا وحتديــد أهــم املدخــات يف 

التحليــل الرباعــي بالتعــاون مــع الــوكاالت والكليــات والعمــادات واإلدارات املعنيــة، وقــد اســتوفى التقريــر املتطلبــات التاليــة:

التحديات واملعوقات التي واجهت اجلامعة يف تفعيل التعليم عن بعد )التنظيمية والتقنية(  •
آلية التعامل مع التحديات التي واجهتها اجلامعة )احللول التي مت تنفيذها للتعامل مع التحديات(  •

أنظمة التعليم اإللكترونية األساسية والوسائل البديلة التي استعان بها أعضاء هيئة التدريس يف التعليم عن بعد.  •
مجاالت وفرص التحسن والتطوير املستقبلية يف التعليم عن بعد.  •

)TAWASUL(	االلكترونية	تواصل	بوابة	تدشني
دّشــنت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة بالتعــاون مــع ادارة خدمــات تقنيــة املعلومــات، بوابــة )تواصــل( اإللكترونيــة والتــي 
تعــّد الوســيلة املعتمــدة للتواصــل مــا بــن اجلامعــة ومنســوبيها مــن طــاب، وأعضــاء هيئــة تدريــس، وموظفــن. وتهــدف البوابــة إلــى 
متكــن منســوبي اجلامعــة مــن التواصــل عــن بُعــد، وإيصــال اقتراحاتهــم التطويريــة؛ لتحســن جــودة خدمــات اجلامعــة، أو تقــدمي 
الشــكاوى عبــر بوابــة واحــدة مســؤولة عــن توجيــه الطلبــات إلــى اجلهــات املعنيــة داخــل اجلامعــة ومتابعتهــا، والعمــل علــى حلّهــا. 

كمــا تقــدم بوابــة تواصــل اخلدمــات التاليــة:

تقدمي االستفسارات أو االقتراحات: تتيح هذه اخلدمة طرح أي استفسارات أو اقتراحات عن اجلامعة  •
تقــدمي شــكوى: تتيــح هــذه اخلدمــة تقــدمي أي شــكوى تتعلــق مبنســوبي اجلامعــة مــن طــاب وأعضــاء هيئــة تدريــس وموظفــن،   •

أو اجلهــات املتعاقــدة مــع اجلامعــة.
رصــد مخالفــة إلكترونيــة: تتيــح هــذه اخلدمــة اإلبــاغ عــن أي ســلوك مســيء يتعلــق بالطــاب أو املوظفــن أو اجلامعــة وذلــك   •

مــن خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي واملواقــع اإللكترونيــة.
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)ETMAM(	اجلامعة-إمتام	من	اخلريجني	الطالب	طرف	إخالء	مشروع	تنفيذ

قامــت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة بدراســة عمليــة إخــاء طــرف الطــاب اخلريجــن مــن اجلامعــة وذلــك بســبب 
رصدهــا لعــدم رضــا طــاب اجلامعــة مــن االجــراء الورقــي املتبــع إلخــاء الطــرف. ويف ســبيل تقليــص وتســهيل هــذا اإلجــراء 
توصلــت الوكالــة إلــى إنشــاء نظــام إلكترونــي خــاص بإخــاء طــرف الطــاب اخلريجــن، وأطلــق عليــه مســمى )إمتــام(، وبدعــم مــن 
معالــي مديــر اجلامعــة مت العمــل علــى تنفيــذ املشــروع بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة خلدمــات تقنيــات التعليــم حيــث ســيتم إطاقــه 

يف مطلــع العــام األكادميــي 2020-2021م.

)ADAA(	أداء	لنظام	الرابعة	التشغيلية	الدورة
ــات الازمــة  ــى جمــع البيان ــذي يهــدف إل ــدة واملطــورة وال ــة لنظــام أداء بنســخته اجلدي ــدورة التشــغيلية الرابع ــة ال نفــذت الوكال
لتحليــل األداء األكادميــي واإلداري للجامعــة وحتســينه، وقــد أمتــت الوكالــة دورتهــا الرابعــة مــن نظــام أداء بنجــاح ومت حصــر جميــع 
البيانــات الازمــة مــن مختلــف كليــات اجلامعــة يف فروعهــا الثاثــة خــال فتــرة وجيــزة، اجلديــر بالذكــر أنــه مت تطويــر النســخة 
ــى حتســينات عــدة يف  ــة املعلومــات، حيــث اشــتملت هــذه النســخة عل ــدة مــن نظــام أداء بالتعــاون مــع إدارة خدمــات تقني اجلدي

واجهــة املســتخدمن، وصفحــات إنشــاء التقاريــر، ولوحــات البيانــات.  

التقرير	السنوي	ملؤشرات	األداء	الرئيسية	
أصــدرت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة تقريرهــا الســنوي ملؤشــرات األداء الرئيســية للعــام اجلامعــي 2018-2019م، 
وتقــوم الوكالــة حاليــاً بإعــداد تقريرهــا الســنوي ملؤشــرات األداء الرئيســية للعــام اجلامعــي 2019-2020م والــذي يشــمل علــى 33 
مؤشــر أداء رئيســي، حيــث ســيتم عــرض التقريــر بعــد اكتمالــه يف مطلــع العــام األكادميــي 2020-2021م علــى مجلــس اجلامعــة 

ورفــع نســخة منــه لعمــادة التطويــر.

جائزة	مدير	اجلامعة	
حتــت رعايــة معالــي مديــر اجلامعــة أطلقــت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة جائــزة معالــي مديــر اجلامعــة الســنوية 
للتميــز األكادميــي لعــام 2019 - 2020 م ، وقــد متيــزت اجلائــزة لهــذا العــام عــن األعــوام الســابقة بشــمولها ألعضــاء هيئــة 
التدريــس بــدوام جزئــي ، وبإضافــة جائــزة جديــدة ألعضــاء هيئــة التدريــس املتميزيــن يف األبحــاث، وقــد شــملت اجلائــزة أربعــة 

فــروع كمــا يلــي:
• جائزة أفضل برنامج أكادميي

• جائزة أفضل مقرر دراسي
• جائزة عضو هيئة تدريس املتميز )بدوام كامل وبدوام جزئي(

• جائزة عضو هيئة تدريس الباحث املتميز
وتعمــل الوكالــة حالًيــا بالتعــاون مــع إدارة تقنيــة املعلومــات علــى إنشــاء نظــام ألمتتــة التقــدمي علــى جائــزة مديــر اجلامعــة، ويهــدف 
النظــام إلــى تســهيل عمليــة التقــدمي والتقييــم للمتقدمــن وبالتالــي إتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد ممكــن مــن املتقدمــن للمشــاركة 

والترشــيح للجائــزة، ويُتوقــع إطــاق النظــام يف مطلــع العــام األكادميــي 2020-2021م.

االعتماد	األكادميي	البرامجي
بعــد أن قــادت وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة عمليــة االعتمــاد املؤسســي للجامعــة بــأداء متميــز، تســتمر الوكالــة اآلن 
بتقــدمي الدعــم واملســاعدة لكليــات اجلامعــة املختلفــة للحصــول علــى االعتمــاد األكادميــي لبرامجهــا وذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات 
ــات اجلــودة  ــق متطلب ــرض حتقي ــاد األكادميــي لغ ــومي واالعتم ــي للتق ــز الوطن ــم يف املرك ــومي التعلي ــة تق ــاد كهيئ املختصــة لاعتم
املطلوبــة للحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي. كمــا تســعى الوكالــة لتشــجيع الكليــات وحثهــم للحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي 
وذلــك مــن خــال تقــدمي املقترحــات واالستشــارات والــدورات التدريبيــة الازمــة للحصــول علــى برامــج معتمــدة تعكــس جــودة 
مخرجــات التعليــم يف اجلامعــة. وقــد قامــت الوكالــة بالتنســيق بــن الكليــات بوضــع خطــة زمنيــة لبرامجهــا وذلــك لتتعامــل مــع 

كل برنامــج بكفــاءة وفاعليــة.
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جدول	1٢٣:	ويوضح	اجلدول	التالي	البرامج	التي	تقدمت	لالعتماد	للعام	األكادميي	٢019/٢018م

جــدول	1٢4:	يوضــح	مؤشــرات	قيــاس	االداء:	اجلــودة	واالرتقــاء	باملســتوى	النوعــي	لبرامــج	التعليــم	العالــي	يف	
اجلامعــة	للعــام	اجلامعــي	1440/14٣9هـــ

تاريخ	التسليم املنطقة	اإلقليمية البرامج	األكادميية رقم	الدفعة

 مايو	٢018
الرياض برنامج	الصيدلة

٢
الرياض	-	جده	-	األحساء برنامج	علوم	املختبرات	اإلكلينيكية

 ديسمبر	٢018
الرياض برنامج	طب	األسنان

٣
الرياض	-	جده	-	األحساء برنامج	العالج	التنفسي

مايو	٢019

الرياض	-	جده	-	األحساء برنامج	التغذية	اإلكلينيكية

الرياض	-	جده	-	األحساء4 برنامج	اخلدمات	الطبية	الطارئة

الرياض برنامج	ماجستير	املعلوماتية	الصحية

املعدل املؤشر

%٣1 معدل	أعضاء	هيئة	التدريس	املتعاقدين

%9٣ معدل	االحتفاظ	بأعضاء	هيئة	التدريس

%٦1 معدل	هيئة	التدريس	الذين	تلقوا	تدريبًا	على	أساليب	التعليم	والتعلم	والتقومي

٣.٧	من	5 رضا	الطلبة	عن	أساليب	التعليم	والتعلم	والتقومي

٣.٦4	من	5 رضا	الطلبة	عن	اساليب	التعليم	عن	بعد

%1٦ معدل	البرامج	املعتمدة

٣.٦	من	5 رضا	الطلبة	عن	اخلدمات	املقدمة	لهم	يف	اجلامعات

%100 معدل	الطلبة	الذين	يتحدثون	أكثر	من	لغة



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

19٢

العــام	 خــالل	 للجامعــة	 والنوعــي	 الكمــي	 األداء	 كفــاءة	 قيــاس	 مؤشــرات	 يبــني	 التالــي	 اجلــدول	 	:1٢5 جــدول	
اجلامعي1441/1440هـــ

مؤشرات	قياس	كفاءة	األداء	الكمي	والنوعي	جلامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	للعلوم	الصحية
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 املؤشر
الداخلي

املعيار

4	من	5.11 S1.1 K1 الرسالة	واألهداف

٣	من	٦1.5
تقومي	أصحاب	العالقة	لدليل	اللوائح،	مبا	يف	ذلك	الهيكل	اإلداري	ومسؤوليات	العمل	
)متوسط	تقديرات	أعضاء	هيئة	التدريس	وطالب	السنة	النهائية	ملدى	كفاية	دليل	اللوائح	

على	مقياس	من	خمس	نقاط	يف	مسح	سنوي(
S2.1 K2 السلطات	واإلدارة

٣	من	٧.5 تقومي	الطالب	الكلي	جلودة	جتربتهم	التعليمية	)متوسط	تقديرات	الطالب	على	مقياس	
من	خمس	نقاط	لطالب	السنة	األخيرة	»املتوقع	تخرجهم«		 S3.1 K3

 إدارة	ضمان	اجلودة
100%وحتسينها م	الطالب	جودتها	خالل	السنة نسبة	املقررات	التي	قوَّ S3.2 K4

5.%	٦0  نسبة	البرامج	التي	تتبنى	مصادقة	مستقلة	من	ِقَبِل	متخصصني	من	داخل	املؤسسة
التعليمية	ملعايير	تقومي	التحصيل	العلمي	للطالب	خالل	السنة	الدراسية S3.3 K5

8 : 9.1 نسبة	عدد	الطالب	إلى	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	)استناًدا	إلى	دوام	كامل	أو	ما	يعادله( S4.1 K7

التعلم	والتعليم

٣	من	٧.5 تقدير	الطالب	العام	جلودة	املقررات	التي	يدرسونها	)متوسط	تقدير	الطالب	على	مقياس	
تقديري	من	خمس	نقاط	للتقومي	الكلي	للمقررات	يف	مسح	سنوي( S4.2 K8

%	٦4.٢ نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	الذين	يحملون	مؤهالت	دكتوراه	معتمدة S4.3 K9

%9٢.9 نسبة	الطالب	املستجدين	الذين	أكملوا	السنة	األولى	بنجاح S4.4 K10

%	٧0.5  نسبة	الطالب	املنتظمني	الذين	سجلوا	ببرامج	البكالوريوس	وأكملوا	تلك	البرامج	ضمن
احلد	األدنى	من	املدة	احملددة S4.5 K11

%	٧٦.٧  نسبة	تخرج	طالب	البرنامج	الذين	التحقوا	ببرامج	الدراسات	العليا	وأكملوا	تلك	البرامج
يف	الفترة	احملددة S4.6 K12

%	٢0.44 نسبة	طلبة	الدراسات	العليا	وزماالت	ما	بعد	الدكتوراه - K14

%	84.٢ نسبة	املوظفني	يف	اجلامعة	الذين	يحملون	مؤهالت	فوق	الثانوية - K16

5 : 4.1 نسبة	عدد	الطالب	للكادر	اإلداري S5.1 K17

 إدارة	شؤون	الطالب
وخدمات	الدعم

%	0.59  نسبة	امليزانية	التشغيلية	)بخالف	السكن	ومكافآت	الطالب(	املخصصة	لتقدمي
اخلدمات	الطالبية S5.2 K18

٣	من	5.54 تقومي	الطالب	لإلرشاد	األكادميي	واملهني	)متوسط	التقديرات	عن	مدى	مناسبة	اإلرشاد	
االكادميي	واملهني	على	مقياس	تقديري	سنوي	من	خمس	نقاط	لطالب	السنة	النهائية( S5.3 K19

٣	من	٦.5

1٧.	تقومي	املستفيدين	للمكتبة	ومصادر	التعلم	،	من	خالل	متوسط	التقديرات	ملدى	كفاية	
املكتبة	ومركز	مصادر	التعلم	على	مقياس	تقديري	سنوي	من	خمس	نقاط	،	ويشمل	ذلك:

أ-املساعدة	املقدمة	من	موظفي	املكتبة
ثة ب-خدمات	محدَّ

ج-مرافق	التصوير	والطباعة
د-فاعلية	التجهيزات
هـ-جو	الدراسة	يف	املكتبة
و-توفر	أماكن	الدراسة

ي-أي	مؤشر	أداء	آخر	للخدمات	املقدمة

S6.1 K20 مصادر	التعلم
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1٦٦.٣  عدد	منشورات	املوقع	اإللكتروني	واالشتراكات	يف	املجالت	العلمية	بالنسبة	لعدد
البرامج	املطروحة S6.2 K21

٣	من	5.4٦

تقومي	املستفيدين	للمكتبة	الرقمية،	من	خالل	متوسط	التقديرات	ملدى	كفاية	املكتبة	
الرقمية	على	مقياس	تقديري	سنوي	من	خمس	نقاط	،	ويشمل	ذلك:

أ-سهولة	استخدام	املوقع	اإللكتروني
ب-توفر	قواعد	املعلومات	اإللكترونية
ج-سهولة	دخول	املستخدمني

د-التدريب	على	مهارات	استخدام	املكتبة	الرقمية
هـ-أي	مؤشر	أداء	آخر	للخدمات	املقدمة

S6.3 K22

%	٢.5
اإلنفاق	السنوي	على	ميزانية	تقنية	املعلومات،	ويشمل	ذلك:

أ.	نسبة	إجمالي	امليزانية	املخصصة	داخل	املؤسسة	التعليمية	أو	الكلية	أو	البرنامج	
لتقنية	املعلومات

S7.1 K23

املرافق	والتجهيزات

%	0.01 ب.	نسبة	إجمالي	امليزانية	املخصصة	لكل	برنامج	داخل	املؤسسة	أو	لكل	طالب	داخل	
البرنامج	لتقنية	املعلومات

%	٣1.٣ ج.	نسبة	ميزانية	تقنية	املعلومات	املخصصة	لرخص	البرامج	احلاسوبية	واملخصصة	ألمان	
البرامج	واألجهزة	احلاسوبية	وصيانتها

٣	من	٦.5

تقومي	املستفيدين	من	خدمات	تقنية	املعلومات،	من	خالل	متوسط	التقديرات	ملدى	كفاية	
خدمات	تقنية	املعلومات	على	مقياس	تقديري	سنوي	من	خمس	نقاط	،	ويشمل	ذلك:

أ.	توفر	خدمات	تقنية	املعلومات
ب.	املوقع	اإللكتروني

ج.	خدمات	التعلم	اإللكتروني
د.	أمن	تقنية	املعلومات

هـ.	الصيانة	)صيانة	األجهزة	والبرامج(
و.		سهولة	الدخول	خلدمات	تقنية	املعلومات

ز.	أنظمة	الدعم
ح.	حتديث	األجهزة	والبرامج	احلاسوبية	وأنظمة	إدارة	البيانات	اإللكترونية	على	مواقع	

اإلنترنت	أو	على	املصادر	اإللكترونية

S7.2 K24

٣	من	٦.5

تقومي	املستفيدين	للمرافق	والتجهيزات	)املعدات(	من	خالل	متوسط	التقديرات	مقياس	
تقديري	سنوي	من	خمس	نقاط،	ملا	يلي:

أ.	الفصول	الدراسية
ب.	املعامل	واملختبرات

ج.	دورات	املياه	)النظافة	والصيانة(
د.	األمن	يف	احلرم	اجلامعي
هـ.		املواقف	ومدى	توفرها

و.		السالمة	)متطلبات	اإلسعافات	األولية،	طفايات	وأنظمة	إنذار	احلريق،	حفظ	املواد	
الكيمائية	يف	أمكنة	مأمونة(

ز.	سهولة	حركة	ذوي	االحتياجات	اخلاصة	واملعاقني	)وجود	الساللم	واملصاعد	ودورات	
املياه	املناسبة(

ح.	املرافق	والتجهيزات	الرياضية

S7.3 K25

 11٣,8٢5	ريال
سعودي إجمالي	اإلنفاق	التشغيلي	لكل	طالب	)بخالف	تكاليف	السكن	ومكافآت	الطالب( S8.1 K26 التخطيط	املالي

%	٧ نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	الذين	تركوا	العمل	يف	اجلامعة	يف	العام	املنصرم	ألسباب	
ال	تتعلق	بسن	التقاعد S9.1 K27  إجراءات	توظيف

 أعضاء	هيئة
التدريس	واملوظفني

%	٦1 نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	املشاركني	يف	أنشطة	التطوير	املهني S9.2 K28
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 املؤشر
الداخلي

املعيار

0.٧٦

عدد	األبحاث	املنشورة	يف	مجالت	محكمة	لكل	عضو	هيئة	تدريس	
بدوام	كامل	أوما	يعادله	)ُيعتّد	باألبحاث	املنشورة	على	أساس	تعريفها	
الوارد	يف	الئحة	املجلس	األعلى،	وال	يدخل	يف	ذلك	حضور	املؤمترات	

أو	املشاركة	فيها(

S10.1 K29

البحث	العلمي

٦.4  عدد	مرات	االقتباس	من	بحوث	كل	عضو	هيئة	تدريس	بدوام	كامل	أو	ما
يعادله	يف	مجالت	علمية	محكمة S10.2 K30

%٢٧  نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	بدوام	كامل	الذين	لديهم	بحث	واحد	على
األقل	محكم	ومنشور S10.3 K31

0.٢4 عدد	البحوث	أو	التقارير	التي	مت	تقدميها	يف	املؤمترات	األكادميية	لكل	
عضو	هيئة	تدريس	)بدوام	كامل	أو	ما	يعادله( S10.4 K32

 1٦,8٢٧	ريال
سعودي

 دخل	البحوث	من	مصادر	خارجية	يف	العام	املاضي	بالنسبة	لعدد	أعضاء
هيئة	التدريس	بدوام	كامل S10.5 K33

٣٦	% نسبة	التمويل	التشغيلي	الكلي	املصروف	على	األبحاث S10.6 K34

1.8  عدد	البرامج	التعليمية	املقدمة	للمجتمع	ونسبتها	إلى	عدد	البرامج
األكادميية	املطروحة S11.2 K35 خدمة	املجتمع
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إنجازات وكالة الجامعة لدراسات العليا

خــال 12 اجتماعــاً للمجلــس العلمــي للجامعــة لهــذا العــام األكادميــي، متــت املوافقــة بترقيــة )24( مرشــح لرتبــة أســتاذ/ أســتاذ   •
مشارك.

بلــغ مجمــوع متدربــي برامــج التعليــم الطبــي للدراســات العليــا باجلامعــة خــال هــذه الســنة االكادمييــة وبالتعــاون مــع الشــؤون   •
الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي لهــذا العــام 1,712 طبيــب، منهــم 1,445 طبيــب مقيــم يف )83( برنامــج تدريبــي يف شــهادة 

االختصــاص الســعودية و267 طبيــب تخصــص دقيــق يف 79 برنامــج يف التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة(.
•  نظمــت عمــادة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع اجلامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي لهــذا العــام 
مــا يزيــد علــى 470 فعاليــة تعليميــة صحيــة يف برامــج التطويــر املهنــي املســتمر متضمنــة مؤمتــرات دوليــة وورش عمــل ودورات 
ــة وأيضــاً مــن  ــدرب مــن داخــل وخــارج اجلامع ــن يف هــذه األنشــطة 33,434 مت ــغ عــدد املتدرب ــث بل ــة متخصصــة، حي صحي
منســوبي الشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي وبواقــع 1,950 ســاعة تدريبيــة معتمــدة مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة.

إنجازات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

حتسني	البنية	التحتية	يف	احلرم	اجلامعي	للطالبات:

:)Smart Campus)	مشروع

- إكمــال متطلبــات مبــادرة الفصــول الذكيــة والتعــاون مــع كليــة الطــب يف جــدة للشــروع يف تطبيــق أولــى مخرجاتــه واملتمثــل يف 
التســجيل اآللــي حلضــور الطالبــات يف القاعــات والفصــول.

-االنتهــاء مــن رفــع مشــروع البوابــات اإللكترونيــة بكامــل متطلباتهــا للشــؤون الفنيــة باجلامعــة لتقييــم واســتكمال مراحــل التطبيــق 
التالية.

- اســتكمال التقييــم الفنــي جلميــع القاعــات والفصــول الدراســية ورفــع التوصيــات بشــأن مــا يلــزم مــن حتديــث للتقنيــات واألجهــزة 
املســتخدمة يف دعــم العمليــة التعليمية

حتسني	اخلدمات	يف	احلرم	اجلامعي	للطالبات:

العمل بكامل الطاقة االستيعابية للمركز الصحي باحلرم اجلامعي للطالبات.   •
جتهيز كلية الطب وبعض من برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية لاعتماد األكادميي بشطر الطالبات.  •

اكتمال جتهيز مركز العناية بالطالب / شؤون الطالبات.  •
دعم أنشطة عمادة شؤون الطاب / شؤون الطالبات.  •

زيادة	متكني	املرأة	مع	تأهيل	وتطوير	القيادات	النسائية:

زيادة عدد القيادات يف اجلامعة   •
                       ترقية 14 من منسوبات اجلامعة إلى مناصب قيادية 

                        تعين 8 من منسوبات اجلامعة يف مناصب قيادية 
حضور املؤمترات واللقاءات وورش العمل ذات العاقة ألكثر من 50 عضو هيئة تدريس وقياديات يف اجلامعة  •
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مبادرة	صحة	وسعادة

ــاة صحــي وســعيد يف  ــى أســلوب حي ــادرة صحــة وســعادة لتكــون مركــزاً للحــث عل ــة اجلامعــة لشــؤون الطالبــات مب أطلقــت وكال
احلــرم اجلامعــي للطالبــات حيــث وفــرت الوكالــة دراجــات هوائيــة وتعمــل علــى إضافــة األجهــزة الرياضيــة يف الســاحات املفتوحــة 

يف احلــرم اجلامعــي. كمــا أصبحــت هــذه املبــادرة املظلــة لــكل االنشــطة التــي تبعتهــا. 

مبادرة	كوني

أطلقــت وكالــة اجلامعــة لشــؤون الطالبــات مبــادرة كونــي ملــد جســور التواصــل بــن منســوبات اجلامعــة يف فتــرة جائحــة كورونــا 
ورفــع الــروح املعنويــة وتبديــد التوتــر والقلــق خــال هــذه الفتــرة، حيــث شــملت هــذه املبــادرة شــقن: الشــق األول بطاقــات بريديــة 
توعويــة تفاؤليــة ترســل أســبوعياً جلميــع املنســوبات. أمــا الشــق الثانــي كان عبــارة عــن لقــاءات افتراضيــة أســبوعية متنوعــة يف 

مواضيعهــا. 
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إنجازات العمادات

عمادة القبول والتسجيل

إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

قبول عدد 2103 طالب وطالبة يف برامج البكالوريوس ) الرياض - جدة - األحساء (   •
قبول عدد 47 طالب وطالبة يف برنامج املسار الثاني ) الرياض - جدة (  •

قبول عدد 136 طالب وطالبة يف برامج املاجستير ) الرياض - جدة - األحساء (  •

عمادة الدراسات العليا

بــدأت الشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي يف التدريــب الصحــي لألطبــاء عــام 1982م، بعــد حصولهــا علــى اعتمــاد البــورد 
العربــي والســعودي، ويف اعقــاب تأســيس الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة مت االعتــراف بالعديــد مــن األقســام االخــرى 

واعتمادهــا مــن ضمــن برامــج شــهادة االختصــاص الســعودية وبرامــج التخصــص الدقيــق.
تعتبــر الشــؤون احلصيــة باحلــرس الوطنــي حاليــاً مــن أكبــر القطاعــات الصحيــة مــن حيــث عــدد األطبــاء امللتحقــن يف البرامــج 
التدريبيــة لألطبــاء وعــدد اخلريجــن خــال الســنوات املاضيــة، حيــث مجمــوع متدربــي برامــج التعليــم الطبــي للدراســات العليــا 
ــوزارة احلــرس الوطنــي لهــذا العــام 1,712 طبيــب،  ــة ب ــة وبالتعــاون مــع الشــؤون الصحي باجلامعــة خــال هــذه الســنة االكادميي
منهــم 1,445 طبيــب مقيــم يف 83 برنامــج تدريبــي يف شــهادة االختصــاص الســعودية )اإلقامــة( و267 طبيــب تخصــص دقيــق يف 

79 برنامــج يف التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة(.

إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
1. نظمــت عمــادة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع اجلامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي مــا يزيــد 
ــة  ــة وورش عمــل ودورات صحي ــة مؤمتــرات دولي ــر املهنــي املســتمر متضمن ــة تعليميــة صحيــة يف برامــج التطوي ــى 470 فعالي عل
ــة  ــة ومنســوبي الشــؤون الصحي ــن داخــل اجلامع ــدرب م ــن يف هــذه األنشــطة 33,434 مت ــغ عــدد املتدرب ــث بل متخصصــة ، حي
بــوزارة احلــرس الوطنــي واملمارســن الصحيــن مــن كافــة منطــق اململكــة وبواقــع 1,950 ســاعة تدريبيــة معتمــدة مــن هيئــة 

ــة. التخصصــات الصحي
2. حصول فرع العمادة يف األحساء على االعتماد املؤسسي املشروط للسنتن األكادمييتن 2019-2020 و2021-2020.

3. تنفيــذ التعليــم االلكترونــي )عــن بعــد( بشــكل كامــل لكافــة أنشــطة وبرامــج التعليــم الطبــي املســتمر )التســجيل وتســديد 
الرســوم، احلضــور، التقييــم، احلصــول علــى الشــهادة ، إلكترونيــاً بشــكل كامــل متاشــياً مــع األنظمــة احملدثــة لهيئــة التخصصــات 

ــة( حيــث مت تقــدمي عــدد 41 دورة عــن بعــد وتدريــب 11,444. الصحي
4. تقدمي الدورات ملنسوبي وزارة التعليم مبحافظة األحساء من خال التعاون مع إدارة التعليم باحملافظة.

5. تنظيم 36 مؤمتر مبشاركة 8,877 مشارك ومشاركة والتي عقدت خال العام اجلامعي 1441/1440هـ 2020/2019م.
6. استحداث عدد 4 برنامج اختصاص سعودي، واستحداث عدد 6 برنامج زمالة.

7. حتويل عدد 11 برنامج اختصاص وزمالة من برامج مشتركة إلى برامج مكتملة يف فرع العمادة بالرياض.
8. مت عمل مراجعة (Internal Review( لـ 16 برنامج اختصاص وزمالة بالتعاون مع إدارة اجلودة بعمادة الدراسات العليا.

9. قبول عدد 405 يف برامج اإلقامة لعام 2019م وعدد 156 يف برامج الزمالة لعام 2019م. 
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عمادة شؤون الطاب

إجنازات	العمادة	يف	الرياض	وجدة	واألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

حتــرص عمــادة شــؤون الطــاب يف اجلامعــة علــى مشــاركة طــاب وطالبــات اجلامعــة جميــع األنشــطة املتاحــة لهــم وذلــك ممــا 
يعــود عليهــم بالنفــع. والعمــادة تقــدم العديــد مــن البرامــج والتــي تســتهدف جميــع اهتمامــات الطــاب والطالبــات يف شــتى 

ــي: املجــاالت، كمــا هــو موضــح باجلــدول التال

بــن	 ســعود	 امللــك	 جامعــة	 يف	 الطالبيــة	 األنشــطة	 يف	 املشــاركني	 الطــالب	 أعــداد	 يوضــح	 جــدول	 	:1٢٦ جــدول	
1441/1440هـــ اجلامعــي	 للعــام	 الصحيــة	 للعلــوم	 عبدالعزيــز	

عدد	املشاركني
عدد	األنشطة مجال	النشاط

إناث ذكور

45٣٧ 1٢8٧ 50 األنشطة	االجتماعية

10905 911٢ ٦٧ األنشطة	املجتمعية

٣٦٢ 950 10 األنشطة	الرياضية

1٧٢1 1158 1٧ األنشطة	الفنية

19٧8 88٢ 10 األنشطة	التقنية

199٧٣ 15941 190 األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية

٣94٧٦ ٢9٣٣0 ٣44 اإلجمالي
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عمادة الجودة النوعية

إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ:

جدول	1٢٧:	يوضح	إجنازات	العمادة	يف	الرياض	وجدة	واألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

اإلجنازات

املدينة اإلجناز م

جميع	املدن	اجلامعية دعم	برنامج	بكالوريوس	التمريض	للحصول	على	االعتماد	البرامجي 1

)الرياض،	جدة( دعم	برنامج	بكالوريوس	الطب	واجلراحة	للحصول	على	االعتماد	البرامجي ٢

الرياض تنسيق	رد	برنامج	بكالوريوس	طب	األسنان	على	مالحظات	فريق	االعتماد	األكادميي ٣

جميع	املدن	اجلامعية تنسيق	االعتماد	الدولي	لبرنامج	التغذية	العالجية 4

الرياض،	األحساء املساهمة	يف	حتديث	الدليل	والتقييم	جلائزة	رئيس	اجلامعة	للتميز 5

جميع	املدن	اجلامعية إدارة	التقومي	الذاتي	للجامعة	وتكوين	جلان	لكل	معيار	من	معايير	االعتماد	املؤسسي ٦

جميع	املدن	اجلامعية املساهمة	يف	دراسة	جودة	التعليم	عن	بعد ٧

جميع	املدن	اجلامعية إعداد	دراسة	بحثية	لقياس	جتربة	الطالب	باجلامعة 8

جميع	املدن	اجلامعية املراجعة	الشاملة	لتواريخ	صالحية	توصيف	البرامج	األكادميية	وتذكير	البرامج	املعنية	بالتجديد 9

الرياض مراجعة	توصيف	برنامج	الدبلوم	العالي	للقيادة	التنفيذية	الصحية	للحصول	على	املوافقة	النهائية 10

الرياض AYSAR	أيسر	برنامج	يف	النماذج	حتديث 11

الرياض املساهمة	يف	جلنة	حتويل	إدارة	تقنية	التعليم	الى	عمادة	مساندة 1٢

الرياض دعم	برنامج	ماجستير	املعلوماتية	الصحية	للحصول	على	االعتماد	البرامجي	الدولي 1٣

جميع	املدن	اجلامعية دعم	برنامج	بكالوريوس	التغذية	العالجية	للحصول	على	االعتماد	البرامجي	الدولي 14

االتفاقيــات	املبرمــة	ومذكــرات	التفاهــم	والتــي	مت	االتفــاق	عليهــا	وكذلــك	التــي	مــا	زالــت	مســتمرة	مــن	قبــل	خــالل	العــام	اجلامعــي	
1441/1440هـــ،	جــدول	يوضــح	مــا	يلــي:

- اجلهة أو القطاع )شريك االتفاقية(
- طبيعة الشراكة ) جزئية او كلية(
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جــدول	1٢8:	يوضــح	اجلــدول	االتفاقيــات	املبرمــة	ومذكــرات	التفاهــم	والتــي	مت	االتفــاق	عليهــا	خــالل	العــام	
1441/1440هـــ اجلامعــي	

مالحظات حالة	البرنامج موعد	الزيارة  تاريخ
التسليم

 املنطقة
اإلقليمية

 البرامج
األكادميية

 رقم
الدفعة

-
 يف	انتظار	املوافقة	على	البرنامج
 من	قبل	الهيئة	الوطنية	لالعتماد

األكادميي

	-٢0٢0/09/٢8
٢0٢0/10/01	م

مارس	٢018

 الرياض-
جدة

 برنامج
الطب

1

-  اعتماد	مشروط	من	قبل	الهيئة
الوطنية	لالعتماد	األكادميي

	-٢019/04/15
٢019/04/1٧	م

 الرياض
 -	جدة	-
األحساء

 برنامج
التمريض

-  اعتماد	كامل	من	قبل	الهيئة
الوطنية	لالعتماد	األكادميي

	-٢019/04/٢1
٢019/04/٢4	م

مايو	٢018

الرياض  برنامج
الصيدلة

٢

-
 يف	انتظار	زيارة	فريق	من	قبل
 الهيئة	الوطنية	لالعتماد

األكادميي

-٢0٢0/11/٢٢
٢0٢0/11/٢5	م

 الرياض
 -	جدة	-
األحساء

 برنامج	علوم
 املختبرات
اإلكلينيكية

-  اعتماد	كامل	من	قبل	الهيئة
الوطنية	لالعتماد	األكادميي

		-٢0٢0/01/٢٦
٢0٢0/01/٢8	م

 ديسمبر
٢018

الرياض  برنامج	طب
األسنان

 مت	تأجيل٣
 الزيارة	من	قبل
الكلية

عملية	مستمرة 	-٢0٢0/11/08
٢0٢0/11/11	م

 الرياض
 -	جدة	-
األحساء

 برنامج
 العالج
التنفسي

 مت	التقدم
 لالعتماد
الدولي

عملية	مستمرة لم	يتم	التحديد

مايو	٢019

 الرياض
 -	جدة	-
األحساء

 برنامج
 التغذية
اإلكلينيكية

4
 بطلب	من
الكلية مت	تأجيل	عملية	االعتماد لم	يتم	التحديد

 الرياض
 -	جدة	-
األحساء

 برنامج
 اخلدمات
 الطبية
الطارئة

 مت	التقدم
 لالعتماد
الدولي

عملية	مستمرة لم	يتم	التحديد الرياض

 برنامج
 ماجستير
 املعلوماتية
الصحية

	نظام	ضمان	اجلودة	الداخلي	)IQAS(	يف	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ

تســعى عمــادة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة الــى حتقيــق اجلــودة الشــاملة يف املنظومــة التعليميــة 
ــق  ــى تطبي ــي يهــدف إل ــة وخدمــة مجتمــع وبحــث علمــي. نظــام ضمــان اجلــودة الداخل مــن خــال حتســن املخرجــات مــن طلب
معاييــر اجلــودة بدقــة وشــفافية عاليــة والقيــام بنشــر ثقافــة اجلــودة مبختلــف الوســائل يف أرجــاء اجلامعــة. عمليــات االعتمــاد 
األكادميــي املؤسســي والبرامجــي لهــا دور كبيــر يف عمليــات ضمــان اجلــودة مــن خــال جمــع ومراجعــة وحتليــل التقريــر ومؤشــرات 
األداء التــي تعكــس مــدى التــزام اجلامعــة بالسياســات واإلجــراءات املتعلقــة بضمــان اجلــودة واحلصــول علــى االعتمــادات احملليــة 

والعامليــة يف مــدة زمنيــة قصيــرة.
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عمادة التطوير

	إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ:

جدول	1٢9:	يوضح	إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

ما	مت	حتقيقه الهدف	االستراتيجي م

تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية عــن طريــق منــوذج قيــاس  - االســتمرار يف متابعــة 
للمبــادرات االداء  مؤشــرات 

والقيــادة  واجلــودة  والتعــاون  االبتــكار  لقيــاس  اســتبيان  وارســال  اســتحداث   -
واخلدمــات يتضمــن قيــاس عــدد مــن مؤشــرات االداء ملبــادرات اخلطــة االســتراتيجية

- مراجعة مؤشرات االداء مع ماك املبادرات
- التحضير لوضع خطة اجلامعة االستراتيجية القادمة 2026-2021

 دعم	ومتابعة	عمليات	التخطيط
االستراتيجي 1

ــم  ــم املتخصصــة بنظــام التعلي ــم والتعامي ــا لنظــام وزارة التعلي ــح وفق ــث اللوائ - حتدي
ــي. اجلامع

- اعتماد الئحة نظام اجلامعة
- اعتمــاد الائحــة التنفيذيــة والقواعــد اإلجرائيــة ملكافحــة اجلرائــم االلكترونيــة 

وتســريب الوثائــق واملعلومــات الســرية.

 قيادة	عمليات	تطوير	اللوائح	والتنظيم
املؤسسي	واحلوكمة ٢

:Times Higher Education التاميز	نظام	يف	العاملي	الترتيب	إجنازات
- حصول اجلامعة على املركز الثالث كأفضل اجلامعات اململكة العربية السعودية

- حصول اجلامعة على املركز الثاني عشر كأفضل اجلامعات العربية
- حصول اجلامعة على مركز 106 يف اسيا

- ضمن افضل 501-600 جامعة حول العالم
- ضمن افضل 401-500 جامعة حول العالم يف املجال الصحي

من ضمن افضل 100-150 جامعة ناشئة حول العالم )أقل من 50 سنة(
- حصول اجلامعة على مركز 94 كأفضل جامعة اقتصادية ناشئة
QS ضمن افضل 500-550 جامعة يف مجال الطب حسب ترتيب

 متابعة	جهود	التحسني	املستمر	لتعزيز
سمعة	اجلامعة	وترتيبها	العاملي ٣

- تفعيل النظام االلكتروني جلمع وحتليل البيانات والتقارير )ARA( بشكل كامل
- تفعيل النظام االلكتروني ملتابعة اخلطة االستراتيجية )STEP( بشكل كامل

 دعم	جهود	اجلامعة	يف	رفع	مستوى	الكفاءة
عن	طريق	أمتتة	العمليات	وجمع	املعلومات 4
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إنجازات الكليات: 

كلية الطب – الرياض

أهم	اإلجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	احلالي:

الدورات	التدريبية:

ــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم اجلــودة.  ــام بالعديــد مــن الــدورات مــن اجــل تطويــر وحتديــث قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئ القي
ــدورات  ــاه عــدد هــذه ال ــي ويبــن اجلــدول أدن ــاً خــال العــام الدراســي احلال ــاً وخارجي ــدورات محلي ــر مــن ال حيــث مت عقــد كثي

وعــدد املشــاركن فيهــا

جــدول	1٣0:	يوضــح	مجــاالت	الــدورات	والبرامــج	التدريبيــة	والتأهيليــة	التــي	نفذتهــا	الكليــة	وعــدد	املتدربــني	
فيهــا	للعــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

جــدول	1٣1:	يوضــح	اجلــدول	عــدد	الفعاليــات	التــي	نفــذت	يف	كليــة	الطــب	مــن	اجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	
ومهــارات	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

عدد	املتدربني مجاالت	الدورات	والبرامج م

5٦٧ التعليم	الطبي 1

)٣0(	عضو	هيئة	التدريس

الشؤون	األكادميية )801(	طالب٢

)5(	موظفني

1٣٢ البحث	العلمي ٣

80 احملاكاة	السريرة 4

املشاركني العدد الدورة

٣9٧ 8 ورش	عمل	محلية

19٣ 4 ورش	عمل	عاملية

٣1 1 دورات	تطويرية

٦٢1 1٣ املجموع
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البحث	العلمي:

مشــاريع األبحــاث التــي أجنزهــا طــاب مرحلــة بكالوريــوس الطــب البشــري وماجســتير التعليــم الطبــي يف كليــة الطــب - جامعــة 
امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة )1441/1440(: 

1. طاب الطب البشري )الدفعة 13(: 
    - مكتملة - 53 مشروع

2. طاب ماجستير التعليم الطبي )الدفعة 11(:
    - مكتملة - 36 مشروع 

خال العام اجلامعي 2020/2019 بلغ إجمالي بحوث أعضاء هيئة التدريس يف كلية الطب بالرياض )106( بحثاً

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1440-1441هـ
تتعــاون الكليــة مــع وزارة الصحــة يف كل مــا يخــص حتديــد السياســات الصحيــة مــن خــال املشــاركة يف االجتماعــات التــي تدعــو 

لهــا الــوزارة شــاركت الكليــة يف حتديــد األولويــات الصحيــة لرؤيــة اململكــة 2030.

التعاون	مع	اجلامعات	احمللية:

 قامت الكلية بتقدمي خدمات واستشارات يف بعض اجلامعات احمللية والتي تشمل اجلامعات التالية:
 - كلية الطب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية. 

- كلية الطب بجامعة امللك سعود .
- كلية الطب بجامعة األميرة نورة بن عبدالرحمن. 

- كلية الطب بجامعة القصيم.
- تعاون بحثي مع كليات الطب بجامعة امللك سعود وجامعة امللك خالد. 

	التعاون	العلمي	يف	املجال	اخلارجي:

 عكفت الكلية على القيام بالكثير من النشاطات اخلارجية يف برامج التعاون  وهذه بعض األمثلة:
 - استمرار التعاون مع جامعة سيدني يف املنهج وحتديثه املستمر.

 - التعاون مع برنامج IDEAL  بنوك األسئلة بأكثر من 200 سؤال جديد.
 - استضافة الكلية جلمعية التعليم الطبي بشرق املتوسط.

- االستعانة مبحاضرين من جامعات عاملية لتدريس منهج ماجستير التعليم الطبي

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

مؤمتر سامة املرضى السنوي 
- يوم البحث العلمي 

- املنتدى السنوي لألبحاث الطبية     
- املؤمتر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل 

- مؤمتر االبتكارات يف تعليم املهن الصحية بكلية الطب
- الندوة السنوية األولى للرعاية الصحية لألمراض اجللدية

- 2nd Therapeutics Discovery Conference
- Health Professions Conference
- Saudi Haematology Research Group Annual Meeting
-  SAUDI TRAUMA CONFERENCE 2019
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- 1st Diffuse Parenchymal Lung Diseases Conference
- Vision - 2030 Accelerating Saudi Arabia's Emergence As A Leading Healthcare Innovator
- World Diabetes Day 2019
- Nutrition Awareness Day
- 1st Pre-Clinical Models Virtual Forum )PMF)

كلية الطب – جدة 

أهم	اإلجنازات	الكلية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ
تســعى كليــة الطــب بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة إلــى التعــاون مــع اجلهــات العلميــة يف املجــال الداخلــي 
واخلارجــي ممــا يعــود علــى منســوبيها وطابهــا بالنفــع. ومــن اإلجنــازات التــي حتققــت هــذا العــام هــي تعــاون كليــة الطــب مــع 
كليــة العلــوم التطبيقيــة حتــت إشــراف وحــدة األبحــاث وقســم الشــؤون األكادمييــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم 
ــة ملهمــة  ــذي يهــدف لتقــدمي أنشــطة بحثي ــر 2020 وال ــخ 27 فبراي ــي بتاري ــة بجــدة بعمــل ملتقــى البحــث الســنوي الثان الصحي
ــز ثقافــة البحــث العلمــي وأيًضــا لتشــجيع الطــاب ملشــاركة ومناقشــة أبحاثهــم. وقــد شــارك يف املؤمتــر )600(  للطــاب لتعزي
طالــب مــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة باإلضافــة إلــى جامعــات أخــرى. وقــد قــام الطــاب املشــاركن 
بتقــدمي )8( عــروض بحثيــة و )101( ملصقــات بحثيــة ليعرضــوا آخــر مــا توصلــوا إليــه مــن بحــوث. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت تنظيــم 

)10( ورش عمــل مختلــف املجــاالت العلميــة التــي تدعــم البحــث العلمــي.

قسم	الشؤون	األكادميية:
أهم	اإلجنازات:

• مت تطوير نسخة جديدة من دليل الطاب واألكادميين 
• مت إصــدار كتيــب عــن عمليــات الشــؤون األكادمييــة وهــو تبســيط جميــع سياســات وإجــراءات الشــؤون األكادمييــة وفًقــا للوائــح 

وزارة التعليــم العالــي.
ــف وحــدة  ــث هــو تبســيط وظائ ــى 2020 حي ــع إصــدارات الطــاب مــن 2015 حت ــب وحــدة البحــث يتضمــن جمي • إصــدار كتي

ــة الطــب أبحــاث بكلي
KPI إعداد مؤشر األداء الرئيسي للقسم •

• إجراء استبانة رضا الطاب AY 2019-2020 / الفصل الدراسي األول
Students' Counselling Program- املساهمة ودعم وحدة التقييم يف برنامج اإلرشاد للطاب •

• تطوير نظام تتبع أداء الطاب واخلطة الدراسية لكل طالب
• تطوير قاعدة بيانات مكتملة لكل عضو هيئة تدريس وكل مادة درست يف الكلية من عام 2019-2012

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1440-1441هـ
ــور  ــة بالدكت ــة متمثل ــا، قامــت الكلي ــر أهمه ــي واخلارجــي نذك ــد الداخل ــى الصعي ــاون العلمــي عل ــة مســاهمات عــدة يف التع للكلي
فيصــل زايــدي بالتعــاون العلمــي داخليــا مــع جامعــة امللــك عبــد العزيــز يف بحــث فعاليــة التــداوي باألعشــاب الطبيــة ضــد مــرض 

بكتريــا امللويــة البوابيــة.

علــى الصعيــد اخلارجــي كان هنــاك إســهامات عــدة قامــت بهــا الكليــة متمثلــة بالدكتــور فيصــل زايــدي بالتعــاون مــع جامعــة أويتــا 
ــات املتحــدة  ــد يف الوالي ــة أوكان ــة، وجامع ــة البوابي ــا امللوي ــدة وبكتيري ــى اآلن يف مجــال ســرطان املع ــذ 2015 حت ــان من يف الياب
األمريكيــة يف دور التغذيــة يف مكافحــة عــدوى البكتيريــا امللويــة البوابيــة. أيضــا قــام الدكتــور عامــر أبــو شــوق بالتعــاون اخلارجــي 

مــع جامعــة اخلرطــوم يف أبحــاث ضــد مــرض املايتكــوم.
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أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

- املنتــدى االفتراضــي الدولــي األول لألبحــاث مــا قبــل التجــارب الســريرية برعايــة كليــة الطــب متمثلــة يف جلنــة األبحــاث 
بتاريــخ 1-2 يونيــو 2020.

- مؤمتر التخصصات الطبية برعاية عمادة شؤون الطاب بتاريخ 28-30 يناير 2020.
- يــوم البحــث الســنوي الثانــي برعايــة كليــة الطــب وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة متمثلــة يف جلنــة األبحــاث بتاريــخ 27 

2020 فبرايــر 
- األوملبياد العلمي ماراثون األبحاث برعاية عمادة شؤون الطاب متمثلة يف نادي الطاب - جدة، بتاريخ 3-5 مارس 2020  

كلية طب األسنان

أهم	إجنازات	الكلية	خالل	العام	اجلامعي	1440-1441هـ
 Doctor of) حصــول برنامــج دكتــور طــب األســنان بكليــة طــب األســنان، بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة •
Dental Medicine - DMD( علــى االعتمــاد الكامــل ) الغيــر مشــروط ( مــن هيئــة تقــومي التعليــم والتدريــب ممثلــًة باملركــز الوطنــي 

للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي ملــدة ســبع ســنوات مــن مايــو 2020 حتــى أبريــل 2027.
• حصــل الدكتــور أحمــد جملــة، أســتاذ مشــارك يف كليــة طــب األســنان، جامعــة امللــك ســعود الصحيــة، علــى املركــز األول جلائــزة 

رئيــس اجلامعــة للباحــث املتميــز للســنة األكادمييــة 1441هـــ
• حصلــت الدكتــورة ناديــة العنقــري، أســتاذ مشــارك يف كليــة طــب األســنان، جامعــة امللــك ســعود الصحيــة، علــى املركــز الثانــي 

جلائــزة رئيــس اجلامعــة لعضــو هيئــة التدريــس املتميــز للســنة األكادمييــة 1441هـــ.

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1440-1441هـ
أقامــت كليــة طــب األســنان يــوم البحــث العلمــي ألبحــاث طــب األســنان للســنة الثالثــة علــى التوالــي يف يــوم اإلثنــن 13-14 رجــب 
1441 املوافــق 8-9 مــارس 2020 املصاحــب ليــوم املهنــة، والــذي أتــى يف إطــار ســعي كليــة طــب األســنان لتهيئــة البيئــة املناســبة 
للبحــث العلمــي عــن طريــق تقــدمي كافــة التســهيات ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والطالبــات والباحثــن إلجــراء الدراســات 
العلميــة وعــرض املســتجدات البحثيــة املتعلقــة مبســتقبل طــب األســنان أكادمييــاً ومهنيــاً. جديــر بالذكــر أن منســوبي الكليــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والطالبــات قــد نشــروا مــا يزيــد عــن 270 بحثــاً علميــا منــذ عــام 2012. وفــاز طــاب وطالبــات 

كليــة طــب األســنان بجوائــز بحثيــة وعلميــة علــى املســتوين احمللــي واإلقليمــي وذلــك خــال العــام األكادميــي 1441.

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

فعاليات	البحث	العلمي	يف	الكلية:

 IADR-Saudi)يــوم املهنــة والبحــث العلمــي )بالتنســيق مــع املنظمــة الدوليــة ألبحــاث طــب األســنان - القســم الســعودي -
)Section

- مؤمتر التخصصات الصحية
- امللتقى السنوي العاشر للبحوث الطبية- مركز امللك عبداهلل العاملي لألبحاث الطبية
- مؤمتر كلية العلوم واملهن الصحية - جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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٢0٦

فعاليات	البحث	العلمي	التي	شارك	فيها	احد	منسوبي	الكلية	خارج	اجلامعة:

1. املؤمتر السعودي الدولي لطب األسنان.
2. مؤمتر طب األسنان الدولي اخلامس بجامعة امللك عبدالعزيز

3. مؤمتر ايديك الدولي
4. ملتقى التخصصات - إيديوباثك - جامعة الفيصل

5. امللتقى العلمي األول جلامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
6. مؤمتر ومعرض البحرين الدولي اخلامس لطب األسنان

جــدول	1٣٢	:	الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	
	1441/1440هـــ العــام	اجلامعــي	 اجلــودة	خــالل	 مفاهيــم	

املوقع التاريخ الفعالية/النشاط م

 معمل	احلاسب	اآللي،	كلية
طب	األسنان 1٢	سبتمبر	٢019  ورشة	عمل	لبرنامج	دكتور	طب	األسنان	لدور	منسق	الدورة	يف

ضمان	اجلودة 1

كلية	طب	األسنان 1٧	سبتمبر	٢019 الزيارة	األولية	للهيئة	الوطنية	للتقومي	واالعتماد	األكادميي ٢

كلية	طب	األسنان  ٢9	سبتمبر	إلى	٣	اكتوبر
٢019 مراجعة	منوذجية	اعتماد	برنامج	دكتور	طب	األسنان ٣

 معمل	احلاسب	اآللي،	كلية
طب	األسنان ٢٦	نوفمبر	٢019  ورشة	عمل	أولية	إلعداد	الزيارة	األخيرة	للهيئة	الوطنية	للتقومي

واالعتماد	األكادميي 4

 قاعة	املؤمترات،	املبنى
اإلداري ٢٧	نوفمبر	٢019 مواصفات	البرنامج	والدورة	والتقارير	السنوية	ذات	صلة 5

 قاعة	املؤمترات،	املبنى
اإلداري ٢8	نوفمبر	٢019 تقارير	الدارسة	الذاتية	للبرنامج ٦

 معمل	احلاسب	اآللي،	كلية
طب	األسنان ٣0	-	٣1	ديسمبر	٢019  ورشة	عمل	نهائية	ملدة	يومني	إلعداد	الزيارة	األخيرة	للهيئة

الوطنية	للتقومي	واالعتماد	األكادميي ٧

 قاعة	املؤمترات،	املبنى
اإلداري ٢0	يناير	٢0٢0  تدريب	الهيئة	الوطنية	للتقومي	واالعتماد	األكادميي	العتماد

البرنامج 8

كلية	طب	األسنان ٢0٢0 ,٢٣
٢٢	-	٢٣	يناير	٢0٢0

 جلسة	جتريبية	-	الزيارة	األخيرة	للهيئة	الوطنية	للتقومي
واالعتماد	األكادميي،	اعتماد	برنامج	دكتور	طب	األسنان 9

كلية	طب	األسنان ٢٦	إلى	٢8	يناير	٢0٢0
 الزيارة	األخيرة	-	مراجعة	برنامج	الهيئة	الوطنية	للتقومي
 واالعتماد	األكادميي،	برنامج	دكتور	طب	األسنان،	كلية	طب

األسنان	بجامعة	امللك	سعود	للعلوم	الصحية
10
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كلية العلوم والمهن الصحية

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
تســتضيف كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة أكثــر أعضــاء هيئــة التدريــس موهبــة ونشــاًطا يف مجــال البحــث العلمــي يف اململكــة. يتــم 
إجــراء البحــوث يف يف مختبــرات البحــوث يف القســم. وتتعــاون الكليــة يف مجــال البحــوث مــع اجلامعــات الوطنيــة والدوليــة. تغطــي 
البحــوث مجــاالت مختلفــة مــن العلــوم األساســية والطبيــة مثــل آليــة االلتهــاب وآليــة الكربوهيــدرات / الدهــون والســمنة ، وتوصيــل 

األدويــة والبلــورات امليكانيكيــة الضوئيــة ، والتوليــف العضــوي لألدويــة اجلديــدة املضــادة للســرطان وتعليــم العلــوم األساســية.

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

-Blackboard collaborated breakout rooms & group work )workshop)
-Student’s engagement in virtual teaching sessions
-Dealing with children's behavioural problems through the coronavirus crisis
-Teaching Practical and Clinical Skills Virtually
-Overview and academic technology currently available
-Delivering lectures through flipped virtual classes
-Bb world 20
-Microsoft Teams webinar training 
-Black Board Training – Edu-tech 

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

أهم	إجنازات	الكلية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ:
• تقدمي الطالبة مروة العباس من قسم علم األوبئة بحثها يف املؤمتر الدولي يف دبي.

• اجتياز جميع الطاب االمتحانات.
• تخريج أكثر من عشرة خريجن جدد من برنامج املاجستير للصحة العامة يف علم األوبئة.

• حتديث برنامج بكالوريوس املعلوماتية الصحية بالتعاون مع جامعة إلينوي األمريكية 
• وضع خطة إحال تدريجي للكوادر املؤهلة للقيام بأعمال السكرتارية بحيث ال يتأثر العمل بأي شكل من األشكال. 

• اســتعداد التــام ملركــز اجلامعــة الصحــي اثنــاء ازمــة COVID-19 وذلــك بتوفيــر األجهــزة واألدوات الازمــة واتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات واالحتــرازات الوقائيــة بالتنســيق مــع عيــادة مكافــأة العــدوى.

• تدريــب طاقــم التمريــض ملركــز اجلامعــة الصحــي التابــع للكليــة مجموعــة مــن الطاقــم اإلداري واألمنــي عــن كيفيــة اســتخدام 
جهــاز مقيــاس احلــرارة.
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التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
ــة ( وقســم حتســن األداء الســريري  ــة الصحي ــة ) أقســام الصحــة العامــة وقســم املعلوماتي ــن أقســام الكلي ــاون ب اســتمرار التع
وتطويــره يف مستشــفى احلــرس الوطنــي ملســاعدة طــاب املاجســتير يف تطبيــق املشــاريع األكادمييــة حتــت إشــراف أعضــاء هيئــة 
التدريــس. كمــا يقــوم اثنــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة باملشــاركة يف تأســيس وحــدة حتليــل البيانــات يف الشــؤون الصحيــة 
التابعــة للحــرس الوطنــي. وإضافــة إلــى ذلــك، فقــد اســتمر التعــاون بــن الكليــة وبــن مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة ومركــز 
امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة ومركــز امللــك عبدالعزيــز لطــب وجراحــة القلــب لنشــر األبحــاث. حيــث إن هــذا التعــاون 
 Clarivate)أثمــر العديــد مــن األبحــاث العامليــة التــي مت نشــرها يف مجــات مشــهورة مصنفــة عامليــاً مثــل كاريفيــت أناليتكــس
Analytics(, ســكوبس(Scopus(, بــوب ميــد(PubMed(, إبيســكو (EBSCO( وقائمــة مجــات متميــزة يف البحــث العلمــي يف 
أســتراليا (Excellence in Research for Australia(. وهنــاك تعــاون مــع بعــض اجلامعــات احملليــة مثــل جامعــة الفيصــل 
باألحســاء. أمــا علــى املســتوى الدولــي، فقــد تعاونــت الكليــة مــع اجلمعيــة األمريكيــة إلدارة املعلومــات الصحيــة واجلمعيــة الدوليــة 
ملعــادالت الفــروق وتطبيقاتهــا. كمــا ان هنالــك تعاونــات مــع جامعــات عامليــة مختلفــة مثــل جامعــة التكنولوجيــا  )معهــد التحليــات 
املتقدمــة ومركــز الــذكاء االصطناعــي( يف اســتراليا وجامعــة اليرمــوك وجامعــة فيادلفيــا يف األردن، وكذلــك اســتمر التعــاون مــع 

جامعــة الينــوي يف شــيكاغو لتطويــر برنامــج البكالوريــوس يف نظــم املعلومــات الصحيــة.

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

مشاركة يف ملتقى الهاكاثون 2030 لألبحاث والتحول الصحي.
2. املشاركة يف آداب الرعاية الصحية عن بُعد: تقنيات االتصال لتحسن االستشارات بالفيديو 2020.

3. املشاركة يف منتدى ابتكار اخلدمات الصحية عن بُعد 2020.
4. املشاركة يف قمة الرياض العاملية للصحة الرقمية 2020.

5. املشاركة يف نقاش عن تأثير COVID-19 على املستقبل القريب والبعيد للرعاية الصحية يف الواليات املتحدة 2020.
.2020 COVID-19 6. املشاركة يف نقاش عن إدارة احلاالت احلرجة ومرضى العيادات اخلارجية املصابن بـ

7. املشاركة يف القمة الرياض العاملية للصحة الرقمية
8. املشاركة يف واملؤمتر الدولي الرابع حول جودة رعاية مرضى السرطان 2020.

9. املشاركة يف املنتدى الدولي القتصاديات الدواء وتركيز على علم األورام 2019.
10. املشاركة يف يوم أبحاث األورام الرابع 2019.

11. املشاركة يف مؤمتر اجلمعية األمريكية لعلم األورام السريري.

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

1- رشــحت الكليــة رئيــس وحــدة اجلــودة وعضويــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حلضــور ورشــة عمــل حــول مواصفــات املقــرر 
ــر 2019 م.  ــي أقامتهــا عمــادة إدارة اجلــودة يومــي 27 و28 نوفمب ــر املقــرر الت وتقاري

2- رشــحت الكليــة رئيــس وحــدة اجلــودة وعضــو هيئــة التدريــس حلضــور نــدوة NCAAA لهيئــات االعتمــاد الدوليــة )االعتمــاد 
 )NCAAA( التــي أجرتهــا هيئــة تقييــم التعليــم والتدريــب واملركــز الوطنــي لاعتمــاد األكادميــي والتقييــم )الدولــي للبرامــج الصحيــة

يف 9 و10 ديســمبر 2019.

3- حضــر جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس الــدورة التدريبــة ً االســتخدام Blackboard Collaborate Ultra والــذي أجرتــه 
جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة يف مــارس 2020. ونتيجــة لذلــك جنــح أعضــاء هيئــة التدريــس يف تســليم 

ــدورات للطــاب. ال
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض

أهم	اإلجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ
• تخريج دفعات من الطاب والطالبات يف برامج بلغ تعدادها )9( بإجمالي عدد الطاب )341(.

جوائز	التمَيز:	

• حصــول عضــو هيئــة التدريــس بالكليــة د/ مــروة الدرويــش، علــى جائــزة معالــي رئيــس اجلامعــة كأفضــل عضــو هيئــة تدريــس 
لعــام 2020-2019.

• شــاركت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالعديــد مــن األبحــاث وامللصقــات العلميــة يف امللتقيــات واملؤمتــرات احملليــة والدوليــة 
املُنظمــة مــن مختلــف اجلهــات املهتمــة واملســؤولة عــن التخصصــات الصحيــة ممــا يعكــس حــرص الكليــة علــي توفيــر البيئــة 

املناســبة واحملفــزة للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس.
• حاز نادي طاب كلية العلوم الطبية التطبيقية على املركز األول بن أندية الكليات.

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي		1441/1440هـ
ــق  ــة الهــال األحمــر يف نشــر الوعــي عــن طري ــة بقســم طــب الطــوارئ مــع هيئ ــة ممثل ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــاون كلي تتع  •

النــدوات ومراجعــة البحــوث املنشــورة.
تتعــاون كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ممثلــة بقســم العــاج الوظيفــي مــع جمعيــة العــاج الوظيفــي الســعودي يف إقامــة   •

األنشــطة داخــل اجلامعــة وخارجهــا لنشــر الوعــي.
تتعــاون كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ممثلــة بقســم أمــراض اضطرابــات الســمع والتخاطــب مــع اجلمعيــة الســعودية ألمــراض   •

الســمع والتخاطــب يف إقامــة األنشــطة داخــل اجلامعــة وخارجهــا لنشــر الوعــي.

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة يف ورشــة عمــل أقيمــت لتحفيــز التعــاون املشــترك بــن وزارة التعليــم ومركــز امللــك 
 Research Joint Projects Forum Workshop عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة ومجموعــة مــن القطاعــات احلكوميــة
والتــي تهــدف إلــى إيجــاد تعــاون بحثــي مشــترك ومســتمر يعــود بالفائــدة العلميــة علــى املجتمــع. بالنســبة للمؤمتــرات احملليــة، 
فقــد شــاركت الكليــة يف مؤمتــر التخصصــات الصحيــة الــذي أقيــم يف اجلامعــة علــى مــدار ثاثــة أيــام، وأيضــا شــاركت الكليــة 
يف عــدة مؤمتــرات أقيمــت يف مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة بالشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطنــي منهــا علــى ســبيل 
 5th Saudi Society of Emergency Medicine's وكذلــك شــاركت الكليــة يف مؤمتــر Paediatric Research Day :املثــال
International Scientific Assembly وقــد عرضــت احــدي املجموعــات مشــاركتها البحثيــة. امــا بالنســبة للمؤمتــرات الدوليــة، 
فقــد شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بالعديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة التــي تهــدف إلــى نشــر املســتجدات يف مجــال التخصــص 
كمــا متيــزت األبحــاث بالريــادة يف نوعيــة األبحــاث التــي تتماشــي مــع التقــدم يف مســتجدات يف مجــال العلــوم الطبيــة التطبيقيــة.

الفعاليــة	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

 No trouble with triple A دورة تدريبية قدمها الدكتور/أحمد العنزي بعنوان -
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كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

	أهم	االجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
• تخريج عدد من طاب الكلية لـ )7( برامج وبلغ عدد املتخرجن )176( طالباً وطالبة.

• انشاء جلنة خاصة باألبحاث يف برنامج علوم املختبرات اإلكلينيكية.
• العمل ضمن الفرق الطبية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية ملواجهة جائحة كورونا.

• التطوع مع وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا.
ــى  ــاء عل ــدة 6 أشــهر )بن ــاز مل ــرة االمتي ــب يف فت ــج للتدري ــن البرنام ــول 8 طــاب م ــز لقب ــز هوبكن ــع مستشــفى جون ــاون م • التع

مخرجــات البرنامــج العاليــة مت زيــادة املقاعــد لســنة 1441 إلــى 8 مقاعــد(.
• التعاون مع مستشفى الهيئة امللكية باجلبيل لقبول 10 طاب وطالبات من البرنامج لقضاء فترة االمتياز.

• التعاون مع مستشفيات محافظة جدة والتنسيق معهم بشأن قبول الطاب والطالبات لتدريب االمتياز.

	التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي		1441/1440هـ
برنامج	تقنية	التخدير:

مشــاركة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس يف البرنامــج يف تدريــس بعــض احملاضــرات املتعلقــة بالتخديــر يف أقســام الكليــة   •
األخــرى.

تعــاون البرنامــج ممثــل يف طابــه يف تنظيــم وتقــدمي محتــوى يــوم التخديــر العاملــي املقــام يف مستشــفى مدينــة امللــك عبــد العزيــز   •
الطبيــة جــدة.

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس يف البرنامج يف تدريس بعض احملاضرات املتعلقة باألشعة يف أقسام الكلية األخرى.  •

اخلدمات	الطبية	الطارئة:

ــج الطــوارئ  ــع برنام ــاون م ــك بالتع ــة( وذل ــة )النســخة الثاني ــة الطارئ ــة الطبي ــم املســابقة الســعودية للرعاي ــى تنظي ــادرة إل املب  •
مبدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة بجــدة.  وقــد شــارك بهــا طــاب البرنامــج جنبــا إلــى جنــب مــع فــرق مشــاركة أخــرى مــن عــدة 
مناطــق مــن اململكــة وعــدة مستشــفيات حكوميــة وخاصــة وهيئــة الهــال األحمــر وبلجنــة مختصــة بالتقييــم مــن خبــراء مبجــال 

اخلدمــات الطبيــة الطارئــة.
التعاون مع أقسام الكلية األخرى يف تدريس احملاضرات املتعلقة باإلسعاف والطوارئ.  •

التعــاون مــع كفــاءات وطنيــة مــن الشــؤون الصحيــة باحلــرس الوطنــي وهيئــة الهــال األحمــر للعمــل علــى أبحــاث تتعلــق   •
الطارئــة. الطبيــة  اخلدمــات  بتخصــص 

لتعــاون مــع مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة بجــدة وذلــك بالعمــل علــى املجــال البحثــي فيمــا يتعلــق بأبحــاث إدارة الطــوارئ   •
واخلدمــات الطبيــة الطارئــة.

برنامج	العالج	التنفسي:

ــاج  ــة بالع ــررات ومواضيــع متعلق ــس مق ــة يف تدري ــي يف الكلي ــاج الوظيف ــوم اإلشــعاعية والع ــع قســم العل ــاون العلمــي م التع  •
التنفســي.

التعاون العلمي مع كلية الطب بجدة يف تدريس بعض احملاضرات العملية.  •
تعــاون البرنامــج ممثــًا بأعضــاء هيئــة التدريــس وطابــه وطالباتــه يف تنظيــم وتقــدمي احملتــوى العلمــي يف إحــدى انشــطة قســم   •

األمــراض الصدريــة يف مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة بجــدة.
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برنامج	التغذية	االكلينيكية:

.(Nurse320) التعاون العلمي مع كلية التمريض باجلامعة يف تدريس مقررات التغذية اإلكلينيكية للطالبات  •
 .)Foundation Studies - FNDS 301( التعاون العلمي مع كلية الطب يف تقدمي بعض احملاضرات يف مقرر  •

التعاون العلمي مع الشئون اإلكلينيكية بالكلية يف إعداد البرنامج االكلينيكي التدريبي )االمتياز( خلريجات الدفعة الثالثة.  •
التعــاون العلمــي مــع الشــئون األكادمييــة يف وزارة الصحــة باملشــاركة يف تقــدمي بعــض احملاضــرات حــول التقييــم الغذائــي   •
وأســباب ســوء التغذيــة يف ينايــر 2020 كجــزء مــن البرنامــج التدريبــي خلريجــات كليــة الطــب يف برنامــج الزمالــة الســعودية 

ــة. لطــب العائل
التعــاون العلمــي مــع وحــدة األبحــاث يف الكليــة ومركــز امللــك عبــد اهلل الدولــي لألبحــاث الطبيــة يف إعــداد املقترحــات العلميــة   •

ألبحــاث الطالبــات.

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

برنامج	اخلدمات	الطبية	الطارئة

املشاركات	الداخلية:
املنتــدى البحثــي الثانــي بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة: املشــاركة ب ملصقــن بحثيــن مــن تقــدمي الطــاب وإشــراف أعضــاء   •

هيئــة التدريــس وقــد مت حتقيــق املركــز األول علــى مســتوى املؤمتــر.
مؤمتر التخصصات الصحية باجلامعة: املشاركة مبلصقات بحثية من تقدمي الطاب وإشراف أعضاء هيئة التدريس  •

املشاركات	اخلارجية:

املؤمتــر الدولــي األول للخدمــات الطبيــة الطارئــة املقــام بجامعــة امللــك ســعود مبدينــة الريــاض: تقــدمي 3 ملصقــات بحثيــة مــن   •
تقــدمي طــاب البرنامــج وبإشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس

املؤمتــر العاملــي الرابــع لطــب احلشــود املنفــذ مــن قبــل وزارة الصحــة مبدينــة جــدة: املشــاركة مبلصــق بحثــي بعنــوان دور   •
اخلدمــات الطبيــة الطارئــة يف طــب احلشــود )احلــج( 

ــة لبحــث آخــر  ــة باإلضاف ــات بحثي ــر: املشــاركة بســتة ملصق ــة اخلب ــام مبدين ــة الســعودية لطــب الطــوارئ املق مؤمتــر اجلمعي  •
كعــرض إلقائــي ومت تقدميــه مــن قبــل إحــدى الطالبــات.

الفوز باملوافقة على نشر بحثن من األبحاث الستة املشارك بها بعد تقييمها وإنهاء متطلبات النشر.  •

برنامج	التغذية	االكلينيكية:

املشاركات	الداخلية:

مؤمتــر التخصصــات الصحيــة يف الفتــرة مــن 28-30 ينايــر 2020 )مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس واســتضافة متحدثــن يف   •
التخصــص(

ملتقى االبحاث الثاني الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية واملنعقد يف 27 فبراير 2020 )حتكيم، مشاركه(  •

املشاركات	اخلارجية:

املؤمتر السنوي للجمعية البريطانية للتغذية املنعقد يف مدينة لندن يف بريطانيا، 2-4 ديسمبر، 2019 )مشاركة(  •
مؤمتر اجلمعية البريطانية للتغذية املنعقد يف مدينة دبلن يف ايرلندا، أكتوبر 2019 )مشاركة(  •

ندوة جلان االعتماد الدولية، الهيئة الوطنية لاعتماد )NCAAA(، الرياض، 9-10، ديسمبر 2019 )مشاركة(  •
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املنتدى الثاني للبحث العلمي، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز، 2020. )مشاركة ومراجعة علمية(  •
متكن املرأة يف البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1-2، مارس 2020 )مشاركة(  •

•  املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للتغذية، 2020. )مراجعة علمية(
املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للتغذية )افتراضي(، سياتل واشنطن، 1-4 يونيو 2020 )مشاركة(  •

عدد من الندوات العلمية عبر اإلنترنت ملنظمات علمية متخصصة وطنية ودولية )مارس-يونيو( 2020  •

برنامج	علوم	املختبرات	اإلكلينيكية:

املشاركات	الداخلية:

املشاركة يف مؤمتر التخصصات الصحية.  •
املشاركة يف املنتدى البحثي الثاني بكلية العلوم الطبية التطبيقية  •

برنامج	علوم	االشعة:

املشاركات	الداخلية:

املنتــدى البحثــي الثانــي بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة واملشــاركة يف ثاثــة بحــوث علميــة وملصقــن علميــن علميــة بإشــراف   •
أعضــاء هيئــة التدريــس وإلقــاء طالباتــه.

املشاركة يف مؤمتر التخصصات الصحية ممثل يف أعضاء هيئة التدريس وعرض طالباته أربعة بحوث علمية.  •

املشاركات	اخلارجية:

مؤمتــر ســامة املرضــى الســنوي التاســع املقــام يف فنــدق ريتزكارلتــون جــدة: مشــاركة البرنامــج يف ملصقــن علميــن بإشــراف   •
أعضــاء هيئــة تدريــس البرنامــج وإلقــاء طالباتــه 

ــس األشــعة  ــى مجل ــس بإرســال ملخــص علمــي إل ــة التدري ــل بأعضــاء هيئ ــي: مشــاركة البرنامــج ممث ــس األشــعة األوروب مجل  •
األوروبــي.

برنامج	العالج	التنفسي:

املشاركات	الداخلية:

مؤمتر التخصصات الصحية باجلامعة: املشاركة مبلصقات بحثية من تقدمي الطاب وإشراف أعضاء هيئة التدريس.  •
ــدمي الطــاب  ــن تق ــة م ــات بحثي ــدمي أبحــاث وملصق ــة: املشــاركة بتق ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــي بكلي ــي الثان ــدى البحث املنت  •

وإشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس.
املنتــدى البحثــي الثانــي بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة: مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس ضمــن جلنــة حتكيــم األبحــاث   •

وامللصقــات العلميــة يف امللتقــى.
أبحاث ماجستير التعليم الطبي: تقدمي أحد أعضاء هيئة التدريس لبحثه والفوز بجائزة املركز األول للملصقات البحثية.  •
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برنامج	العالج	الوظيفي:

املشاركات	الداخلية:

املنتــدى البحثــي الثانــي بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة واملشــاركة يف ثاثــة بحــوث علميــة وملصقــن علميــن علميــة بإشــراف   •
أعضــاء هيئــة التدريــس وإلقــاء طالباتــه.

املشاركات	اخلارجية:

قــام احــدى منســوبي قســم العــاج الوظيفــي باملشــاركة يف املؤمتــر اخلليجــي األول للتوحــد وذلــك عــن طريــق تقــدمي ورقــة علميــة   •
والــذي أقيــم بســلطنة عمــان.

برنامج	تقنية	القلب:

مؤمتر التخصصات الطبية: املشاركة بإعطاء ثاث محاضرات عن التخصص.  •
املنتــدى البحثــي الثانــي بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة: املشــاركة مبتحدثــن مــن الطالبــات بالتحــدث عــن برنامــج تقنيــة القلــب 

وإعطــاء نبــذة عنــه.

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

• Clinical Teaching Skills
• Preparation for NCAAA Program )CLAB) Visit
• Online MCQ
• NCAA: How to Finalize the Course Report
• Student Assessment 1 
• Blackboard Online Training
• Online Exam Preparation
• Blackboard Virtual Class Tutorial
• Technical Support During Final Exams
• COAMS-J Blackboard Online Training
• Virtual Classroom
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كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء

	أهم	االجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

• تخريج الدفعة الرابعة من طاب وطالبات الكلية.

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
هناك	تعاون	بحثي	وعلمي	مع	العديد	من	اجلامعات	واملراكز	داخل	وخارج	اململكة	منها	:

جامعة احلدود الشمالية/ اململكة العربية السعودية  -
كلية املانع االهلية / اململكة العربية السعودية  -

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل / اململكة العربية السعودية  -
جامعة امللك فيصل / اململكة العربية السعودية  -

جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز  / اململكة العربية السعودية   -
وزارة الصحة / اململكة العربية السعودية  -

تعاون بحثي مع جامعة العلوم والتكنلوجيا / االردن  -
جامعة اليرموك / األردن   -

هارفرد مركز دانا فاربر للسرطان  / الواليات املتحدة    -

فعاليــات	البحــث	العلمــي	يف	اجلامعــة،	ذكــر	امللتقيــات	واملنتديــات	واملعــارض	واملؤمتــرات	التــي	تقــام	يف	الكليــة	أو	
خارجهــا	وتشــارك	فيهــا	الكليــة	أو	أحــد	منســوبيها،	خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ

ــام لطــاب  ــي تق ــدر املؤمتــرات الســنوّية الت ــرز وأن ــة مــن أب ــر مؤمتــر التخصصــات الصحّي ــة: يعتب مؤمتــر التخصصــات الصحي
وطالبــات املجــاالت الصحيــة، هــو أّول مؤمتــر طابــي معتمــد مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة بســاعات تدريبيــة معتمــدة. 
شــاركت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بتنظيــم اليــوم الثالــث مــن املؤمتــر عــن طريــق تقــدمي دورات يف البرامــج األكادمييــة املفّعلــة 
يف الكليــة ومواضيــع أخــرى مختلفــة كاســتعراض جتــارب الطــاب يف ســنة االمتيــاز ومحاضــرة عــن تعزيــز الثقــة بالنفــس وتفــادي 

الضغوطــات النفســية يف العمــل.

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

- إعداد وتسليم دليل أساسيات اإلرشاد األكادميي وملف اإلرشاد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس.
- إعداد وتسليم معايير التقييم الذاتي للبرامج األكادميية يف الكلية.

- دورة تعريفية ألعضاء هيئة التدريس بأساسيات اإلرشاد  األكادميي للطاب .
- دورة تعريفية ألعضاء هيئة التدريس مبتطلبات املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي لاعتماد البرامجي.

- ورشة عمل إلعداد وتصميم املقررات وتوصيفها حسب متطلبات املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

٢15

كلية التمريض – الرياض

أهم	اإلجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هــ

حصلت كلية التمريض على االعتماد األكادميي املشروط لبرنامج البكالوريوس ملدة أربع سنوات.    •
بلغ عدد خريجات كلية التمريض يف اجلامعة أكثر من )915( خريجة.  •

زيادة عدد املبتعثات خارجياً للحصول على درجتي املاجستير والدكتوراه.  •
عقد ورش العمل األكادميية لتطوير وحتديث قدرات هيئة التدريس طوال العام من خال مشاركات داخلية وخارجية.  •

بناء نظام الكتروني ملتابعة األداء األكادميي للطالبات.  •
حتديــث نظــام امللفــات االلكترونيــة حلفــظ جميــع بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن )لوحــة متابعــة( جلميــع نشــاطات   •

الكليــة وربطهــا مبعاييــر ومؤشــرات اجلــودة املعتمــدة لتوفيــر تقاريــر متكاملــة.
حتديث نظام بوابة اخلريجن.  •

بناء واجهة التقدمي اإللكتروني لطاب الدراسات العليا.  •
استخدام منصة للتعليم عن بعد بناء على توصيات اجلامعة أثناء جائحة كورونا.  •

حتويل سجل املهارات االكلينيكية إلى نظام رقمي للمقررات العملية.   •

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

عدد البحوث املنشورة محلياً ودولياً )11( بحثاً  •
SCOPUS. ISI عدد من البحوث املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العاملية مثل  •

 
أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	

العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

داخــل	الكليــة: قامــت الكليــة بتقــدمي 11 ورشــة عمــل يف مجــاالت مختلفــة خــال هــذا العــام والتــي ســاهم فيهــا مجموعــة متميــزة 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب وطالبــات الكليــة حيــث بلــغ عــدد املشــاركن 265

خــارج	الكليــة: كمــا شــارك 11 عضــواً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة  يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة واملتعلقــة يف املجالــن 
التعليمــي والصحــي يف كل مــن اململكــة املتحدة وفرنســا واســبانيا.

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

- ورش عمل دورية ألعضاء التدريس يف مهارات التعليم عن بعد.
- ورش عمل دورية للطالبات يف مهارات التعليم عن بعد. 

- ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن مخرجات التعلم بطريقة التعلم عن بعد. 
- ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس عن كيفية عقد االختبارات عن بعد.

- ورش عمل للطالبات عن كيفية التقدم لاختبارات عن بعد.
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٢1٦

كلية التمريض – جدة

	أهم	اإلجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
ــة املجتمــع  ــن يف بعــض يف أنشــطة خدم ــس واحملاضري ــة التدري ــب أعضــاء هيئ ــام االكادميــي 2020/2019م، شــارك اغل يف الع
بإجمالــي عــدد 29 نشــاط. وقــد مت تفعيــل 23 نشــاط  خــال الفصــل الدراســي األول بينمــا مت تفعيــل 6 أنشــطة فقــط يف التــرم 
الدراســي الثانــي نظــراً لظــروف جائحــة كورونــا؛ وعليــه فقــد مت الغــاء باقــي األنشــطة املدرجــة يف خطــة الوحــدة اخلاصــة بالتــرم 

الدراســي الثانــي.

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

التعاون	الداخلي:

تتعــاون كليــة التمريــض بجــدة ســريرياً مــع املستشــفيات واملراكــز التاليــة بهــدف تدريــب طالبــات مرحلــة البكالوريــوس وطالبــات 
االمتيــاز:

مستشــفى امللــك خالــد جــدة: التعــاون لتنفيــذ املنهــج الســتتتريري ذات الصلــة بالبكالوريــوس وماجســتير القبالــة وبرنامــج   •
االمتيــاز.

ــاون الســتكمال  ــة املدرســية: التع ــات الصحي ــة واخلدم ــة املنزلي ــة الصحي ــز الرعاي ــة، مرك ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي مراك  •
املناهــج الدراســية الســريرية ملــادة متريــض صحــة املجتمــع وكذلــك املرحلــة الثانيــة لتدريــب طالبــات االمتيــاز اآلتــي قــررن 

التخصــص يف هــذا املجــال مســتقبا .
تعاونــت كليــة التمريــض بجــدة مــع كليتــي التمريــض بالريــاض واألحســاء بهــدف تبــادل املعرفــة وإيضــاح نقــل الطالبة/املتدربة   •

حســب احلاجــة. كمــا يتــم احلفــاظ علــى التعــاون املســتمر بغــرض تطويــر وتوحيــد املناهــج الدراســية.
مت التعــاون مــع مركــز امللــك عبــد اهلل الطبــي الدولــي للبحــث العلمــي وذلــك للحصــول علــى موافقــة مجلــس املراجعــة   •
املؤسســية )IRB(  لبحــوث أعضــاء هيئــة التدريــس والطالبــات، وكذلــك الدعــم املالــي وخدمــات الدعــم البحثــي األخــرى.

التعاون	الداخلي:

لقد تعاونت الكلية مع املؤسسات املختلفة إلمتام املناهج الدراسية السريرية

مستشفى الصحة النفسية بجدة:  مت التعاون الستكمال املنهج السريري ملادة متريض األمراض النفسية.  -
مستشــفى امللــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث بجــدة: اســتخدام هــذه املنشــأة للتدريــب الســريري للطالبــات   -

واملتدربــات

وباإلضافة إلى ذلك، عقدت اجتماعات مشتركة لندوات علمية، ويجري استكشاف فرص بحث مشتركة.
to benchmark KSAU )KPI) كلية الدكتور سليمان فقيه  -

مستشفى العسكري بجده: تستخدم هده النشأة لتدريب طالبات االمتياز.  -
مستشفى امللك عبداهلل مبكة: تستخدم هده النشأة لتدريب طالبات االمتياز  -

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

قــد قامــت وحــدة اجلــودة يف الكليــة بتنفيــذ عــدة فعاليــات لتحديــث قــدرات ومهــارت هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم اجلــودة 
علــى النحــو التالــي:

- فعاليات يوم اجلودة : مت تدريب عدد )30( من أعضاء هيئة التدريس
- ورشة عمل عن كيفية كتابة تقرير املقرر: مت تدريب عدد )20( من أعضاء هيئة التدريس.



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ هـ

٢1٧

كلية التمريض – األحساء

	أهم	االجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

كلية التمريض باألحساء حصلت على االعتماد األكادميي املشروط لبرنامج التمريض ملدة 4 سنوات.  •
حتديــث اخلطــط التنفيذيــة األكادمييــة واخلطــط التنفيذيــة اخلاصــة بلجنــة اجلــودة، جلنــة األنشــطة املجتمعيــة، وجلنــة البحــث   •

العلمي.

	فعاليات	البحث	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخلي	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

مؤمتر التخصصات الصحية    2020  يناير. جامعة امللك سعود للعلوم الصحية- االحساء  •
املؤمتر العاملي االفتراضي للتمريض )30رقم( يوليو 2020  •

املؤمتر العاملي السادس للتمريض والتخصصات الصحية- باريس-فرنسا . فبراير 2020  •
املنتدى السنوي للجراحة. مستشفى امللك عبد العزيز. االحساء. أكتوبر2020  •

املؤمتر العاملي لتمريض لتعليم التمريض )28(. باريس - 2019  •
املؤمتر السنوي 45 ملناهج الثقافات لتعزيز الرعاية الصحية. الواليات املتحدة األمريكية. أكتوبر 2019  •

امللتقى اخلامس لطاب الدراسات العليا االفتراضي. سبتمبر 2019  •
اليوم العاملي للجودة وسامة املرضى. مستشفى امللك عبد العزيز- االحساء. ديسمبر2019  •

الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

مت عمــل عــدة دورات لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم مــع وضــع تطبيــق مفاهيــم اجلــودة بعــن االعتبــار 
علــى ســبيل املثــال دورة عــن إطــار التأهيــل يف اململكــة العربيــة الســعودية-  SAQF وأخــرى عــن أوفيــس 356 مثــل املســاعدة يف 

اســتخدام برنامــج مايكروســوفت إكســل
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٢18

كلية الصيدلة

أهم	االجنازات	األكادميية	واإلدارية	للكلية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

احلصول على االعتماد األكادميي الكامل لبرنامج دكتور صيدلي من قبل املركز الوطني للتقومي واالعتماد األكادميي.   •
حصــول الكليــة علــى املركــز األول مكــرر يف احصائيــة أداء خريجــي الكليــات يف اختبــار الرخصــة الســعودية ملزاولــة مهنــة   •

الصيدلــة.
اجتياز جميع طاب كلية الصيدلة الختبار الرخصة للصيادلة السعودين واملقدم من هيئة التخصصات الصحية.  •

التعاون	العلمي	للكلية	يف	املجال	الداخل	واخلارجي	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

ــة التدريــس يف مؤمتــرات علميــة عامليــة إللقــاء محاضــرات، عــرض ملصقــات بحثيــة يف قســم  شــارك عــدد مــن أعضــاء هيئ  •
ــة. األبحــاث العلمي

مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات علمية داخل اململكة.  •

أو	 الكليــة	 تقــام	يف	 التــي	 واملؤمتــرات	 واملعــارض	 واملنتديــات	 امللتقيــات	 العلمــي	يف	اجلامعــة،	 البحــث	 فعاليــات	
العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ أحــد	منســوبيها،	خــالل	 أو	 الكليــة	 فيهــا	 وتشــارك	 خارجهــا	

تقــوم الكليــة بعمــل بحــث علمــي عــن طريــق أبحــاث الطــاب املدعومــة مــن مركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة وكذلــك 
أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس املدعومــة مــن نفــس املركــز أو خارجــه. ويشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بــورش عمــل وتدريــب 

ومؤمتــرات داخــل وخــارج اجلامعــة.

	الفعاليــات	التــي	نفــذت	مــن	أجــل	تطويــر	وحتديــث	قــدرات	ومهــارات	هيئــة	التدريــس	وتطبيــق	مفاهيــم	اجلــودة	
خــالل	العــام	اجلامعــي		1441/1440هـــ

كويــن جلنــة تُعقــد دوريــاً تعنــى بتطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وتنظيــم برنامــج يهتــم بتقــدمي ورش عمــل تعليميــة وتدريبية 
يف املجــاالت األكادمييــة ومجــال البحــث العلمــي وجــودة التعليــم واالعتمــاد األكادميــي وذلــك علــى مــدار العــام الدراســي مــن قبــل 

متخصصــن ومدربــن ســواء مــن داخــل اجلامعــة أو خارجهــا.

 )KAIMRC( مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث

إجنازات	املركز	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
1. إصدار 3 مجات علمية وهي كالتالي:

The Researcher  -
Innovations  -

Biotech Times  -
2. بلغ عدد البحوث املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العلمية 822 بحثاً موزعة على النحو التالي:

3. أقامه املنتدى العاشر لألبحاث الطبية واملعرض املصاحب له املنعقد يف نوفمبر 2019م.
4. تنفيذ عدد كبير من الدراسات السريرية واملدعومة من اجلهات اخلارجية حيث بلغت 45 دراسة.

5. تسجيل عدد )5( براءات اختراع يف املراكز العاملية.
6. حصول 4  باحثن على جوائز علمية مت منحها لهم من الشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطني.
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٢19

إنجازات اإلدارات

إنجازات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

إجنازات	الشؤون	اإلدارية	واملالية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	
1. مت إطاق برنامج موظف السنة/الشهر للعام اجلامعي 2020/2019

2. مت عقد 8 برامج تدريبية ملوظفي اجلامعة وبلغ عدد املستفيدين منها 176 موظفاً
3. التركيز على تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التواصل الداخلي للموائمة مع الرؤية 2030.

4. تعزيز نظام ضمان اجلودة الداخلية لتحقيق استدامة عمليات ضمان اجلودة. 
5. اعتماد دورات تدريبية جديدة ملوظفي اجلامعة.

6. التركيز على االرتباط الوظيفي
7. املشاركة بعدد من ورش العمل التي تعنى بتثقيف االدارات باألنظمة املعمول بها باجلامعة

8. مت اجناز تقرير امليزانية للجامعة.

إنجازات إدارة الخدمات المساندة

- تطبيق نظام إلكتروني لصرف الوجبات املخفضة للطاب من خال استخدام البطاقة اجلامعية.
- تفعيــل تقاريــر ومؤشــرات األداء اخلاصــة بتشــغيل العقــود وضمــان ســامة صــرف املســتحقات املاليــة ضمــن امليزانيــة 

املخصصــة فقــط ورصــد معــدل التــزام املقاولــن باملتطلبــات اخلاصــة بكراســة العقــد
- تنظيــم زيــارات طبيــة دوريــة مــع العيــادات للكشــف علــى ســامة األطفــال وتنســيق حملــة تطعيــم األنفلونــزا . أيًضــا التنســيق 
وجدولــة املواعيــد مــع األخصائيــن واألخصائيــات الذيــن يتابعــون بعــض األطفــال )مثــل أخصائيــة النطــق والتخاطــب، أخصائيــة 

التغذيــة( لتقييــم تطورهــم وأدائهــم داخــل املركــز. 
- تقــدمي ورش ودورات تدريبيــة متنوعــة للموظفــات بالتعــاوِن مــع جهــات مختلفــة مثــل املركــز التربــوي للتطويــر والتنميــة املهنيــة 

بجامعــة امللــك ســعود، معهــد اإلدارة، إدارة التدريــب والتطويــر بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة.
- تضامنا مع اليوم العاملي للرياضة مت تنفيذ اول فعالية نسائية بالتعاون مع وزارة الرياضة.

اخلدمات	واملشاريع	التي	تقدمها	إدارة	اخلدمات	املساندة	وهي	على	النحو	التالي:

خدمات	النقل:

ينظــم هــذا القســم تخطيــط وتطويــر نظــام نقــل فعــال ومتكامــل بشــكل جيــد يخــدم مصالــح موظفــي اجلامعــة عــن طريــق تعزيــز 
حركــة النقــل وتقــدمي مركبــات عاليــة اجلــودة آمنــة ومســؤولة بيئيــاً باإلضافــة إلــى اخلدمــات ذات الصلــة.
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جدول	1٣٣:	يوضح	التالي	عدد	الرحالت	وعدد	املستفيدين	منها	يف	خدمة	النقل	املقدمة	من	اجلامعة

 عدد	املستفيدين	من	خدمة
النقل عدد	الرحالت املنطقة العام	اجلامعي

10٢1٦5 1٢٣8٢ الرياض

14٣9/14٣8هـ
٣٦5٦ ٢0٧٧ األحساء

448٢٧ ٣14٣ جدة

150٦48 1٧٦0٢ املجموع

1091٦5 11٣٢٢ الرياض

1440/14٣9هـ
4٢58 18٧٦ األحساء

45٧٢0 4٢00 جدة

15914٣ 1٧٣98 املجموع

٢5190 558٢ الرياض

1441/1440هـ
٣400 451 األحساء

5095٣ 18٢٧٦ جدة

٧954٣ ٢4٣09 املجموع

اإلدارة العامة لخدمات التموين

إجنازات	اإلدارة	بكل	من	الرياض	وجدة	واألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ
- العمل على تقليل من حجم الورق واستبدالها باملراسات البريدية اإللكترونية.

- برنامج توطن املشروعات التابع لوزارة املوارد البشرية برفع كفاءة اإلنتاج وسعودة الوظائف.
- الربط مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )خدمة التأييدات احلكومية(

- تفعيل عيادة فحص فايروس كورونا مببنى املهارات السريرية بالرياض وتزويدهم باألثاث املكتبي املطلوب.
- تأمن أجهزة التعليم عن بعد عن طريق الشراء النقدي كاألجهزة السمعية والبصرية.

- املشاركة بنقل األجهزة الطبية املطلوبة من اجلامعة بجدة إلى املستشفى امليداني بوزارة الصحة بجدة.
- تأمن كافة املستلزمات الوقائية  للحد من انتشار فايروس كورونا املستجد.
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اإلدارة العامة للعاقات الجامعية واإلعام

إجنازات	اإلدارة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ
ــة واإلعــام يف العــدد مــن األنشــطة داخــل وخــارج اجلامعــة امــا باألشــراف املباشــر  تشــارك اإلدارة العامــة للعاقــات اجلامعي
علــى هــذه األنشــطة أو التنســيق واملشــاركة فيهــا حيــث بلــغ إجمالــي تلــك األنشــطة والبرامــج 124 خــال هــذا العــام يف املركــز 
ــل  ــم احملاف ــا تســاهم اإلدارة يف تنظي ــة بالكامــل. كم ــم 25 فعالي ــة وتنظي ــا بجــدة واألحســاء، وأقام ــة وفروعه الرئيســي باجلامع
واملؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل وتغطيتهــا إعامــن مــن عــدة جوانــب مثــل إعــداد وتصميــم املطبوعــات باملشــاركة مــع اجلهــات 
املختصــة أو صاحبــة العاقــة وتنفيــذ الهدايــا العينيــة باإلضافــة املســاهمة مــع تفعيــل التواصــل املعلوماتــي بــن وحــدة اخلريجــن 
وكليــات اجلامعــة وتوفيــر قاعــدة بياناتهــم عبــر نظــام موحــد، كمــا تســاهم اإلدارة بتنســيق زيــارة طــاب املــدارس للجامعــة 
ــع  ــة املجتم ــة يف خدم ــراز دور اجلامع ــدارس إلب ــك امل ــات اخلاصــة بتل ــة واملشــاركة يف امللتقي ــات اجلامع ــق وكلي ــا مبراف وتعريفه
عبــر اســتقطاب أفضــل اخلريجــن يف التعليــم العــام مبــا يتناســب مــع تطلعاتهــم العلميــة والتــي توفرهــا اجلامعــة. وايضــاً تقــوم 
اإلدارة بتنســيق اســتقبال الزائريــن للجامعــة مــن داخــل وخــارج اململكــة وتقــدمي جميــع مــا يحتاجــون إليــه مــن أقامــه وتنقــل لزيــارة 
اجلامعــة وفروعهــا أمــا للمشــاركة يف املؤمتــرات أو تقــدمي استشــارات للجامعــة. أمــا علــى املجــال الصحــي فقــد مت تهيئــة وإقامــة 

حملــة تطعيــم االنفلونــزا يف مبانــي اجلامعــة ملــدة 7 أيــام باإلضافــة إلــى نشــر وســائل توعويــة عــن أخطــار فايــروس كورونــا –
 كوفيد -19 وسبل الوقاية والتعامل معه.
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جدول	1٣4:	إجنازات	إدارة	الشؤون	الفنية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ

إدارة الشؤون الفنية

اإلجنازات

الوصف عدد	املشاركني املدينة اإلجناز م

متت	كتابة	جميع	عقود	الصيانة	
من	قبل	مهندسي	اإلدارة	العامة	
بالشؤون	الفنية	بالتنسيق	مع	
وزارات	وهيئات	وشركات	حكومية	
وتطبيق	التوصيات	لتتماشى	مع	

رؤية	اململكة	٢0٣0.

إدارة	الشؤون	الفنية
الرياض/
جدة/
األحساء

اعداد	عقد	وتشغيل	وصيانة	النقل	واحلافالت	
الكهربائية	وإعداد	عقود	إدارة	وتشغيل	
وصيانة	جامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	

للعلوم	الصحية

1

مت	استبدال	جميع	شبكات	
األنابيب	اخلارجية	لشبكة	
الغاز	البترولي	املسال	التابعة	

للعمائر	السكنية	رقم	٧،	11،	1٢ 
الواقعة	يف	املنطقة	السكنية،	
كما	مت	استبدال	شبكة	األنابيب	
اخلارجية	لشبكة	الغاز	البترولي	
املسال	من	اخلزانات	الى	فتحات	
الصمامات	التابعة	للكليات	
الواقعة	يف	املنطقة	األكادميية	
واستكمال	استخراج	الشهادات	

املطلوبة.

إدارة	الشؤون	الفنية الرياض استبدال	شبكات	األنابيب	اخلارجية	لشبكة	
الغاز	البترولي	املسال. ٢

 مت	اصالح	مشاكل	شبكة	الغاز
 يف	املنطقة	السكنية	واألكادميية
 واستكمال	استخراج	الشهادات

املطلوبة

إدارة	الشؤون	الفنية األحساء اصالح	مشاكل	شبكة	الغاز	البترولي	املسال ٣

اصالح	وتبديل	جميع	قطع	الغيار	
التالفة	وعمل	البرمجة	الالزمة	
وعمل	التكامل	الالزم	مع	أنظمة	

املباني	والتشغيل

إدارة	الشؤون	الفنية
الرياض/
جدة/
األحساء

إصالح	نظام	تخزين	الطاقة	الكهربائية	
)UPS(		وربطه	بنظام	مراقبة	املباني 4

بتوصيات	الشركات	املصنعة	عن	
طريقة	صيانة	األجهزة	مت	عمل	
جدولة	لصيانة	األجهزة	لتجنب	
أي	عطل	قد	يظهر	على	االجهزة

 إدارة	تقنية	الرعاية
الصحية

الرياض/
جدة/
األحساء

 جدولة	وتنفيذ	الصيانة	الدورية	لألجهزة
الطبية	حسب	توصيات	الشركات	املصنعة 5

انهاء	إجراءات	استالم	املعدات	
الطبية	من	املقاول	والشركات	
املوردة	يف	فترة	قصيرة.

 إدارة	تقنية	الرعاية
الصحية

الرياض/
جدة/
األحساء

حتقيق	تشغيل	كامل	بنسبة	9٦%	لألجهزة	
الطبية	و100%	ألجهزة	احملاكاة ٦

 االستمرار	يف	تسجيل	النسبة
الكاملة	للسالمة	التشغيلية

 إدارة	تقنية	الرعاية
الصحية

الرياض/
جدة/
األحساء

حتقيق	نسبة	100%	من	السالمة	التشغيلية ٧
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جــدول	1٣5:	يوضــح	اجلــدول	التالــي	املشــاريع	املنجــزة	يف	اجلامعــة	والتــي	تشــرف	عليهــا	إدارة	الشــؤون	الفنيــة	
خــالل	العــام	اجلامعــي	1441/1440هـــ	٢0٢0/٢019م

نسبة	اإلجناز اجلهة	املستفيدة وصف	املشروع املدينة اسم	املشروع

%٧5 الشؤون	الفنية
يتكون	املجمع	من	
عدد	من	املكاتب	
واملستودعات	والورش

الرياض مجمع	إدارة	الشؤون	الفنية	)مكاتب	
ومستودعات(

%100 خدمات	اإلسكان  دمج	وحدتني	شقة
سكنية الرياض دمج	وحدات	الشقق	يف	مبنى	استديو	٢#

%100 خدمات	السالمة
 تركيب	الفتات	التجمع
 يف	مناطق	محددة	يف
احلرم	اجلامعي	بأكمله

الرياض/جدة/
األحساء

توريد	وتركيب	نقاط	جتمع	الطوارئ	يف	احلرم	
اجلامعي	بأكمله

%100 خدمات	األمن  جهاز	الكشف	عن
املعادن الرياض  توريد	وتركيب	جهاز	كشف	معادن	يف	مدخل

املبنى	اإلداري	للجامعة

%100
 مركز	امللك	عبداهلل
 العاملي	لألبحاث
الطبية

 تركيب	لوحة	باسم
املبنى الرياض  توريد	وتركيب	نظام	الدخول	ملركز	امللك	عبداهلل

العاملي	لألبحاث	الطبية	والبنك	احليوي

%100

 مركز	امللك	عبداهلل
 العاملي	لألبحاث
 الطبية	والبنك
احليوي

 تركيب	نظام	الدخول
 لرصد	حضور
املوظفني

الرياض  تركيب	لوحات	والفتات	إرشادية	يف	مواقف
.مركز	امللك	عبداهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية

%100

 مركز	امللك	عبداهلل
 العاملي	لألبحاث
الطبية

وعدد	من	كليات

 تركيب	لوحات	والفتات
.إرشادية

الرياض/جدة/
األحساء

 تركيب	لوحات	والفتات	إرشادية	يف	عدد
من	الكليات

%100 املجمع	الرياضي

 مظالت	حلماية
 ممارسي	السباحة	من
 التعرض	املباشر	ألشعة

الشمس

جدة تركيب	مظالت	ملسبح	النادي	الرياضي

%100 مرافق	اجلامعة  إنشاء	ممرات	للمشاة
لضمان	سالمة	املشاة

الرياض/جدة/
األحساء إنشاء	ممرات	للمشاة

%100  إدارة	الصيانة
والتشغيل

 اصالح	وتبديل	جميع
قطع	الغيار	التالفة األحساء اصالح	نظام	تخزين	الطاقة	الكهربائية	

   )UPS(املباني	مراقبة	بنظام	وربطه	
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التحديات والمقترحات والتوصيات 

قامــت اجلامعــة بتحديــد بعــض التحديــات والتــي حــدت مــن حتقيــق بعــض األهــداف االســتراتيجية للجامعــة )املرحلــة األولــى( 
وذلــك بغــرض تذليلهــا ومعرفــة الســبل ملواجهتهــا واجلــدول التالــي يبــن أهــم التحديــات واملقترحــات والتوصيــات التــي طرحــت 

ملعاجلتهــا يف تقاريــر الكليــات  والعمــادات واإلدارات يف اجلامعــة وهــي كالتالــي:

جدول	1٣٦:	يوضح	التحديات	التي	تواجهها	اجلامعة	مع	بيان	املقترح	املناسب	لها	وفق	األهداف	االستراتيجية	
٢01٦	-	٢0٢1م

املقترحات التحديات الهدف	االستراتيجي

 اعتماد عقود التموين لتوفير االغذية يف مباني
اجلامعة لتلبية احتياجات جميع منسوبيها

 حتسن اخلدمات الغذائية
املقدمة ملنسوبي اجلامعة

 الهدف	األول:	االعتراف	والسمعة	الوطنية
 والعاملية	من	خالل	التطوير	املستمر
 للبرامج	األكادميية	لتخريج	مختصني
 صحيني	ذوي	كفاءة	عالية	ومواطنني

فاعلني

1. تفعيل وكالة البحث العلمي واالبتكار.
2. انشاء عمادة للبحث العلمي

جهــود  يخــدم  تنظيمــي  هيــكل  إيجــاد   .3
اجلامعــة يف مجــال البحــث العلمــي وينظــم 
عاقتهــا البحثيــة مــع مركــز امللــك عبــداهلل 
امللــك  الطبيــة ومدينــة  العاملــي لألبحــاث 

الطبيــة عبدالعزيــز 

1. زيادة انتاج البحث العلمي 
باجلامعة

2. حتسن الترتيب العاملي 
للجامعة

 الهدف	الثاني:	االهتمام	بالبحوث	العلمية
 واألنشطة	الصحية	ذات	القيمة	الوطنية

واألهمية	العاملية

 حتديث واعتماد السالم الوظيفية والهياكل
التنظيمية لوحدات اجلامعة تطوير التسلسل اإلداري

 الهدف	اخلامس:		احملافظة	على	هيئة
 التدريس	املؤهلة	والقوى	العاملة	املتميزة
مع	توفير	فرص	التطوير	املهني	لهم

 االسراع والتعجيل يف تنفيذ البرامج املطورة
داخليا واملتابعة املستمرة للمطورين اخلارجين تعزيز كفاءة األداء اإلداري

 الهدف	الثامن:		تعزيز	األداء	اإلداري
 بكفاءة	عالية	لتسهيل	عملية	اتخاذ	القرار
 يف	الوقت	املناسب	على	جميع	مستويات

اجلامعة

 عمل دارسة إليجاد فرص استثمارية لفتح
مشروع تقدمي اخلدمات الطابية

 إنشاء مركز خلدمات
الطاب

 الهدف	التاسع:		جودة	احلرم	اجلامعي
 وتعزيز	اإلحساس	باالنتماء	ملجتمع

اجلامعة

 إيجاد شراكات خارجية تتحمل جزء من
املصاريف

 زيادة مصادر ايرادات
اجلامعة

اخلاصــة  العقــود  جتديــد  يف  التســريع   .1
التدويــر واعــادة  بالبيئــة 

هيئــة  واعضــاء  الطــاب  وعــي  زيــادة   .2
احلفــاظ  بأهميــة  واملوظفــن  التدريــس 
النــدوات  خــال  مــن  البيئــة  علــى 

العمــل وورش  واملؤمتــرات 

 تطوير بيئة اجلامعة وإعادة
التدوير
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٢٢5

٢٢
٢٢
٢٣
٢5
٢٦
٢٧
٢8
٣0
٣0
٣1
٣1
٣٢

٣٣

٣٣

٣4
٣9
40
41
41

4٢
4٦
49

5٣
54

55
5٧

٦0

فهرس الجداول:

جدول	1:	يوضح	إجمالي	عدد	طالب	اجلامعة	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	
جدول	٢:	يوضح	مجموع	طالب	اجلامعة	ملرحلة	البكالوريوس	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	٣:	تصنيف	املراحل	التعليمية	باجلامعة	للدراسات	العليا	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	لألعوام	اجلامعية	التالية	
جدول	4	:	يوضح	عدد	الطالب	املستجدين	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	5:	يوضح	عدد	الطالب	املستجدين	يف	كلية	العلوم	واملهن	الصحية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	
جدول	٦	:يوضح	اجلدول	التالي	عدد	الطالب	والطالبات	املستجدين	ملرحلة	الدراسات	العليا	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	
جدول	٧	:أعداد	طالب	اجلامعة		املقيدين	ملرحلة	البكالوريوس	يف	املدن	اجلامعية	الثالث	حسب	الكلية	واجلنس	)ذكر/أنثى(	
جدول	8	:يبني	أعداد	اخلريجني	واخلريجات	اجلامعة	ملرحلة	البكالوريوس	خالل	السنوات	اجلامعية	الثالث	املاضية	اجلنس	

جدول	9	:يبني	أعداد	اخلريجني	واخلريجات	اجلامعة	ملرحلة	البكالوريوس	خالل	السنوات	اجلامعية	الثالث	املاضية	بحسب	الكلية	
جدول	10:	يبني	أعداد	اخلريجني	واخلريجات	اجلامعة	ملرحلة	املاجستير	خالل	السنوات	اجلامعية	الثالث	املاضية	بحسب	اجلنس	

جدول	11	:يبني	أعداد	اخلريجني	واخلريجات	اجلامعة	ملرحلة	املاجستير	خالل	السنوات	اجلامعية	الثالث	املاضية	بحسب	املرحلة	والكلية	
جدول	1٢	:يوضح	أعداد	اخلريجني	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	خالل	األعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	1٣	:يوضح	أعداد	الطالب	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	يف	اجلامعة	وفروعها	بناًء	على	الدرجة	العلمية	واجلنس	ودرجة	مرتبة	الشرف	للعام	
اجلامعي	14٣9/14٣8هـ	

جدول	14:	يوضح	أعداد	الطالب	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	يف	اجلامعة	وفروعها	بناًء	على	الدرجة	العلمية	واجلنس	ودرجة	مرتبة	الشرف	للعام	
اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	15:	يوضح	أعداد	الطالب	احلاصلني	على	مراتب	الشرف	يف	اجلامعة	وفروعها	بناًء	على	الدرجة	العلمية	واجلنس	ودرجة	مرتبة	الشرف	للعام	
اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٦	:	يبني	أعداد	الفعاليات		واألنشطة	الطالبية	وأنواعها	والتي	مت	تنفيذها	يف	داخل	وخارج	اجلامعة	وفروعها	
جدول	1٧	:	يوضح	عدد	فعاليات	األنشطة	الطالبية	وأنواعها	يف	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	18:	يوضح	البرامج	الكبرى	املوسمية	والتي	أقيمت	حتت	إشراف	عمادة	شؤون	الطالب	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	
جدول	19:	البرامج	املستمرة	طوال	العام	والتي	تقام	حتت	إشراف	عمادة	شؤون	الطالب	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٢0:	يوضح	أبرز	األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية	التي	قامت	بها	عمادة	شؤون	الطالب	يف	فرع	اجلامعة	بالرياض	خالل	العام	اجلامعي	
1441/1440هـ	

44 جدول	٢1:	يوضح	أبرز	األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية	التي	قامت	بها	عمادة	شؤون	الطالب	يف	فرع	اجلامعة	بجدة	
جدول	٢٢:	يوضح	أبرز	األنشطة	التوعوية/اإلرشادية/الثقافية	التي	قامت	بها	عمادة	شؤون	الطالب	يف	فرع	اجلامعة	باألحساء	

جدول	٢٣:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	بالرياض	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	
اجلنسني	

جدول	٢4:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	بجدة	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	اجلنسني	
جدول	٢5:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	االجتماعية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	

اجلنسني	
جدول	٢٦:	يوضح	اجلدول	دور	عمادة	شؤون	الطالب	يف	خدمة	املجتمع	وما	تقدمة	من	اسهامات	يف	نشر	الثقافة	الصحية	والعمل	التطوعي	

جدول	٢٧:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	الرياض	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ 
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جدول	٢8:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	جدة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٢9:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	األحساء	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٣0:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الرياضية	والترفيهية	يف	املدينة	اجلامعية	بالرياض	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	

كال	اجلنسني	

جدول	٣1:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الرياضية	والترفيهية	يف	املدينة	اجلامعية	بجدة	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	

اجلنسني	

جدول	٣٢:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الرياضية	والترفيهية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	

كال	اجلنسني	

جدول	٣٣:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	بالرياض	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	اجلنسني	

جدول	٣4:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	بجدة	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	اجلنسني	

جدول	٣5:	يوضح	اجلدول	التالي	أنواع	األنشطة	الفنية	يف	املدينة	اجلامعية	باألحساء	ونبذة	عن	كل	نشاط	وعدد	املشاركني	فيه	من	كال	اجلنسني	

جدول	٣٦:	يوضح	دور	عمادة	شؤون	الطالب	يف	األنشطة	التقنية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٣٧:	يوضح	دور	عمادة	شؤون	الطالب	يف	األنشطة	التقنية	يف	فرع	اجلامعة	بجدة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٣8:	يوضح	دور	عمادة	شؤون	الطالب	يف	األنشطة	التقنية	بفرع	اجلامعة	باألحساء	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٣9:	يوضح	أعداد	الطالب	والطالبات	املستفيدين	من	خدمات	صندوق	الطالب	واملبالغ	املصروفة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ،	لطالب	

اجلامعة	

جدول	40:	يوضح	باألرقام	االستشارات	الطبية	والتي	مت	تقدميها	للمستفيدين	من	خدمات	مركز	صحة	الطالب	

جدول	41:	يوضح	باألرقام	مدى	اخلدمات	التي	يقدمها	مركز	صحة	الطالب	على	مستوى	اجلامعة	

جدول	4٢:	يوضح	مقر	فعاليات	األنشطة	الطالبية	باملشاركة	االجتماعية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	4٣:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	الرياض	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	44:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	جدة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	45:	يوضح	عدد	أنشطة	العمادة	العلمية	يف	إقامة	املعارض	واملؤمترات	والدورات	وورش	العمل	والتي	تقام	يف	العمادة	أو	خارجها	وتشارك	فيها	

العمادة	أو	أحد	منسوبيها،	يف	األحساء	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	4٦:	يوضح	أبرز	الشراكات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	4٧	:	يوضح	البرامج	التدريبية	املنفذة	للطالب	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبد	العزيز	للعلوم	الصحية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	48:	يوضح	الشراكات	املجتمعية	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبد	العزيز	للعلوم	الصحية	1441/1440هـ	

جدول	49:	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	يف	حكمهم	بالرياض	وجدة	واألحساء	خالل	األعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	50:	يبني	اجلدول	التالي	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	يف	حكمهم	باجلامعة	للعام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ	بناًء	على	كل	فرع	من	فروع	

اجلامعة	

جدول	51:يبني	اجلدول	التالي	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	يف	حكمهم	باجلامعة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	بناًء	على	كل	فرع	من	فروع	

اجلامعة	
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جدول	5٢	:	يبني	اجلدول	التالي	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	يف	حكمهم	باجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	بناًء	على	كل	فرع	من	فروع	

اجلامعة	

جدول	5٣	:	يوضح	اجلدول	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	بناء	على	الرتبة	األكادميية	

جدول	54:	يوضح	أعداد	األساتذة	واألساتذة	املشاركني	واألساتذة	املساعدين	يف	اجلامعة	حسب	الفرع،	الكلية،	اجلنس	والدرجة	العلمية	للعام	اجلامعي	

14٣9/14٣8هـ	

جدول	55	:	يوضح	أعداد	األساتذة	واألساتذة	املشاركني	واألساتذة	املساعدين	يف	اجلامعة	حسب	الفرع،	الكلية،	اجلنس	والدرجة	العلمية	للعام	اجلامعي	

1440/14٣9هـ	

جدول	5٦:	يوضح	أعداد	األساتذة	واألساتذة	املشاركني	واألساتذة	املساعدين	يف	اجلامعة	حسب	الفرع،	الكلية،	اجلنس	والدرجة	العلمية	للعام	اجلامعي	

1441/1440هـ	

جدول	5٧:	يبني	أعداد	احملاضرين	واملعيدين	ومدرسي	اللغة	باجلامعة	حسب	الفرع	والكلية	واجلنس	للعام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ	

جدول	58:	يبني	أعداد	احملاضرين	واملعيدين	ومدرسي	اللغة	باجلامعة	حسب	الفرع	والكلية	واجلنس	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	59	:	يبني	أعداد	احملاضرين	واملعيدين	ومدرسي	اللغة	باجلامعة	حسب	الفرع	والكلية	واجلنس	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٦0	:	مؤشر	قياس	األداء	للجامعة	لألعوام	اجلامعية	)14٣9/14٣8هـ	-	14٣9/1440هـ	-	1441/1440هـ(	

جدول	٦1	:يبني	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	احلاصلني	على	جوائز	علمية	خالل	األعوام	الثالثة	املاضية	

جدول	٦٢:	يبني	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	احلاصلني	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	14٣9/14٣8هـ	

جدول	٦٣:	يبني	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	احلاصلني	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	٦4:	يبني	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	احلاصلني	على	جوائز	علمية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٦5:	إجمالي	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	خالل	السنوات	الثالث	املاضية	

جدول	٦٦	:	يبني	إجمالي	أعداد	مبتعثي	اجلامعة	داخل	وخارج	اململكة	خالل	ثالثة	سنني	جامعية	

جدول	٦٧	:	يوضح	أعداد	مبتعثني	اجلامعة	يف	الداخل	واخلارج	مع	بيان	عدد	املبتعثني	اجلدد	واملقيدين	واخلريجون	جلميع	املراحل	خالل	العام	

اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٦8:	يوضح	أعداد	املبتعثني	اجلدد	لكل	كلية	مع	بيان	اجلنس	والغرض	من	االبتعاث	ومقدار	نسبتهم	من	إجمالي	عدد	املبتعثني	جلميع	املراحل	

خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٦9:	يوضح	أعداد	املبتعثني	املقيدين	لكل	كلية	مع	بيان	اجلنس	والغرض	من	االبتعاث	ومقدار	نسبتهم	من	إجمالي	عدد	املبتعثني	جلميع	املراحل	

خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٧0:	يوضح	أعداد	املبتعثني	اخلريجني	لكل	كلية	مع	بيان	اجلنس	والغرض	من	االبتعاث	ومقدار	نسبتهم	من	إجمالي	عدد	املبتعثني	جلميع	

املراحل	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٧1:	يوضح	أعداد	املتدربني	من	أعضاء	هيئة	التدريس	باجلامعة	حسب	الكلية	خالل	األعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	٧٢	:	يوضح	أعداد	املوظفني	اإلداريني	يف	اجلامعة	ممن	شارك	بدورات	تدريبية	خالل	األعوام	اجلامعية	)14٣9/14٣8هـ	و1440/14٣9هـ	

و1441/1440هـ(	

جدول	٧٣:	يوضح	عدد	الدورات	التي	مت	تقدميها	للموظفني	اإلداريني	وأعداد	املشاركني	فيها	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٧4:	يوضح	عدد	الدورات	التي	مت	تقدميها	للموظفني	اإلداريني	وأعداد	املشاركني	فيها	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٧5:	يوضح	ابرز	البيانات	اإلحصائية	التي	مت	تنفيذها	باجلامعة	

جدول	٧٦:	يوضح	عدد	البحوث	املدعومة	وميزانياتها	خالل	السنوات	الثالث	املاضية	من	تاريخ	التقرير	

جدول	٧٧:	يبني	عدد	البحوث	املدعومة	حسب	جهة	التمويل	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	٧8:	يبني	عدد	األبحاث	التي	مت	نشرها	عن	طريق	الكليات	يف	اجلامعة	وفروعها	

   ISI , SCOPUS مثل	العاملية	النشر	وقواعد	مراصد	يف	الطبية،	لألبحاث	العاملي	عبداهلل	امللك	مركز	طريق	عن	املنشورة	البحوث	أعداد	يوضح	٧9:	جدول

خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	80:	يبني	عدد	األبحاث	الطالبية	املنشورة	عن	طريق	الكليات	خالل	الثالث	سنوات	املاضية	
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جدول	81:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢018م،	يف	املجاالت	العلمية	التالية

جدول	8٢:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢019م،	يف	املجاالت	العلمية	التالية	

جدول	8٣:	يبني	عدد	البحوث	املنشورة	واجلاري	نشرها	خالل	العام	٢0٢0م	يف	املجاالت	العلمية	التالية	

جدول	84:	البحوث	العلمية	واجلمعيات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	85:	يبني	املجالت	العلمية	التي	يشارك	فيه	مركز	امللك	عبداهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية	ومنسوبيه	خالل	العام	اجلامعي		1440/1441هـ	وهي	

كما	يلي	

جدول	8٦:	يبني	املجالت	العلمية	التي	تشارك	فيها	اجلامعة	عبر	الكليات	ومنسوبيها	خالل	العام	اجلامعي		1440/14٣9هـ	وهي	كما	يلي	

جدول	8٧:	يوضح	مساهمات	كليات	اجلامعة	يف	اجلمعيات	العلمية	احمللية	والعاملية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	88:	يوضح	اعداد	براءات	اإلختراع	يف	اجلامعة	ومركز	امللك	عبداهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية	خالل	األعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	89:	يوضح	اجلدول	قائمة	بأسماء	براءة	االختراع	يف	اجلامعة	ومركز	امللك	عبد	اهلل	العاملي	لألبحاث	الطبية	خالل	العام	اجلامعي	

1441/1440هـ	

جدول	90:	بيان	مبصادر	الكتب	وعدد	العناوين	والنسخ	يف	مكتبات	اجلامعة	بالرياض	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	91:	بيان	مبصادر	الكتب	وعدد	العناوين	والنسخ	يف	مكتبات	اجلامعة	بجدة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	9٢:	بيان	مبصادر	الكتب	وعدد	العناوين	والنسخ	يف	مكتبات	اجلامعة	باألحساء	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	9٣:	يوضح	أعداد	الكتب	املستعارة	والفئة	املعارة	لها	حسب	الكلية	واللغة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	94	:	يوضح	أعداد	مكتبات	اجلامعة	وفروعها	وأعداد	العاملني	املؤهلني	مهنيًا	خلدمة	زوار	املكتبات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	95:	يبني	املؤهالت	الدراسية	للعاملني	يف	املكتبات	حسب	الدرجة	العلمية	ملنسوبي	عمادة	املكتبات	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	9٦:	يوضح	أعداد	منسوبي	عمادة	املكتبات	حسب	اجلنس	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	9٧:	يوضح	مواقع	مكتبات	اجلامعة	مبركزها	الرئيسي	وفروعها	وعدد	العناوين	والنسخ	واملجلدات	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	98:	يوضح	عدد	برامج	البكالوريوس	واملاجستير	والدكتوراه	اوالتي	تقدمها	اجلامعة	بالرياض	وفروعها	بجدة	واألحساء،	للعام	اجلامعي	

1441/1440هـ	

جدول	90:	يوضح	برامج	البكالوريوس	واملاجستير	والتي	تقدمها	اجلامعة	بالرياض	وفروعها	بجدة	واألحساء،	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	100:	يوضح	أعداد	األقسام	والتخصصات	يف	اجلامعة	وفروعها	والدرجة	العلمية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	101:	عدد	الدورات	التدريبية	وأعداد	املستفيدين	منها	خالل	السنتني	املاضية	من	سنة	التقرير	

جدول	10٢	:	يوضح	مجموع	عدد	األطباء	املقيمني	وأطباء	الزمالة	و	األطباء	املتدربني	باملركز	الرئيسي	باجلامعة	وفروعها	للعام	اجلامعي	

جدول	10٣:	يستعرض	برامج	املاجستير	التي	تقدمها	اجلامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	104:	يوضح	عدد	برامج	تدريب	اإلقامة	وعدد	األطباء	امللتحقني	بها	يف	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	105:	يوضح	اجلدول	التالي	البرامج	التدريبية	ألطباء	الزمالة	واملقدمة	من	اجلامعة	بالتعاون	مع	الشؤون	الصحية	بوزارة	احلرس	الوطني	

يف	الرياض	وجدة	واألحساء	والدمام	واملدينة	املنورة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	10٦:	أعداد	املؤمترات	وامللتقيات	واحملاضرات	التي	عقدت	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	10٧:	يوضح	اجلدول	التالي	عناوين	املؤمترات	الكبرى	والتي	متت	أقامتها	عبر	عمادة	الدراسات	العليا	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	108:	يوضح	اجلدول	التالي	عدد	األنشطة	العلمية	التي	تقام	يف	اجلامعة	عبر	عمادة	الدراسات	العليا	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	109	:	يوضح	مجموع	عدد	موظفي	اجلامعة	من	اجلهاز	اإلداري	والصحي	والفني	خالل	ثالثة	سنوات	املاضية	

جدول	110:	توزيع	أعداد	اجلهاز	اإلداري	والفني	والصحي	يف	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	111:	أعداد	املوظفني	يف	اجلامعة	بناًء	على	املجموعة	الوظيفية	واجلنسية	واجلنس	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	يف	مدينة	الرياض	

جدول	11٢:	أعداد	املوظفني	يف	اجلامعة	بناًء	على	املجموعة	الوظيفية	واجلنسية	واجلنس	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	يف	مدينة	جدة	

جدول	11٣:	أعداد	املوظفني	يف	اجلامعة	بناًء	على	املجموعة	الوظيفية	واجلنسية	واجلنس	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	يف	مدينة	األحساء	

جدول	114:	يوضح	أعداد	املوظفني	االداريني	يف	اقسام	اجلامعة	وذلك	بناء	على	املؤهل	العلمي	واجلنسية	واجلنس	والنسبة	لإلجمالي	1441/1440هـ	

املوافق	٢0٢0/٢019م	يف	مدينة	الرياض	
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جدول	115:	يوضح	أعداد	املوظفني	االداريني	يف	اقسام	اجلامعة	وذلك	بناء	على	املؤهل	العلمي	واجلنسية	واجلنس	والنسبة	لإلجمالي	1441/1440هـ	

املوافق	٢0٢0/٢019م	بجدة	

جدول	11٦:	يوضح	أعداد	املوظفني	االداريني	يف	اقسام	اجلامعة	وذلك	بناء	على	املؤهل	العلمي	واجلنسية	واجلنس	والنسبة	لإلجمالي	1441/1440هـ	

املوافق	٢0٢0/٢019م	يف	مدينة	األحساء	

جدول	11٧:	النسبة	املتحققة	من	السعودة	يف	الوظائف	باجلامعة	وذلك	حسب	املجموعة	الوظيفية	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية	

جدول	118:	توزيع	االعتمادات	املالية	يف	ميزانية	اجلامعة	ومعدل	النمو	السنوي	لألعوام	املالية	التالية	

جدول	119:	يوضح	مقدار	املخصصات	يف	ميزانية	اجلامعة	للعام	املالي	٢0٢0م	

جدول	1٢0:	يوضح	مشاريع	اجلامعة	واملبالغ	املعتمدة	وقيمة	العقد	واملبالغ	املصروفة	

جدول	1٢1:	يوضح	اجلدول	التالي	ما	مت	حتقيقه	من	أهداف	اخلطة	االستراتيجية	للجامعة	يف	العام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	املوافق	٢019/٢018م	

على	النحو	التالي	

جدول	1٢٢	:	يوضح	اجلدول	التالي	املجاالت	التي	مت	تقدميها	لتطبيق	نظام	اجلامعات	اجلديد	كمرحلة	أولى	

جدول	1٢٣:	ويوضح	اجلدول	التالي	البرامج	التي	تقدمت	لالعتماد	للعام	األكادميي	٢019/٢018م	

جدول	1٢4:	يوضح	مؤشرات	قياس	االداء:	اجلودة	واالرتقاء	باملستوى	النوعي	لبرامج	التعليم	العالي	يف	اجلامعة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	1٢5:	اجلدول	التالي	يبني	مؤشرات	قياس	كفاءة	األداء	الكمي	والنوعي	للجامعة	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٢٦:	جدول	يوضح	أعداد	الطالب	املشاركني	يف	األنشطة	الطالبية	يف	جامعة	امللك	سعود	بن	عبدالعزيز	للعلوم	الصحية	

جدول	1٢٧:	يوضح	إجنازات	العمادة	يف	الرياض	وجدة	واألحساء	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	1٢8:	يوضح	اجلدول	االتفاقيات	املبرمة	ومذكرات	التفاهم	والتي	مت	االتفاق	عليها	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٢9:	يوضح	إجنازات	العمادة	للعام	اجلامعي	1440/14٣9هـ	

جدول	1٣0:	يوضح	مجاالت	الدورات	والبرامج	التدريبية	والتأهيلية	التي	نفذتها	الكلية	وعدد	املتدربني	فيها	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٣1:	يوضح	اجلدول	عدد	الفعاليات	التي	نفذت	يف	كلية	الطب	من	اجل	تطوير	وحتديث	قدرات	ومهارات	أعضاء	هيئة	التدريس	خالل	العام	

اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٣٢	:	الفعاليات	التي	نفذت	من	أجل	تطوير	وحتديث	قدرات	ومهارات	هيئة	التدريس	وتطبيق	مفاهيم	اجلودة	خالل	العام	اجلامعي		

1441/1440هـ	

جدول	1٣٣:	يوضح	التالي	عدد	الرحالت	وعدد	املستفيدين	منها	يف	خدمة	النقل	املقدمة	من	اجلامعة	

جدول	1٣4:	إجنازات	إدارة	الشؤون	الفنية	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	

جدول	1٣5:	يوضح	اجلدول	التالي	املشاريع	املنجزة	يف	اجلامعة	والتي	تشرف	عليها	إدارة	الشؤون	الفنية	خالل	العام	اجلامعي	1441/1440هـ	

٢0٢0/٢019م	

جدول	1٣٦:	يوضح	التحديات	التي	تواجهها	اجلامعة	مع	بيان	املقترح	املناسب	لها	وفق	األهداف	االستراتيجية	٢01٦-٢01٢1 
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فهرس الرسوم البيانية:

رسم	توضيحي	1	:	يوضح	نسبة	زيادة	اعداد	الطالب	والطالبات	املقيدين	اجلامعة	ملرحلة	البكالوريوس	وذلك		مبتوسط	منو	مقدار	4.5%	خالل	

الثالث	سنوات	املاضية	

رسم	توضيحي	٢:	يوضح	نسبة	زيادة	عدد	املقيدين	مبتوسط	%11.8	ملرحلة	املاجستير	وزيادة	يف	نسبة	اخلريجني	ملرحلة	اإلقامة	مبتوسط	1.1٢	%	

وملرحلة	الزمالة	انخفاض	مبتوسط	٧.%1	

رسم	توضيحي	٣	:يبني	اعداد	الطالب	املستجدين	يف	األعوام	اجلامعية	التالية)	14٣9/14٣8هـ	و1440/14٣9هـ	و1441/1440هـ(	

رسم	توضيحي	4	:يبني	اعداد	الطالب	والطالبات	املستجدين	يف	كلية	العلوم	واملهن	الصحية	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية،	ونالحظ	انحفاض	

يف	عدد	الطلبة	بنسبة	1٢%	بني	العامني	14٣9/14٣8	و1440/14٣9هـ	وانخفاض	يف	عدد	الطلبة	بنسبة	٦%	بني	العامني	اجلامعيني	1440/14٣9	و	

1441/1440هـ	

رسم	توضيحي	5	:يبني	اعداد	الطالب	والطالبات	املستجدين	لبرنامجي	الزمالة	واإلقامة	لألعوام	اجلامعية	الثالثة	املاضية،	ونالحظ	انحفاض	

يف	عدد	الطلبة	بنسبة	٦%	بني	العامني	14٣9/14٣8	و1440/14٣9هـ	وارتفاع	يف	عدد	الطلبة	بنسبة	٢٧%	بني	العامني	اجلامعيني	1440/14٣9	و	

1441/1440هـ	

رسم	توضيحي	٦	:يبني	أعداد	اخلريجني	لألعوام	الثالثة	املاضية	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	حيث	تبلغ	نسبة	متوسط	النمو	للخريجني	%50	

واخلريجات	٢8%	

رسم	توضيحي	٧	:يبني	أعداد	اخلريجني	لألعوام	الثالثة	املاضية	حسب	اجلنس	)ذكر/أنثى(	حيث	تبلغ	نسبة	متوسط	النمو	للخريجني	-٦%	

واخلريجات	٢45%	

رسم	توضيحي	8:	يبني	أعداد	اخلريجني	مع	مرتبة	الشرف	خالل	السنوات	الثالثة	املاضية	حسب	اجلنس	مبتوسط	منو	وقدره	٢1%	للذكور	و٢٦%	

لإلناث	

رسم	توضيحي	9	:يوضح	اعداد	الفعاليات	األنشطة	الطالبية	وأنواعها	يف	اجلامعة	خالل	الثالثة	اعوام	اجلامعيه	املاضية	ونالحظ	انحفاض	يف	

عدد	األنشطة	للعام	اجلامعي	1441/1440هـ	وذلك	بسبب	جائحة	فايروس	كورنا	

رسم	توضيحي	10	:بيان	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	السعوديني	والغير	السعوديني	يف	اجلامعة	لألعوام	اجلامعية	الثالث	املاضية	ونالحظ	ارتفاع	

يف	عدد	اعضاء	هيئة	التدريس	من	اجلنسية	السعودية	بنسبة	4%	مقابل	األعوام	الثالثة	املاضية	وانخفاض	نسبة	اعضاء	هيئة	التدريس	الغير	

سعوديني	4%	مقارن	

رسم	توضيحي	11	:لشكل	يبني	أعداد	الطالب	املبتعثني	خالل	الثالث	سنوات	املاضية	مبتوسط	نسبة	زيادة	٦.%1	

رسم	توضيحي	1٢	:يبني	عدد	األبحاث	املدعومة	مقارنة	مع	ميزانية	األبحاث	املدعومة	ونالحظ	ازدياد	مبعدل	الدعم	بنسبة	٣5.4%	بني	العامني	

السابقني	لعام	التقرير	وزيادة	بنسبة	198.8%	بني	العامني	املاضيني	

رسم	توضيحي	1٣	:	يبني	عدد	األبحاث	الطالبية	املنشورة	خالل	الثالة	أعوام	اجلامعية	املاضية	ونالحظ	زياددة	يف	عدد	األبحاث	مبتوسط	90%	بني	

األعوام	اجلامعية	الثالثة	

رسم	توضيحي	14	:يبني	اعداد	الكتب	املستعاره	يف	مكتبات	كليات	اجلامعة	يف	كل	من	الرياض	وجدة	واالحساء	

رسم	توضيحي	15	:يبني	اعداد	الدورات	واملستفيدين	منها	خالل	العامني	اجلامعيني	املاضيني،	ويالحظ	ارتفاع	بنسبة	٦%	يف	عدد	املستفيدين	

وانخفاض	بنسبة	٢%	بعدد	الدورات	املقدمة	

رسم	توضيحي	1٦	:يبني	اعداد	األطباء	املقيمني	والزمالة	واملتدربني	يف	برنامجي	اإلقامة	والزمالة	خالل	األعوام	الثالثة	املاضية،	ونالحظ	ارتفاع	

يف	مجموع	األعداد	مبتوسط	٢%	
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