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كلمة معايل رئي�س اجلامعة
 

إن مــن أولوياتنــا وأهتامماتنــا يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة الحصــول عــى مركــز مــرف عــى 

الصعيديــن املحــي والــدويل وإيضــاً الرقــي مبخرجــات ومعطيــات جميــع العلــوم الصحيــة والطبيــة يف  الجامعــة. وذلــك عــر الرفــع 

ــودة  ــون ذات ج ــات تك ــق مخرج ــياً لخل ــاً أساس ــد عام ــذي يُع ــي، وال ــث العلم ــم والبح ــم والتعل ــودة يف التعلي ــتوى الج ــن مس م

عاليــة يف إعــداد وتهيئــة خريجــي الجامعــة، ليكــون بذلــك حافــزاً لهــم لــي يتبــوؤون مكانتهــم العلميــة والعمليــة مــن بــن 

صفــوف املتميزيــن يف مجالهــم ولتكــون عونــاً لهــم يف مســاهمتهم لبنــاء مجتمعــاً صحيــاً.

كــام يســعدين بــأن يظهــر لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة والخــاص بالعــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١8م، الجهــود 

ــات،  ــذ املروع ــة يف تنفي ــاهمة الفعال ــة يف املس ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــة املل ــويب جامع ــل منس ــن قب ــة م املبذول

ــم  ــة، مشــراً إىل الدع ــي بالجامع ــل األكادميــي واإلداري والفن ــر العم ــى درجــات النجــاح يف تطوي ــق أق ــا لتحقي ــم إنجازه ــي ت والت

ــه  ــز - حفظــه الل ــد العزي ــن عب ــك ســلامن ب ــن املل ــن الريف ــدن خــادم الحرم ــن ل ــة م ــه الجامع ــذي  تحظــى ب الغــر محــدود وال

ــن  ــن ســلامن ب ــي األمــر محمــد ب ــاع صاحــب الســمو املل ــر الدف ــه الرشــيدة، و بتوجيهــات مــن ويل عهــده األمــن ووزي - وحكومت

ــر  ــايل وزي ــز، ومع ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــه ب ــر/ عبدالل ــي األم ــمو املل ــب الس ــي صاح ــرس الوطن ــر الح ــك وزي ــز، وكذل عبدالعزي

ــيخ. ــد آل الش ــن محم ــد ب ــور/ حم ــم الدكت التعلي

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

حكمهــم ومديــري إدارات قطاعــات الجامعــة وكافــه منســوبيها الذيــن ســاهموا يف تحقيــق هــذه اإلنجــازات والشــكر كذلــك 

ــايئ. ــكله النه ــه بش ــة وإخراج ــاص بالجامع ــر الخ ــداد التقري ــى إع ــود ع ــن جه ــوه م ــا بذل ــر مل ــامدة التطوي ــن يف ع للقامئ

د. بنــدر بــن عبدالمحســن القنــاوي
المديــر العــام التنفيــذي للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي

رئيــس جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة
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كلمة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية

 ملواكبــة عجلــة التطويــر املتســارعة يف عمليــة التعلــم والتعليــم الجامعــي فإنــه يتوجــب علينــا يف وكالــة الجامعــة للتطويــر 

ــم  ــث يت ــدويل. حي ــي وال ــد املح ــى الصعي ــة ع ــر املتبع ــل املعاي ــدث وأفض ــق أح ــم تطبي ــى أن يت ــرص ع ــة الح ــودة النوعي والج

تعزيــز املفاهيــم والســبل الخاصــة بالتطويــر والجــودة يف املجــال األكادميــي، والســعي املســتمر لضــامن تطبيقهــا عــى أرض 

ــرتنا  ــا ومس ــاً لواقعن ــاً واضح ــر انعكاس ــا التقري ــح لن ــام يوض ــراتيجية. ك ــداف االس ــك األه ــق تل ــل تحقي ــن اج ــك م ــع، وذل الواق

ــة والتعليميــة ومستشــهداً باألرقــام والحقائــق، باإلضافــة إىل معلومــات تعكــس مــدى ســعي الجامعــة املســتمر نحــو ترجمــة  العلمي

أهدافهــا االســراتيجية ٢٠١6-٢٠٢١م عــى أرض الواقــع.

ــي  ــود الت ــدى الجه ــرز م ــق ٢٠١٩/٢٠١8م، ي ــي ١44٠/١4٣٩هـــ املواف ــام الجامع ــاص بالع ــة والخ ــنوي للجامع ــر الس ــذا التقري وه

تقدمهــا إدارة الجامعــة مــن الســعي الــدؤوب لتذليــل الصعــاب املتوقعــه مــن اجــل دعــم منســوبيها عــى تحقيــق األهــداف 

االســراتيجية والتــي تــم اعتامدهــا، مــام يجعــل العمليــة التعليميــة الصحيــة والطبيــة متوافقــة مــع مــا تــم التخطيــط لــه يف 

جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا.

ويتمركــز الهــدف الرئيــي للجامعــة حــول مهــارات الطالــب وكيفيــة تطويرهــا وتنميتهــا مــن اجــل تزويــد ســوق العمــل ومتطلباتــه 

ــاح  ــأنها إنج ــن ش ــي م ــة الت ــاءة والفعالي ــاب الكف ــن أصح ــي م ــي والطب ــال الصح ــزة يف املج ــة املتمي ــوادر الوطني ــة بالك يف اململك

ــدف  ــة واله ــالة الجامع ــك رس ــق بذل ــة ٢٠٣٠، لتتحق ــة الوطني ــاء يف الخط ــا ج ــع م ــق م ــي تتواف ــة والت ــراتيجية للجامع الخطــة االس

الســامي لهــا عــر »جامعــة لصحــة وطــن«.

أ . د. محمــد بــن ســعد المعمــري
وكيــل جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة

للتطويــر والجــود النوعيــة
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كلمة وكيل اجلامعة امل�ساعد للتطوير واجلودة النوعية 
وعميد عمادة التطوير

ــن  ــة م ــات األكادميي ــر املخرج ــة تطوي ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــة املل ــر بجامع ــامدة التطوي ــات ع ــن أولوي إن م

ــق  ــا تتواف ــي بدوره ــراتيجية ٢٠١6 - ٢٠٢١م والت ــة االس ــة الجامع ــع خط ــق م ــي تتواف ــداف والت ــع األه ــق جمي ــامن تحقي ــل ض اج

ــة  ــر الخط ــامن س ــق ض ــبيل تحقي ــن يف س ــن وعاملي ــراء محلي ــع خ ــاون م ــات تع ــام اتفاقي ــر إمت ــك ع ــم ذل ــة ٢٠٣٠. ويت ــع الرؤي م

ــود  ــدارت والجه ــز الق ــال تركي ــن خ ــة م ــة والتعليمي ــة العلمي ــودة العملي ــر عــى ج ــس األث ــي تعك ــة، والت ــراتيجية للجامع االس

املبذولــه لنجــاح العمليــة الطبيــة الصحيــة التعليميــة.

كــام يــرز لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة للعــام الجامعي١44٠/١4٣٩هـــ املوافــق٢٠١٩/٢٠١8م، املســتوى املميــز الــذي تحظــى بــه 

ــا  ــون أهدافه ــزة حرصــت العــامدة عــى أن تك ــة ناجحــة وممي ــة بحثي ــق. وللوصــول إىل مخرجــات عملي ــام والحقائ ــة باألرق الجامع

متناســقة مــع األهــداف االســراتيجية للجامعــة فيــام يتعلــق بالتطويــر والجــودة النوعيــة. وتتمركــز أهــداف الجامعــة حــول 

ــن  ــة م ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــة املل ــي جامع ــك خريج ــون بذل ــة، ليك ــاب الجامع ــارات ط ــة مه ــر وتنمي تطوي

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــل باململك ــوق العم ــا س ــة يتطلبه ــة وعملي ــارات علمي ــزة، ذوي مه ــاءات املتمي ــاب الكف أصح

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

وعميــد عمــادة التطويــر
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القادة يف اجلامعة
للعلــوم  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود  الملــك  جامعــة  مجلــس  أعضــاء 

: لصحيــة ا

معــايل الدكتــور بندر بن عبد املحســن القناوي، رئيــس الجامعة	 

ســعادة األســتاذ الدكتور يوســف بــن عبد اللــه العيىس، وكيل الجامعــة للشــؤون التعليمية	 

ســعادة األســتاذ الدكتــور محمد بن ســعد املعمــري، وكيل الجامعــة للتطوير والجــودة النوعية	 

ســعادة األســتاذ الدكتــور إبراهيم بــن علوان العلوان، وكيــل الجامعة للدراســات العليا	 

ســعادة الدكتــورة هيا بنــت محمد الفوزان، وكيلــة الجامعة لشــؤون الطالبات	 

ســعادة الدكتــور عبداملجيــد بــن عبدالرحمــن العبدالكريم، أمن عام مجلــس الجامعة	 

ســعادة األســتاذ الدكتــور عبدامللــك بــن محمــد الكثــري، وكيــل الجامعــة املســاعد للتطويــر والجــودة 	 

النوعيــة وعميــد عــامدة التطويــر

ــد 	  ــة وعمي ــؤون التعليمي ــاعد للش ــة املس ــل الجامع ــي، وكي ــودة الك ــن ع ــن ب ــور عبداملحس ــعادة الدكت س

ــة ــن الصحي ــوم وامله ــة العل كلي

ســعادة األســتاذة الدكتــورة حنان بنــت محمد القادري، وكيلــة الجامعة املســاعد للشــؤون التعليمية	 

ســعادة الدكتــور محمــد بــن غيهب الغيهــب ،عميد عامدة القبول والتســجيل	 

ســعادة األســتاذ الدكتــور فايــز بن فاح الحجيــي،  عميد عامدة الدراســات العليا	 

ســعادة الدكتــور ســليامن بن عبداللــه القويفي، عميد عامدة شــؤون الطاب	 

ســعادة الدكتــور خالــد بن حمد الجمعــان، عميد عامدة الجــودة النوعية	 

ســعادة الدكتــور عــي بــن عبد الله اإلحيــدب، عميد كلية طب األســنان – الرياض	 

ســعادة الدكتــور أحمــد بن رميــان الرميان،عميد كليــة الطب – الرياض	 

ســعادة الدكتــور منصــور بن عبداللــه القريش، عميــد كلية الطب – جدة	 

ســعادة األســتاذ الدكتــور عبدالكريم بــن محمد البكــري، عميد كليــة الصيدلة – الرياض	 

ســعادة الدكتــورة هنــد بنــت محمد الغدير، عميــدة كليــة التمريض بالرياض	 

ســعادة الدكتــور تقــوى بنت يوســف بن محمد عمــر، عميدة كليــة التمريض – جدة	 

ســعادة الدكتــورة عزيزة بنــت عزيز الشــهاب، عميدة كلية التمريض – األحســاء	 

ســعادة الدكتــور محمــد بن خلــف املطري، عميــد كلية العلــوم الطبيــة التطبيقية – الرياض	 

ســعادة الدكتــور عــي بــن رشف الريف، عميــد كلية العلــوم الطبيــة التطبيقية - جدة	 

ســعادة الدكتــور نــواف بن محمــد العنزي، عميــد كلية العلــوم الطبية التطبيقية – األحســاء	 

ســعادة الدكتــور ماجــد بــن عبداللطيف الســامة، عميــد كلية الصحة العامــة واملعلوماتيــة الصحية	 
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وكاالت اجلامعة والعمادات وفروع اجلامعة وكلياهتا:

وكاالت الجامعــة:

وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليمية	 

وكالــة الجامعــة للتطوير والجــودة النوعية	 

وكالــة الجامعة للدراســات العليا	 

وكالــة الجامعة لشــؤون الطالبات 	 

وكالــة الجامعة للبحــث العلمي 	 

وكالــة الجامعــة لتقنيــة واملعلوماتيــة الصحية	 

فــروع الجامعــة وكلياتهــا:

فــرع الريا�س:
)طــاب - طالبات(	  كليــة الطــب      

)طــاب - طالبات(	  كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة     

)طــاب - طالبات(	  كليــة الصيدلــة      

)طــاب - طالبات(	  كلية طب األســنان     

)طالبات(	  كليــة التمريــض                

كليــة الصحــة العامــة واملعلوماتيــة الصحيــة                )طــاب - طالبــات(	 

)طــاب - طالبات(	  كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة     

جدة: فرع 
)طــاب - طالبات(	  كليــة الطــب      

)طــاب - طالبات(	  كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة     

)طالبات( 	  كليــة التمريــض                     

فرع االأح�ســاء:
)طــاب - طالبات(	  كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة     

)طالبات(	  كليــة التمريــض      

العمــادات والمراكــز المســاندة فــي الجامعــة:

عامدة القبول والتســجيل	 

عامدة الدراســات العليا	 

عامدة شــؤون الطاب	 

عامدة الجــودة النوعية	 

التطوير	  عامدة 

 عــامدة املكتبات	 
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اإلدارات واملراكز واملجالس واللجان الرئيسية يف اجلامعة

اإلدارات فــي الجامعــة:

إدارة الشــؤون اإلدارية واملالية	 

اإلدارة العامــة للعاقــات الجامعية واإلعام	 

إدارة الشــؤون التقنية	 

إدارة الخدمات املســاندة	 

املشريات	  إدارة 

المراكز:

مركــز امللك عبداللــه العاملي لألبحــاث الطبية	 

مركــز تدريب الدراســات العليا	 

مركــز املهارات واملحــكاة الرسيرية	 

املركــز الوطنــي الخليجــي للمامرســات الصحيــة املبنية عى الراهن	 

مركز االستشــارات والدراسات	 

مركــز التميــز للمعلوماتيــة الصحية	 

مركــز صحة الطالب	 

المجالــس واللجــان الرئيســية:

مجلــس الجامعة	 

املجلــس العلمي	 

ــي للجامعة 	  املجلس األكادمي

املجلــس التنفيــذي للجامعة	 

مجالــس الكليات	 

األقسام	  مجالس 

مجلس الدراســات العليــا يف الجامعة	 

مجلــس بحوث الطاب	 

مجلس الطاب اإلستشــاري	 

لجنــة امليزانيــة بالجامعة	 

لجنــة التوظيف	 

اللجنــة الدامئــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذية واإلجرائية	 

اللجنــة الدامئــة للمناهج والخطط الدراســية	 

اللجنــة اإلرشــادية لضامن الجــودة واالعتامد األكادميي	 

لجنــة نظــام التقارير والتحليــل يف الجامعة	 

لجنــة التعامــات اإللكرونية	 

اللجنــة االستشــارية للحوكمــة والتنظيــم يف الجامعة	 
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اللجنــة التنفيذيــة لجائــزة مدير الجامعــة للتَميز	 

اللجنــة الدامئــة للتميــز يف تحقيق مشــاريع الجامعة	 

لجنــة تطويــر املهارات اإلداريــة والتنفيذية	 

ــة التدريب واالبتعاث	  لجن

لجنــة الجمعيــات العلمية	 

لجنــة معلمــي اللغــات اإلنجليزية واملحارضيــن واملعيدين	 

لجنــة الحرم الجامعــي للطالبات	 
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النشأة - التطور- النطاق اجلغرايف للجامعة

أمــر خــادم الحرمــن الريفــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز – رحمــه اللــه تعــاىل – 

يف الخامــس مــن شــهر صفــر للعــام ١4٢6هـــ، املوافــق الســادس عــر مــن شــهر مــارس 

ــت  ــي كان ــة والت ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــك ســعود ب ٢٠٠5م، بإنشــاء جامعــة املل

نواتهــا الرامــج األكادمييــة يف مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة، التابعــة للشــؤون 

الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي. وبتســارع وتــرة النمــو الســكاين ومتطلبــات مواكبــة 

مراحــل التطــور محليــاً وعامليــاً لهــذه الرامــج األكادمييــة والتــي نتــج عنهــا خلــق 

ــة  ــاالت الطبي ــتى املج ــات يف ش ــف التخصص ــزة يف مختل ــة ممي ــوادر وطني ــل ك وتأهي

ــن  ــادم الحرم ــام خ ــن مق ــة م ــرص ومتابع ــه وح ــن الل ــل م ــة. وبفض ــوم الصحي والعل

ــر  ــع حج ــم وض ــد ت ــه –  فق ــه الل ــز – رحم ــن عبدالعزي ــه ب ــك عبدالل ــن املل الريف

األســاس ملشــاريع املــدن الجامعيــة الثــاث يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، 

ــو ٢٠٠8م.  ــن ماي ــق الســادس عــر م ــن جــامدى األوىل ١4٢٩هـــ، املواف يف التاســع م

جامعــة  أول  الصحيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  بــن  ســعود  امللــك  جامعــة  تعتــر  كــام 

ــة  ــوم الصحي ــال العل ــة يف مج ــريب متخصص ــامل الع ــط والع ــرق األوس ــتوى ال ــى مس ع

والطبيــة. ومقرهــا الرئيــي يف مدينــة الريــاض، وفروعهــا يف كل مــن مدينــة جــدة 

ــوزارة  ــة ب ــؤون الصحي ــارش بالش ــاط مب ــة بإرتب ــاز الجامع ــام متت ــاء. ك ــة األحس ومدين

الحــرس الوطنــي حيــث أن هــذا األرتبــاط اكســب الجامعــة دوراً بــارزاً يف إيجــاد 

ــن  ــك ســعود ب ــارش بــن جامعــة املل ــدة مــن نوعهــا يف التعــاون الفعــال واملب ــة فري بيئ

ــة  ــة التابع ــز الطبي ــك عبدالعزي ــدن املل ــن م ــا وب ــة وفروعه ــوم الصحي ــز للعل عبدالعزي

لــوزارة الحــرس الوطنــي يف كاً مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، مــام عــزز بدعــم 

الطبيــة  املــدن  ميدانيــة يف  تدريــب  برامــج  األكادمييــة  الجامعــة  وبرامــج  مناهــج 

ــاً يف الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة  والتــي تطبــق أحــدث وأفضــل املعايــر املتقدمــة عاملي

إىل توفــر بيئــة أكادمييــة متميــزة وفريــدة تتيــح للطالــب التدريــب تحــت إرشاف 

ومتابعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة ممــن ميتــازون بكفــاءة عاليــة يف 

املجــاالت الطبيــة والصحيــة. 
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اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة ٢٠١٦-٢٠٢١:
ــورات  ــع تط ــب م ــي وإداري يتواك ــج تعليم ــة منه ــوم الصحي ــعود للعل ــن س ــز ب ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــة املل ــى إدارة جامع تتبن

ــى  ــا ع ــم تحقيقه ــث يت ــة، حي ــداف الجامع ــاء أه ــا بن ــن خاله ــم م ــق يت ــة طري ــع خارط ــم ووض ــب رس ــام يتطل ــث م ــامل الحدي الع

ــة ٢٠٣٠. ــة الوطني ــيدة والخط ــا الرش ــات حكومتن ــي بتطلع ــا تف ــي بدوره ــة والت ــنوات القادم ــر الس ــع ع أرض الواق

الرؤيــة والرســالة والقيــم واألهداف

الروؤية
ــة  ــرىض، وخدم ــة امل ــي، ورعاي ــث العلم ــز يف البح ــع التمي ــة، م ــوم الصحي ــم العل ــة يف تعلي ــادة عاملي ــق ري تحقي

املجتمــع.

الر�ســالة
ــز  ــة والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع لتعزي ــة والطبي ــوم الصحي ــم العل ــة الجــودة يف تعلي تقديــم خدمــات عالي

الصحــة يف الوطــن.

القيــم االأ�سا�ســية
األخاق الســامية: الصدق، واإلحــرام، واإلنصاف، والرحمة	 

العمــل الجامعي: التعاون والتنســيق	 

املســؤولية: إنجاز املهام	 

ــفافية: العمل بوضوح 	  الش

التميــز: االلتزام بجــودة األداء واإلبتكار واإلبداع	 

القيــم العامــة للخطــة اال�ســرتاتيجية 
ــس 	  ــع املقايي ــة م ــا متوافق ــات العلي ــوس والدراس ــل البكالوري ــرة ملراح ــة مبتك ــة صحي ــج تعليمي ــم برام تقدي

ــب. ــى الطال ــزة ع ــاً ومرتك ــزة فكري ــة محف ــة، ويف بيئ العاملي

ــن 	  ــن م ــي، متمكن ــر املوضوع ــى التفك ــن ع ــاءة، قادري ــات الكف ــى درج ــى أع ــن ع ــن صحي ــج مامرس تخري

ــاً  ــون منوذج ــي، ويقدم ــون املنظــور االجتامع ــم اإلســامية الســامية، يحرم ــى القي ــال، محافظــن ع التواصــل الفع

مثاليــاً للمواطنــة.

ــي، بغــرض 	  ــوزارة الحــرس الوطن ــة ب ــة بالشــؤون الصحي ــدن الطبي ــوارد والخــرات الواســعة يف امل اســتخدام امل

ــه. ــع ورفاهيت ــي للمجتم ــع الصح ــن الوض تحس

احتضــان ثقافــة بحثية قوية داخــل الجامعة.	 

ــزة للمجتمــع الســعودي 	  ــا تقدمــة مــن خدمــات متمي ــر واالحــرام املحــي والعاملــي مل كســب الجامعــة التقدي

والعاملــي.
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اأهــداف اجلامعــة اال�ســرتاتيجية

االأول: الهدف 
اإلعــراف واالعتــامد والســمعة الوطنيــة والعامليــة مــن خــال التطويــر املســتمر للرامــج األكادمييــة لتخريــج 

مختصــن صحيــن ذوي كفــاءة عاليــة ومواطنــن فاعلــن.

الهــدف الثاين:
االهتــامم بالبحــوث العلميــة واألنشــطة الصحية ذات القيمــة الوطنية واألهميــة العاملية.

الهــدف الثالث:
املشــاركة الشــاملة للجامعــة يف تعزيــز صحة املجتمع واملســاهمة يف املســؤولية االجتامعيــة الوطنية.

الهــدف الرابع:
تعزيــز نظــام ضــامن الجودة الداخليــة لتحقيق اســتدامة عمليات ضــامن الجودة وتحقيــق االعتامد األكادميي.

الهدف اخلام�ــس:
. ً توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس املؤهلن والقــوى العاملة املتميــزة يف توفر فرص تطويرهــم مهنيا

الهدف ال�ساد�ــس:
ــاث  ــي لألبح ــه العامل ــك عبدالل ــز املل ــي، ومرك ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــئون الصحي ــة، والش ــن الجامع ــل ب التكام

ــد. ــي املوح ــام الصح ــتوى النظ ــول إىل مس ــة للوص الطبي

ــابع: الهدف ال�س
تقوية األســاس املــايل للجامعة.

الهــدف الثامن:
األداء اإلداري بكفــاءة عاليــة لتســهيل عمليــة اتخــاذ القرار يف الوقت املناســب عــى جميع مســتويات الجامعة.

الهدف التا�ســع:
جــودة الحــرم الجامعي وتعزيز اإلحســاس باالنتــامء ملجتمع.
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السلطات واإلدارة
العــامدات  الكليــات وعمــداء  املســاعدين، وعمــداء  والــوكاء  الجامعــة،  الجامعــة، ووكاء  مديــر  مــن  الجامعــة  إدارة  تتكــون 

املســاندة، واإلدارات املســاعدة. وتأسســت لجنــة الســلطات واإلدارة يف إطــار رؤيــة الجامعــة يف التحســن املســتمر لرامجهــا 

ــة  ــية. وتشــر وثيق ــج الدراس ــع الرام ــة وجمي ــامد األكادميــي للجامع ــى االعت ــة والســعي للحصــول ع ــة واإلداري ــا األكادميي ووحداته

ــة،  ــات داخــل الجامع ــم العاق ــة أعــدت خصيصــاً لتنظي ــة. والوثيق ــم الداخــي إلدارة الجامع ــة للســلطات واإلدارة إىل التنظي الجامع

ــر. ــن باألم ــة واملعني ــن الجامع ــاون ب ــز التع ــة إىل تعزي باإلضاف

اهليكل اإلداري التنظيمي للجامعة
إن تعزيــز نظــام الحوكمــة عــن طريــق تحديــد املهــام واملســؤوليات تعتــر مــن أهــداف اعتــامد الهيــكل التنظمــي للجامعــة 

وذلــك مــن اجــل تحقيــق ضــامن فعاليــة وآليــة إتخــاذ القــرارات والتــي مــن شــأنها إنجــاح العمــل يف املســرة العلميــة والتعليميــة 

ــع. ــة املجتم ــاث وخدم واألبح
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٢٣

الفصل األول

الطالب والطالبات
بالجامعة
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متهيد:
ــي تعكــس  ــة والت ــات الجامع ــات وإحصائي ــم اســتعراض ملخــص بيان ــة يت ــات الجامع يف هــذا الفصــل األول والخــاص بطــاب وطالب

ــا  ــات العلي ــوس والدراس ــج البكالوري ــة لرام ــرتهم التعليمي ــال مس ــن خ ــة م ــات الجامع ــاب وطالب ــرزه ط ــذي يح ــدم ال ــدى التق م

وبرامــج اإلقامــة والزمالــة، مــع بيــان عــدد الطــاب والطالبــات الذيــن انضمــوا حديثــاً تحــت لــواء هــذه املؤسســة التعليميــة، ويتــم 

ــن  ــن والخريج ــتجدين واملقيدي ــاب املس ــداد الط ــل أع ــي تفّص ــات الت ــات واإلحصائي ــض البيان ــتعراض بع ــل اس ــذا الفص ــاً يف ه ايض

للعــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ

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

١.١.١: مرحلــة الدراســة )بكالوريــوس، ماجســتير، إقامة، زمالة(
ــدول املتطــورة يف هــذا  ــه ال ــا تقدم ــة م ــا العلمي ــق مبخرجاته ــي تتواف ــة والت ــة والصحي ــج الطبي ــن الرام ــة م ــدى الجامعــة مجموع ل

املجــال والتــي تتناســب مــع متطلبــات املرحلــة العلميــة لدرجــة البكالوريــوس واملاجســتر وكذلــك برامــج االقامــة وبرامــج الزمالــة، 

حيــث بلــغ إجــاميل عــدد طــاب الجامعــة للعــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ )١٢٢٣8( طالــب وطالبــة موزعــن عــى النحــو التــايل:

جــدول ١: يوضــح إمجــايل عــدد طــالب اجلامعــة حســب اجلنــس )ذكر/أنثــى( لألعــوام اجلامعيــة ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الت�سنيف
العام اجلامعي 1440/1439هـالعام اجلامعي 1439/1438هـالعام اجلامعي 1438/1437هـ

املجموعانثىذكراملجموعانثىذكراملجموعانثىذكر

47505127987756496059117085824641412238العدد

100%52%48%%52100%48%%52100%48%الن�سبة املئوية
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ــي  ــام اجلامع ــى( للع ــس )ذكر/أنث ــب اجلن ــوس حس ــة البكالوري ــة ملرحل ــالب اجلامع ــوع ط ــح جمم ــدول ٢: يوض ج
١٤٣٨/١٤٣٧هـــ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ و ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الت�سنيفاملرحلة
عدد الطالب والطالبات املقيدين 

باجلامعة للعام اجلامعي 
1438/1437هـ

عدد الطالب والطالبات املقيدين 
باجلامعة للعام اجلامعي 

1439/1438هـ

عدد الطالب والطالبات 
املقيدين باجلامعة للعام 
اجلامعي 1440/1439هـ

البكالوريو�س
٣5٢744٠٣456٩ذكر

4٣١65١١١54١6اأنثى

784395149985املجموع

ــوس  ــة البكالوري ــة ملرحل ــن باجلامع ــات املقيدي ــالب والطالب ــداد الط ــادة اع ــبة زي ــح نس ــي ١: يوض ــم توضيح رس
ــك مبقــدار ١٨% خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة وذل
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جــدول ٣: تصنيــف املراحــل التعليميــة باجلامعــة للدراســات العليــا حســب اجلنــس )ذكر/أنثــى( للعــام اجلامعــي 
١٤٣٨/١٤٣٧هـــ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـ و ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الت�سنيفاملرحلة
عدد الطالب والطالبات املقيدين 

باجلامعة للعام اجلامعي 
1438/1437هـ

عدد الطالب والطالبات املقيدين 
باجلامعة للعام اجلامعي 

1439/1438هـ

عدد الطالب والطالبات 
املقيدين باجلامعة للعام 
اجلامعي 1440/1439هـ

ماج�ستري
516465ذكر

68111153اأنثى

119175218املجموع

برامج االقامة *

9579401050ذكر

624681754اأنثى

158116211804املجموع

215242140ذكربرامج الزمالة **

11915691اأنثى

٣٣4٣٩8231املجموع

203421942253املجموع الكلي

*برنامــج اإلقامــة )Residency(: متثــل مرحلة التدريب يف الدراســات الطبيــة العليا.

**برنامــج الزمالــة )Fellowship(: هــو برنامــج تدريبي علمــي وعمي يبدأ هــذا الرنامج بعــد انتهاء الطبيب مــن برنامج اإلقامة.

املاجســتري  املقيديــن باجلامعــة ملرحلــة  والطالبــات  الطــالب  اعــداد  زيــادة  ٢: يوضــح نســبة  رســم توضيحــي 
ــة خــالل الثــالث  ــاده ١٦% يف برامــج الزمال ــادة مبقــدار ٢% للربامــج االقامــة و زي وذلــك مبقــدار ٣٢% وايضــً زي

ســنوات املاضيــة.

ــن  ــة م ــوادر وطني ــن إىل ك ــة الوط ــدى حاج ــة م ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــادات جامع ــى قي ــى ع وال يخف

ــة  ــة العربي ــل يف اململك ــوق العم ــتوى س ــى مس ــي ع ــكادر الطب ــص يف ال ــة إىل النق ــة باإلضاف ــة والصحي ــات الطبي ــاب التخصص اصح

ــا  ــح لن ــة يتض ــن املاضي ــن الجامعي ــال العامي ــات خ ــاب والطالب ــدد الط ــى ع ــاع ع ــايئ. وباالط ــكادر النس ــاً ال ــعودية وخصوص الس

ــدة  ــا بج ــاض وفروعه ــي بالري ــا الرئي ــة مبركزه ــاب الجامع ــوع لط ــدد املجم ــور يف الع ــبة الذك ــن نس ــى م ــاث أع ــبة اإلن ــأن نس ب

ــاء.  واألحس
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١٧٥

١٦٢١

٣٩٨

٢١٨
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٢٣١
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١.٢: استعراض تفاصيل البيانات اخلاصة بأعداد 
الطالب باجلامعة على النحو التايل:

التكميليــة  الســنة  برنامــج  فــي  مقيــد(   - )مســتجد  الطالــب  حالــة   :١.٢.١
)ذكر/أنثــى(: الجنــس  حســب 

تتميــز كليــة العلــوم املهــن الصحيــة بالجامعــة بكونهــا مركــز انطــاق املســرة العلميــة والتعليميــة للطــاب والطالبــات يف املجــاالت 

ــن  ــة م ــاً للجامع ــن حديث ــي للملتحق ــتوى العلم ــع املس ــور يف رف ــة يتمح ــذه الكلي ــي له ــدف الرئي ــث أن اله ــة. حي ــة والصحي الطبي

خريجــي الثانويــة العامــة. وامدادهــم بالقــدر الــكايف مــن متطلبــات التعليــم الصحــي والطبــي باإلضافــة إىل رفــع مســتواهم 

ــة  ــام تســاعد الكلي ــة. ك ــة والتعليمي ــة العلمي ــات املرحل ــتيعاب متطلب ــم واس ــام يســاعدهم يف فه ــة، م ــة اإلنجليزي ــم يف اللغ ومهارته

طابهــا عــى االنتقــال الســلس مــن املرحلــة الثانويــة ملواكبــة طموحهــم يف الدراســة املهنيــة يف الكليــات العلميــة الصحيــة. ويوضــح 

لنــا الجــدول التــايل عــدد طــاب الجامعــة املســتجدين خــال العــام الجامعــي ١4٣8/١4٣7هـــ و١4٣٩/١4٣8هـــ و١44٠/١4٣٩هـــ.

جــدول ٤ : أ عــداد طــالب اجلامعــة املســتجدين حيــث تتــم دراســتهم يف كليــة العلوم واملهــن الصحية.

كلية العلوم واملهن ال�سحية

امل�ستجدين

املجموعاأنثىذكرالعام اجلامعي

1438/1437138315462929هـ

100%4753الن�سبة اإىل املجموع

1439/1438149015072997هـ

100%49.850.2الن�سبة اإىل املجموع

1440/1439125614012657هـ

100%47.2752.72الن�سبة اإىل املجموع

* تتــم دراســة جميــع الطاب املســتجدين يف الجامعــة بكلية العلوم واملهــن الصحية.
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رســم توضيحــي ٣ : يبــن اعــداد الطــالب املســتجدين يف الســنوات اجلامعيــة التاليــة )١٤٣٨/١٤٣٧هـــ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ 
و ١٤٤٠/١٤٣٩هـ(.
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١.٢.٢: طــاب الجامعــة حســب الكليــة وحالة الطالــب )مقيد - خريج(:
ــغ  ــث بل ــة حي ــرايف للجامع ــع الجغ ــات واملوق ــى الكلي ــًة ع ــة موزع ــات يف الجامع ــاب والطالب ــداد الط ــايل أع ــدول الت ــا الج ــرز لن ي

العــدد املجمــوع للطــاب الدارســن يف املنطقــة الوســطى )58١5( طالــب وطالبــة، امــا يف املنطقــة الغربيــة فقــد بلــغ العــدد 

ــم يف  ــث يت ــات )١4٢6(، حي ــاب والطالب ــاميل الط ــغ إج ــد بل ــة فق ــة الرقي ــا يف املنطق ــات )٢744(، وأم ــاب والطالب ــوع للط املجم

ــى النحــو  ــن والخريجــن، وهــي ع ــة للطــاب املقيدي ــًة إىل ايضــاح النســبة املجموع ــام إضاف ــايل اســتعراض هــذه األرق الجــدول الت

ــايل: الت

جــدول ٥ : أعــداد طــالب اجلامعــة  املقيديــن ملرحلــة البكالوريــوس يف املــدن اجلامعيــة الثــالث حســب الكليــة 
واجلنــس )ذكر/أنثــى(

املقيدون

املدينة

املراحل الدرا�سية
العام اجلامعيالعام اجلامعيالعام اجلامعي

1440/1439هـ1439/1438هـ1438/1437هـ
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكرالكلية

الريا�س

768367113583142912609104331343الطب

13393226174135309213183396طب االأ�سنان

725913111191202128141269ال�سيدلة

125410222276150313182821137512122587العلوم واملهن ال�سحية

403403-274274-254254-التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
ال�سحية

35437817-171-1

260187447356283639420396816العلوم الطبية التطبيقية

252220254547299225305522304727685815املجموع

جدة

25972331401149550451216667الطب

577764134158285114335368361372العلوم واملهن ال�سحية

323323-188188-172172-التمري�س

21567186135150161221382العلوم الطبية التطبيقية

85715242381106914432512114815962744املجموع

االأح�ساء

189497686198496694---العلوم واملهن ال�سحية

199259458153133286176212388العلوم الطبية التطبيقية*

344344-508508-576576-التمري�س

199835970342113897137410521426املجموع

357843847962440351119514456954169985املجموع

100%10045.7554.24%10046.2753.72%44.9355.06الن�سبة اإىل املجموع لنف�س العام اجلامعي

*ماحظــة: أعــداد الطــاب للعــام الجامعــي ١4٣8/١4٣7هـــ يف كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة باألحســاء، كانــت تشــتمل عــى طــاب الســنة التكميليــة باإلضافــة للطــاب 

ــة. ــن بالكلي املقيدي

ــب بســبب  ــاء طال ــج وبق ــال الرنام ــك بســبب إقف ــوس وذل ــة البكولوري ــب واحــد( ملرحل ــة )طال ــة الصحي ــة واملعلوماتي ــة الصحــة العام ــدد طــاب كلي ماحظــة: إجــاميل ع

ــة. ــر بالدراس التع
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١.٣: اخلرجين
ــذي  ــرح وال ــرسور والف ــوده ال ــو يس ــم بج ــع عائاته ــم م ــل به ــن وتحتف ــا الخريج ــا وطالباته ــل لطابه ــة حف ــة بإقام ــوم الجامع تق

يقــام بشــكل منتظــم كل عــام. كــام أن دور جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة ميتــد لدعــم خريجيهــا 

ــا االســراتيجية  ــر خطته ــة ع ــام تســعى الجامع ــدة. ك ــة جدي ــة علمي ــال إىل مرحل ــة أو االنتق ــرص الوظيفي للحصــول عــى أفضــل الف

ــب  ــر التدري ــة مــن دعــم توف ــات الجامعي ــة اململكــة ٢٠٣٠ إىل متكــن وحــدة الخريجــن التابعــة لقســم العاق ــع رؤي ــة م واملتوافق

ــل العمــي بالتنســيق مــع كل مــن القطــاع العــام والخــاص، لتوظيفهــم واســتمرار التواصــل معهــم بعــد  ــل يف التأهي املناســب املتمث

ــل  ــوق العم ــرات س ــات ومتغ ــع متطلب ــم م ــة إمكاناته ــم ملوامئ ــبة له ــروف املناس ــة الظ ــة إىل تهيئ ــة. باإلضاف ــن الجامع ــم م تخرجه

ــع. ــات املجتم ــة حاج وتلبي

١.٣.١: عــدد الطــاب والطالبــات الخريجيــن بالجامعة 
جــدول ٦ : يبــن أعــداد اخلرجيــن واخلرجيــات اجلامعــة للســنوات اجلامعيــة التاليــة )١٤٣٨/١٤٣٧هـــ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ( يف مجيــع املراحــل الدراســية وعلــى مســتوى كليــات اجلامعــة

العام 
اجلامعي

اخلريجون واخلريجات

الطب
طب 

االأ�سنان
ال�سيدلة

العلوم الطبية 

التطبيقية
التمري�س

ال�سحة العامة 

واملعلوماتية 

ال�سحية

الدرا�سات العليا 

يف التعليم الطبي 

اإجمايل عدد اجلن�ساملوؤهل

اخلريجني
اأنثىذكرماج�ستريبكالوريو�س

1438/143720415843219632147973242331573

1438/1439211191723624263227882395385111049

1440/1439237451740427956229703125827221304

6527942683740182652237624136215642926املجموع

ــغ  رســم توضيحــي ٤ : يبــن أعــداد اخلرجيــن لألعــوام الثــالث الســابقة حســب اجلنــس )ذكر/أنثــى( حيــث تبل
ــات ٤٨% ــن ٥٨% واخلرجي ــو للخرجي ــبة النم نس

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٢٢٨

٣٢٤

٥٢٥ ٥٠٢

٥٧٠

٧١٢

١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ
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١.٣.٢: خريجــي الجامعــة الحاصليــن على مراتب الشــرف
ــة  ــى الدرج ــاًء عل ــا بن ــة وفروعه ــرف يف اجلامع ــب الش ــى مرات ــن عل ــالب احلاصل ــداد الط ــح أع ــدول ٧ : يوض ج

ــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ ــام اجلامع ــرف للع ــة الش ــة مرتب ــس ودرج ــة واجلن العلمي

خريجي العام الدرا�سي 1438/1437 هـ -2017/2016م احلا�سلني على مراتب ال�سرف

املجموع
جيد جدا مع 

مرتبة ال�سرف 
الثانية

ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف االأوىل اجلن�س الدرجة 

العلمية املنطقة الكلية

30 5 15 10 انثى

بكالوريو�س

الريا�س
الطب

21 4 9 8 ذكر جدة

8 5 ١ ٢ انثى الريا�س

٣التمري�س ٣ - - انثى جدة

١٠ 4 5 ١ انثى الأح�ساء

42 26 13 3 ذكر
الريا�س

العلوم الطبية التطبيقية
19 12 5 2 انثى

5 3 2 - ذكر
الأح�ساء

12 5 4 3 انثى

8 7 - 1 ذكر الريا�س طب االأ�سنان

7 2 3 2 ذكر الريا�س ال�سيدلة

3 2 1 - ذكر الريا�س ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

238 املجموع الكلي
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ــة  ــى الدرج ــاًء عل ــا بن ــة وفروعه ــرف يف اجلامع ــب الش ــى مرات ــن عل ــالب احلاصل ــداد الط ــح أع ــدول ٨ : يوض ج
ــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ ــام اجلامع ــرف للع ــة الش ــة مرتب ــس ودرج ــة واجلن العلمي

خريجي العام الدرا�سي 1439/1438 هـ -2018/2017م احلا�سلني على مراتب ال�سرف

املجموع
جيد جدا مع مرتبة 

ال�سرف الثانية
ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف االأوىل

اجلن�س الدرجة العلمية املنطقة الكلية

70 22 24 24 ذكر

�س
ريو

الو
بك

الريا�س

46الطب 7 11 28 انثى الريا�س

21 4 9 8 ذكر جدة

٣ - ١ ٢ انثى الريا�س

5٣التمري�س ٣8 ١٣ 2 انثى جدة

١٩ ١٣ 5 ١ انثى الأح�ساء

15 12 3 - ذكر
الريا�س

العلوم الطبية التطبيقية
15 9 5 1 انثى

4 2 2 - ذكر
الأح�ساء

12 5 4 3 انثى

8 7 - 1 ذكر الريا�س طب االأ�سنان

12 5 5 2 ذكر الريا�س ال�سيدلة

12 5 3 4 ذكر
الريا�س ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

29 2 14 13 انثى

319 املجموع الكلي
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جــدول ٩: يوضــح أعــداد الطــالب احلاصلــن علــى مراتــب الشــرف يف اجلامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة 
العلميــة واجلنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

خريجي العام الدرا�سي 1440/1439هـ املوافق 2019/2018م احلا�سلني على مراتب ال�سرف

املجموع
جيد جدا مع مرتبة 

ال�سرف الثانية
ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 
ال�سرف االأوىل

اجلن�س الدرجة العلمية املنطقة الكلية

117 67 31 19 ذكر

�س
ريو

الو
بك

الريا�س

47الطب 6 21 20 انثى الريا�س

27 7 13 7 ذكر جدة

17 6 6 5 انثى الريا�س

58التمري�س 41 15 2 انثى جدة

17 11 4 2 انثى الأح�ساء

3 1 2 - ذكر
الريا�س

العلوم الطبية التطبيقية

24 7 11 6 انثى

14 8 5 1 ذكر
جدة

41 14 21 6 انثى

10 - 10 - ذكر
الأح�ساء

6 3 2 1 انثى

6 3 2 1 ذكر
الريا�س طب االأ�سنان

18 5 7 6 انثى

4 3 1 - ذكر
الريا�س ال�سيدلة

- - - - انثى

2 - 1 1 ذكر
الريا�س ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

1 - - 1 انثى

412 املجموع الكلي
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ــو  ــس بنم ــب اجلن� ــابقة ح�س ــالث ال�س ــنوات الث ــالل ال�س ــرف خ ــة ال�س ــع مرتب ــني م ــداد اخلريج ــني اأع ــي 4: يب ــم تو�سيح ر�س
وقــدره 8% للذكــور و67% لالإنــاث



٣5

الفصل الثاني

األنشطة والخدمات
الطالبية
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متهيد:
يف هــذا الفصــل يتــم اســتعراض دور جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة يف األنشــطة والخدمــات الطابيــة كــام 

يركــز هــذا الجــزء مــن التقريــر عــى أهــم وأبــرز الخدمــات والرامــج واألنشــطة الطابيــة والتــي تقــدم للطــاب مــن الجنســن عــر 

كليــات الجامعــة وبالتعــاون مــع عــامدة شــؤون الطــاب وذلــك خــال العــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ

٢.١: األنشطة واخلدمات الطالبية:

ــل  ــداد وتأهي ــا يف إع ــول عليه ــية واملع ــزة األساس ــي الركي ــات، ه ــا الجامع ــن ضمنه ــف م ــي تصن ــة والت ــات الربوي ــر املؤسس تعت

األجيــال الواعــدة ومنحهــم الفــرص يف اكتســاب املهــارات والثقافــة الســلوكية التــي تعــود عليهــم وعــى املجتمــع بالفائــدة 

ــى  ــة ع ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــذت جامع ــق أخ ــذا املنطل ــن ه ــدة. وم ــامية الحمي ــم اإلس ــس القي وتعك

ــخصياتهم  ــاء ش ــال بن ــن خ ــدة م ــا بالفائ ــى طابه ــود ع ــة تع ــج طابي ــطة وبرام ــع أنش ــر وض ــي ع ــب الوطن ــك الواج ــا ذل عاتقه

ــة،  ــة األكادميي ــلوكية واملعرف ــة الس ــف الجامع ــك وظائ ــل بذل ــخيص. لتتكام ــلويك الش ــريف والس ــتوى املع ــى املس ــليم ع ــاه الس باإلتج

ومبــا أن املقــررات واملناهــج تركــز عــى الجانــب األكادميــي مــن شــخصية الطالــب، فــإن األنشــطة الطابيــة تهتــم بالجوانــب 

ــي  ــة ه ــطة الطابي ــب. فاألنش ــخصية الطال ــاء ش ــة يف بن ــك أدوار الجامع ــل بذل ــة، لتتكام ــة والوجداني ــلوكية واملعرفي ــرى الس األخ

الدافــع واملحــرك وامليــدان الرحــب يف الجامعــة، كــام تعتــر جــزء هــام مــن الحيــاة الجامعيــة التــي ميــارس فيهــا الطــاب هواياتهــم 

ــة، وال يخفــى عليكــم دورهــا الكبــر يف شــغل أوقــات فراغهــم وصقــل شــخصياتهم وتنميــة مواهبهــم املختلفــة  وإبداعاتهــم الاصفي

ــطة  ــذة لألنش ــة املنف ــي الجه ــاب ه ــؤون الط ــامدة ش ــد ع ــة، وتع ــن الجامع ــارش م ــة وإرشاف مب ــت متابع ــح وتح ــق الصحي بالطري

الطابيــة يف الجامعــة كــام أنهــا مســؤولة عــن نشــاطاتهم االجتامعيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي تقــع خــارج املنهــج الــدرايس مــن 

ــاً. ــلوكياً ومعرفي ــاً وس ــة مهاري ــة وناضج ــخصية مكتمل ــن ش ــل تكوي اج

ــام  ــات في ــوات التواصــل الطــاب والطالب ــاء قن ــة الوصــل وعامــل مهــم يف إنشــاء وبن ــر عــامدة شــؤون الطــاب هــي حلق كــام تعت

ــايل عــدد األنشــطة وعــدد املشــاركن  ــا الجــدول الت ــداع بــن طــاب الجامعــة. ويوضــح لن ــق فــرص للمنافســة واإلب بينهــم مــام تخل

بهــا خــال األعــوام الجامعيــة ١4٣8/١4٣7هـــ و١4٣٩/١4٣8هـــ ١44٠/١4٣٩هـــ، وهــي عــى النحــو التــايل

وخــارج  داخــل  تنفيذهــا يف  والــي مت  وأنواعهــا  الطالبيــة  واألنشــطة  الفعاليــات  أعــداد  يبــن   :  ١٠ جــدول 
وفروعهــا اجلامعــة 

نوع الن�ساط
العام اجلامعي 1440/1439هـالعام اجلامعي 1439/1438هـالعام اجلامعي 1438/1437هـ

عدد امل�ساركنيعدد األنشطةعدد امل�ساركنيعدد األنشطةعدد امل�ساركنيعدد األنشطة

240320044380412415872االأن�سطة الثقافية

4024003314221152338اأن�سطة التدريب

4490020603151905االأن�سطة الريا�سية

150317054652011419517االأن�سطة االجتماعية

3200024652264659االأن�سطة الفنية

9135008160101854845الربامج الكربى

486251704813181031299136املجموع
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رســم توضيحــي ٥ : يوضــح اعــداد الفعاليــات لألنشــطة الطالبيــة وأنواعهــا يف اجلامعــة خــالل الثــالث أعــوام 
اجلامعيــة املاضيــة.
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جــدول ١١ : يوضــح عــدد فعاليــات األنشــطة الطالبيــة وأنواعهــا يف اجلامعــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

عدد االأن�سطةالفرع
االأن�سطة

عدد امل�ساركني
املجموع

النسبة إىل 
إمجايل عدد 

األنشطة اأنثىذكر

الريا�س

االأن�سطة االجتماعية 
262707220949164.96)الهادفة لرتفيه وحت�سني العالقات بني الطالب(

333797473685338.61االأن�سطة املجتمعية )الهادفة اإىل اإثراء واإفادة املجتمع(

73131424550.46االأن�سطة الريا�سية

151477248639634.00االأن�سطة الفنية

9762136321252.14االأن�سطة التقنية

49685342381109111.19االأن�سطة التوعوية/االإر�سادية/الثقافية

79424102721969619.87الربامج الكربى

جدة

االأن�سطة االجتماعية 
930976910781.09)الهادفة لرتفيه وحت�سني العالقات بني الطالب(

21608238229903.02االأن�سطة املجتمعية )الهادفة اإىل اإثراء واإفادة املجتمع(

3772277990.81االأن�سطة الريا�سية

3362052410.24االأن�سطة الفنية

26316790.08االأن�سطة التقنية

242776138900.90االأن�سطة التوعوية/االإر�سادية/الثقافية

6872489721769617.85الربامج الكربى

االأح�ساء

االأن�سطة االجتماعية )الهادفة لرتفيه وحت�سني العالقات بني 
111305717010.71الطالب(

14112417512991.31االأن�سطة املجتمعية )الهادفة اإىل اإثراء واإفادة املجتمع(

5885636510.66االأن�سطة الريا�سية

8224334550.46االأن�سطة الفنية

462721340.14االأن�سطة التقنية

51759313238913.92االأن�سطة التوعوية/االإر�سادية/الثقافية

5859688571745317.61الربامج الكربى

%312469035223399136100املجموع الكلي لالأن�سطة
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٢.٢: الربامج الكربى املومسية والربامج املستمرة 
طوال العام اجلامعي:

تحــرص جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة ومــن خــال عــامدة شــؤون الطــاب بتبنــي برامــج كــرى موســمية 

ــة  ــات الطابي ــطة والفعالي ــة باألنش ــات املرتبط ــم الخدم ــال تقدي ــن خ ــي. م ــام الجامع ــوال الع ــاع ط ــتمرة دون انقط ــرى مس وأخ

ــدرس،  ــة ال ــارج قاع ــاب خ ــى بالط ــة تُعن ــي جه ــامدة ه ــي، فالع ــل العلم ــى التحصي ــة ع ــة ومعين ــة جاذب ــق بيئ ــهم يف خل ــا يس مب

ــم  ــع زمائه ــة فرصــة التواصــل والتفاعــل م ــب والطالب ــح للطال ــي تتي ــوات الت ــن أهــم القن ــد برامــج عــامدة شــؤون الطــاب م وتُع

ــرى. ــة األخ ــة والخارجي ــات املحلي ــم يف الجامع ــكاك بزمائه ــًة إىل االحت ــة، إضاف ــة املختلف ــات الجامع يف كلي

ــي  ــام اجلامع ــادة شــؤون الطــالب للع ــام حتــت إشــراف عم ــي تق ــام وال ــج املســتمرة طــوال الع جــدول ١٢ : الربام
١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الربامج امل�ستمرة طوال العام

برامج العام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
الفرع نبذة تعريفية الربنامج

اأنثى ذكر

2634 3678

الريا�س 

 جدة 

 الأح�ساء

هو حلقة الو�سل بني الطالب امل�ستجد والطالب الأقدم يف اجلامعة. يقدم املر�سد الطالبي امل�سورة للطالب 

امل�ستفيد بناء على جتربته ال�سخ�سية، كامل�ساعدة يف حل ال�سعوبات الأكادميية التي قد يواجهها الطالب 

امل�ستفيد.

اأر�سدين

3046 1666

الريا�س 

 جدة 

 الأح�ساء

وتعريف��ه  الإيجابي��ة  �س��خ�سيته  وبن��اء  الطال��ب  فك��ر  تنمي��ة  اإل��ى  يه��دف  ب�س��رة  ن��ادي 

وحتفي��زه  قدرات��ه  وتنمي��ة  الدرا�س��ي  والتف��وق  النف�س��ي  الت��وازن  لتحقي��ق  الالزم��ة  بامله��ارات 

والتمي��ز. الإجن��از  عل��ى 

ب�سرية

67 65

الريا�س 

 جدة 

 الأح�ساء

هي مبادرة طالبية غايتها خلق بيئة خ�سبة و�ساحة رحبة للتبادل املعريف والثقايف بني الطالب ي�سهل فيها 

اكت�ساف الهتمامات املعرفية والثقافية املختلفة بني الأقران من خمتلف الكليات وال�سنوات �سراج

87 54

الريا�س 

 جدة 

 الأح�ساء

نادي نزاهة يهدف اإلى اك�ساب الطالب املهارات واملعارف الالزمة بقيم النزاهة بهدف تثقيفهم وتعزيز تلك 

القيم لديهم يف جمال حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد. نزاهة

12 -

الريا�س 

 جدة 

 الأح�ساء

نربا�س هو م�سروع وطني للوقاية من اآفة املخدرات باأنواعها، يت�سمن برامج علمية متخ�س�سة للوقاية 

من املخدرات، مت اإعدادها وت�سميمها ملعاير وفقا مدرو�سة بعناية من قبل خرباء وم�سوؤولني من خمتلف 

التخ�س�سات.

نربا�س
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2.2.1: األنشــطة الثقافيــة والتوعوية واإلرشــادية
ــب  ــداد الطال ــة يف إع ــن أهمي ــا م ــا له ــة مل ــادية والثقافي ــة واإلرش ــطة التوعوي ــل دور األنش ــاب بتفعي ــؤون الط ــامدة ش ــت ع اهتم

وتنميــة فكــره ومداركــه وثقافتــه العامــة وتعزيــز القيــم الســلوكية الســوية يف املجتمــع والتــي اشــتملت عــى محــارضات يف 

ــح  ــى فت ــت ع ــام حرص ــة، ك ــة وتوعوي ــج وقائي ــة وبرام ــة متنوع ــابقات ثقافي ــة ومس ــات ثقافي ــدوات وملتقي ــددة ون ــاالت متع مج

ــطة. ــذه األنش ــض ه ــع يف بع ــاركة املجتم ــال ملش املج

ــادة شــؤون الطــالب يف  ــي قامــت هبــا عم ــرز األنشــطة التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية ال جــدول ١٣ : يوضــح أب
فــرع اجلامعــة بالريــاض خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الريا�س

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

605 اختيار 6 اأيام عاملية يف كل ترم درا�سي والتفاعل معها.
التفاعل مع االأيام 

العاملية

606 هو عبارة عن �سل�سلة من املقالت تطرح ق�سة من ق�س�س كفاح ال�سخ�سيات الناجحة باجلامعة. من املهد اإىل املجد

8 31 ن�ساط يحاكي املقابلة ال�سخ�سية للوظيفة بالتعاون مع املوارد الب�سرية باجلامعة. اأول خطوة

603
هي عبارة عن �سل�سلة من اقتبا�سات موؤثرين داخل حميط اجلامعة من طالب، وطالبات، واأع�ساء هيئة 

التدري�س، وغرهم. ويتم اختيارهم بناًء على اقرتاحات اجلمهور.

�سل�سلة اقتبا�سات 
املوؤثرين

22 19
جل�سة نقا�سية با�ست�سافة د. علي النملة )مفكر ووزير العمل ال�سابق( بعنوان الأخالقيات بني ال�سرق والغرب 

ب�سكل حيادي.

االأخالقيات من ال�سرق 
اإىل الغرب

267 بني املا�سي واحلا�سر

143
�سعيًا لفتح اأبواب من اخلر مل�ساعدة الطالبات يف م�سرتهم نحو العلم يف جميع املراحل يتم احلوار حول عدة 

موا�سيع كالختبارات والبحث يف املواقع العلمية وغرها.
عون

368 معر�س ب�سيط عن عدة اأركان، كل ركن ميثل دولة خارجية وما حتتويه من ثقافة. ملتقى الثقافات

65
هي مبادرة جلميع الكتب وامللخ�سات الدرا�سية من الطالبات وت�سليمها للطالبات، لكي تعم الفائدة ولتخفيف 

عناء البحث ودفع التكاليف للطالبات.
اإليك كتابي

117 93
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة ال�سينما، حمتوى الفيلم عن التيارات الدينية املخالفة 

لديننا احلنيف وتاأثرها على الوحدة الوطنية والدينية.
�سينما ب�سرية

64 ن�ساط توعوي بطريقة غر اعتيادية )معر�س ال�سحة النف�سية( ي�سمل توعية مرئية وتوعية ذاتية. توحد الع�سر

315
ن�ساط من املا�سي، بحيث ينق�سم اإلى عدة اأق�سام: ق�سم الألعاب القدمية، ق�سم املعر�س للرتاث، ق�سم العرو�س 

الفنية، ق�سم اجلل�سات ال�سعبية، بطولة البلوت(.
ما�سينا اجلميل

236
تهدف هذه امل�سابقة لإثراء املحتوى املعريف لطالب وطالبات اجلامعة واإن�ساء بيئة ثقافية متقدمة يف جامعتنا، 

ورفع امل�ستوى الثقايف للطالب وتو�سيع مداركهم اأكرث واأكرث.
اإثراء املعرفة

50
�سل�سلة من اجلل�سات احلوارية التي تهدف لتعزيز اجلانب الديني والأخالقي لدى املمار�س ال�سحي بال�ست�سهاد 

ببع�س الآيات والأحاديث وتف�سرها وذكر اأثرها وما تت�سمن على حياة الفرد امل�سلم.
اأَلي�س

68 ا�ستقطاب متحدثني متخ�س�سني يف طب الأ�سنان وبارزين يف جمالت خمتلفة. �سل�سلة حدثني

300 302
ن�ساط ترفيهي توعوي يهدف اإلى توعية الطالب والطالبات بطريقة جديدة، ويهدف نادي ب�سرة لو�سع ب�سمته 

حتى املدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى يف احلرم اجلامعي ل�سنوات وتن�سر اأ�سبوعًيا.

مطويات ب�سرية 
)ب�سرية فكر(
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الريا�س

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

144 �سل�سلة بطابع اجتماعي عن كيفية التعامل مع )النتحار - التنمر الوظيفي - اجلرائم اللكرتونية(. How to Deal With

52 54 ن�ساط توعوي عن الهوية العربية والراطنون )اأي كالم اأعجمي غر مفهوم(. الراطنون

3 4
م�سابقة توعوية ترفيهية، تهدف لتطوير وتثقيف املجتمع وزيادة الوعي من خالل �سناعة الأفالم الق�سرة، 

مبوا�سيع خمتلفة �سنويًا.

م�سابقة ب�سرية لالأفالم 
الق�سرية

54 47
جل�سة حوارية بني طالب تخ�س�س ودكتور اأو اأكرث من الكلية، يتم اإتاحة الفر�سة للطالب والطالبات ملناق�سة 

ال�سعوبات اأو امل�ساكل التي يتم مواجهتها اأثناء الدرا�سة، وحماولة اإيجاد حل منا�سب.
احلوار االإر�سادي

62 اإ�سافات ب�سيطة قادرة اأن جتعل بحثك اأف�سل. �سل�سلة دليل الباحث

135
لقاء مبوؤ�س�س املركز الإعالمي د حممد غازي العتيبي يحكي فيه جتربته الدرا�سية ورحلته اجلامعية واأبرز ما مر 

به فيها.
رحلة الطب 1

55
حما�سرة ونقا�س مع الدكتور خالد اليحيى، خريج جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وجامعة مكغيل باأمريكا، 

ليتم فيها نقل جتربته الإلهامية يف رئا�سة برنامج اإثراء مبركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي.
لقاء مع د. خالد اليحيى

23
ا�ست�سافة اأ. مها املحبوب لإر�ساد الطالب والطالبات يف كيفية التعامل مع املر�سى ويف اإدارة الغ�سب عند 

مواجهتهم وكيفية امت�سا�س الغ�سب من املر�سى ومرافقيهم.
اإدارة الغ�سب

65 75
ن�ساط يهدف اإلى م�ساعدة طالب وطالبات ال�سنة الأخرة لتو�سيح متطلبات �سنة المتياز واخليارات املتاحة ملا 

بعدها ونقل اخلربات ال�سخ�سية، والإجابة على كل الت�ساوؤلت.
Where the Road Leads

260
ن�ساط موجه للدفعة 17 من الدفعات ال�سابقة للتعريف بالتخ�س�سات ال�سحية ولإر�سادهم للتخ�س�س املنا�سب 

لهم بتواجد متحدثني ومتحدثات لكل تخ�س�س.
 My Future in the

Nature

80

ن�ساط على مدى يومني، حيث اليوم الأول عن حما�سرة يلقيها الدكتور �سعد ال�سويدان عن اهمية ال�سعافات 

والطريقة ال�سحيحة ل�ستخدامها. واليوم الثاين ور�سة عمل يقيمها الطالب عن طريقة ا�ستخدام الأجهزة 

لقراءة املوؤ�سرات احليوية.

ا�سعافات 101

49 57 معر�س تفاعلي يقام به العديد من التجارب العلمية املختلفة بطريقة جديدة وممتعة معر�س م�سكاة العلمي

100 330 ا�ست�سافة �سخ�سيات لعر�س م�سرتهم احلافلة بالإجنازات. �سبابنا

32 34

3 لقاءات مع اأطباء من خمتلف التخ�س�سات للحديث عن رحلتهم وكيف و�سلوا ما و�سلوا اإليه. هوؤلء الأطباء 

هم: د. نوفل اجلريان )ا�ست�ساري طب الطوارئ( - د. وزان اجلهني )ا�ست�ساري جراحة العظام( - د. علي 

الفرحان )ا�ست�ساري طب الأ�سرة(.

رحلة الطب 2

64 ن�ساط موجه لطالب Pre-Dental من الدفعة ال�ساد�سة ع�سر يف كلية العلوم واملهن ال�سحّية.
التعريف بتخ�س�س طب 

االأ�سنان

164 2507 "علم النا�س علمك، وتعلم علم غرك، فتكون قد اتقنت علمك، وعلمت ما مل تعلم”. بالعلم نت�سارك

69 ملتقى كامل للتعريف بتخ�س�سات كلية العلوم الطبية التطبيقية ب�سكل مف�سل مل�ساعدة امل�ستجدين وامل�ستجدات. ملتقى العلوم الطبية

56 42 مبادرة تهتم بن�سر الوعي البيئي للطالبات. مبادرة بيئية

464 ن�ساط يجمع بع�س ور�س العمل وا�ست�سافة �سيوف ملناق�سة الفر�س امل�ستقبلية يف التمري�س. The Nurses

22 15
مناق�سة مع الروائية ال�سعودية اأ. اأميمة اخلمي�س حول مفهوم الرواية الن�سوية، وتطور ال�سرد الن�سائي يف 

ال�سعودية.

ديوانية: الروايا 
الن�سوّية ال�سعودية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م  4٢

الريا�س

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

166 164 معر�س علمي تثقيفي عن علم الف�ساء وعلم النجوم. ما وراء االأر�س

57
هو برنامج تفاعلي ي�ست�ساف فيه نخبة من الدكاترة املتميزين داخل وخارج كلية طب الأ�سنان، حيث يهدف 

للتعرف على اإجنازاتهم العملية و�سرتهم املهنية.
من االإلهام اإىل االإبداع

103 ن�ساط يتحدث عن الطرق املثلى لتقدمي العرو�س. 
تقدمي عر�س

)Presentation(

10 13 ا�ست�سافة د. اأ�سماء الق�سر للحديث عن ارتباط مفهوم الغريزة بالإن�سان.
خمي�سية: االإن�سان 

والغريزة

34 38 مناظرة للحديث عن ت�سريع عقوبة الإعدام واأثرها على املجتمع.

مناظرة: عقوبة االإعدام 
ت�ساهم يف خف�س ن�سبة 

جرائم القتل

43
فك ال�ستار عن بع�س اأعمال الأمني والألعاب التي تروج وتدعم بع�س من اأفكار ومقومات املذاهب املعا�سرة 

الباطلة.

كيف روجت االألعاب 
واالأمني لالأفكار التي 

تتبناها

59 ا�ست�سافة الأ�ستاذ ماجد العتيبي ليتحدث عن خربته يف املجال ال�سحي والتعليمي مبا يفيد املجتمع. اإرادة

165
بناء مكتبة بالتعاون مع �سراج ملدة 3 اأيام وجتهيز ركن للقهوة خللق اأجواء هادئة تنا�سب القارئات، وا�ست�سافة 

بع�س الكاتبات.
ر�سفة قهوة

77 63
تتكون حماور الن�ساط عن النقا�س حول نظرية الأر�س امل�سطحة “ما الذي اأحدثها؟ وماذا لو كانت النظرية لها 

جوانب حقيقية؟”
Flat Earth

66 54
مناظرة حول اإمكانية 

وجود حياة خارج االأر�س

110 “كوين امللهم الول والأقوى لنف�سك بامل�ستقبل لتتذكري اأن م�سقات الطريق فنت اآثرها م�ستمر”. ر�سائل

109 تعريب بطولة الكرواتا اليابانية التي ُتعنى بالأ�سعار الكال�سيكية اليابانية. بطولة الكرواتا

360 With Whom-
-
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جدة

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

103
اإتاحة الفر�سة لأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة املتمكنني من اللغة الإجنليزية مل�ساعدة امل�ستجدين وامل�ستجدات 

يف تطوير م�ستوياتهم اللغوية.
English Boost

213

ن�ساط على مدار الرتم يت�سمن عدة حماور مثل اإقامة حما�سرات لتبادل اخلربات الدرا�سية، اإقامة اأن�سطة 

داخل اجلامعة من الطالب الأكرب للطالب الأ�سغر تهم املواد الدرا�سية مثل �سروحات للمواد وغرها. كذلك 

اإتاحة الفر�سة للطالب لعمل اأن�سطة لإفادة اجلميع مبا تعلموه يف تخ�س�سهم.

اأِنرنا بعلمك

50 التنبيه على الأخطاء امل�ستقبلية. تبادل اخلربات

61
�سل�سلة من ور�س العمل التي متنح احل�سور خلفيات ومهارات يكت�سبونها من التخ�س�سات الأخرى والتي �ست�سقي 

ميولته ورغباته، واأي�سًا تقدمي ور�سة عمل عن التطوع ال�سحي.
من كل بحر قطرة 1 - 2

54
ن�ساط يهدف اإلى تعليم الطالب واعطائهم حما�سرات وور�س عمل ونقل خربات طالب امل�ستوى الأعلى اإلى 

طالب التح�سري اأو امل�ستويات املنخف�سة.
اأِنرنا بنورك 1 - 2 

210
تتمحور فكرة الن�ساط يف اإلهام الطالب والطالبات بق�س�س ومناذج ناجحة لي�ستعينوا بها يف طريقهم. ورد 

املعروف ملن �ساهموا يف اإلهامنا و جناحنا.
رحلة اإلهام

27
م�سابقة تنا�سب البيئة التعليمية تهدف لختيار تخ�س�س معني ويتم �سوؤالهم اأ�سئلة تتعلق بتخ�س�سهم واإلى 

تبادل اخلربات وتو�سيع مدارك الطالبات يف بيئة تنا�سب التعليم.
من �سريبح املليون

30
ور�سة عمل للتعريف بالتطوع خا�سة اللكرتوين، كما يهدف اإلى غر�س وتعزيز قيم التطوع يف نفو�س طالبنا 

كذلك التعريف مبنهجية كيزنها التطوعية التي تعترب من اأجنح املنهجيات.
التطوع االلكرتوين

80 62
ن�ساط يهدف لتوثيق الأيام العاملية ال�سحية عن طريق تقدمي اأن�سطة توعوية م�سغرة داخل احلرم اجلامعي 

والعيادات اخلارجّية و ي�ساحبها زيارات لكل فئة تعرب عن اليوم العاملي.
اأنا معاك 1- 2

5 4

يندرج حتت هذا الن�ساط حمورين: املحور الأول/ حما�سرة تعريفية تتمحور حول خطوات واأ�سا�سيات البحث 

العلمي، املحور الثاين/ يتبع املحا�سرة التعريفية، ويتم فيه اإن�ساء جمموعات بحثية ي�سرف عليها طالب 

وطالبات ذوي خربة بحثية جيدة، بحيث يقوموا بالإ�سراف والإر�ساد ومتابعة املجموعة يف كتابة البحث.

 How to Start My

Research

�سل�سلة حمالت اجتماعية تثقيفية ت�ستهدف طالب اجلامعة ب�سكل خا�س وبقية طالب املنطقة الغربية ب�سكل عام 

لتنويرهم مباهية واأهمية كلية العلوم الطبية التطبيقية والتخ�س�سات التي تقدمها.
CAMS Day

76 ور�س عمل تقام كل اأ�سبوعان ت�ستقطب املوا�سيع التي جتذب الطالبات وتفيدهم يف جمالت احلياة املتنوعة. Weekly Workshops

4 5
يهتم الربنامج بتقدمي الفر�س البحثية للطالب والطالبات وم�ساركتهم مبختلف الأدوار يف البحث العلمي وذلك 

عن طريق ربطهم بالأفكار البحثية املقرتحة املقدمة من نخبة من الباحثني املخت�سني.

برنامج الربط البحثي

 Research Matching
Program

16 13 ن�ساط يتمحور حول اإفادة املجتمع واإ�سعاده ب�سكل مبا�سر عرب العطاء والكلمة احل�سنة. عطاء

25 ن�ساط �سبه �سهري يهدف اإلى توجيه ال�سكر والإح�سان ملن اأح�سنوا اإلينا دوًما باأفكار جديدة ولطيفة ومفاجئة. اأثر

16
ن�ساط يهدف اإلى توعية املجتمع اجلامعي خا�سًة مب�سطلح اإعادة التدوير، معناه، اأهميته، تعزيزه، وترابطه مع 

عنا�سر متعددة يف اإطار احلياة. با�ست�سافة الأ�ستاذة/ اأماين اأبو داوود.
-بدون زبالة
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جدة

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر
ن�ساط يهدف اإلى ت�سميم كتيبات مرجعية عن البحث العلمي، بحيث يحتوي الكتيب على جميع النقاط املهمة 

واخلطوات املتبعة يف كتابة البحث العلمي.
The ABC’s of Research

36 توعية الطالب والطالبات بوجود خمبوزات �سنعت بطريقة �سحية وا�ستخدمت فيها بدائل وحمليات �سحية. Chewy Desserts متجر

164 ن�ساط ي�سعى لتطبيق اأن�سطة متنوعة وخمتلفة للتذكر باأهمية بع�س الأيام العاملية. International Days

44 عمل مكتبة ل�سراء وا�ستعارة الكتب يف كلية التمري�س. مكتبة التمري�س

156
حملة توعوية يتم التطرق فيها اإلى اأ�ساليب نف�سية وطرق التعامل مع الأطفال املر�سى، بعد الولدة، و ما بعد 

العملية، بعد العالج الكيماوي باإ�سراف من دكاترة اجلامعة.
بني اأيدي اآمنة

25
ن�ساط يت�سمن فعاليات خمتلفة بالتزامن مع �سهر اأكتوبر للتوعية ب�سرطان الثدي يت�سمن زيارة ملر�سى 

ال�سرطان، عمل فيديو توعوي، وكتابة عبارات حتفيزية ملر�سى ال�سرطان على احلائط.
Pink Week

ــالب يف  ــؤون الط ــادة ش ــا عم ــت هب ــي قام ــادية/الثقافية ال ــطة التوعوية/اإلرش ــرز األنش ــح أب ــدول ١٥: يوض ج
ــة باألحســاء ــرع اجلامع ف

االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

64 76 ن�ساط توعوي عن مر�س الزهامير بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية اخلرية ملر�س الزهامير. لي�ست جمرد ن�سيان

78
ن�ساط يقوم به الطالب الأكرث خربة من جميع التخ�س�سات ملناق�سة املواد الدرا�سية للطالب يف التخ�س�سات 

التالية: )علوم الأ�سعة، العالج التنف�سي، اخلدمات الطبية الطارئة، والعالج الوظيفي(،
تبادل خربات

37 ن�ساط عن ا�سرتاتيجيات الدرا�سة والختبارات. هنا من اأجلك

36 ن�ساط توعوي عن تخ�س�س الأ�سعة. التوعية باالأ�سعة

8
جل�سة حوار يف بهو اجلامعة يقيمها قائد نادي لني التطوعي خالد الغوينم عن تاريخ التطوع يف الإ�سالم واأهم 

�سفات ال�سخ�س املتطوع وكل ما يخ�س التطوع.
حوار لني

61 زيارة خمتربات تخ�س�سات اجلامعة و�سرح النقاط الرئي�سية للتخ�س�س. جولة املختربات

49 عبارة عن اأركان وحماكاة لدور التمري�س يف امل�ست�سفى و�سرح مب�سط لالأق�سام وتخ�س�سات التمري�س. Nursing Day

63
ن�ساط يهتم بالتعريف عن تخ�س�سات كلية العلوم الطبية التطبيقية )العالج التنف�سي، التغذية، واملختربات( 

يف اجلامعة للطالبات.
-من نكون
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االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

83 114

ينق�سم الن�ساط اإلى ثالث دورات تدريبية وحما�سرة بالتعاون مع مركز �سحة الطالب، والدورات هي كالتايل:

  -Stress Management 

-Communication Skills

-Time Management

واملحا�سرة بعنوان: )Presentation Skills( التي قدمها طالب وطالبات اجلامعة ذو اخلربة باملجال.

University Skills

36
عبارة عن ا�ست�سافة طالب المتياز الذين تخرجوا ال�سنة املا�سية من تخ�س�س خدمات الطبية الطارئة 

وتخ�س�س عالج تنف�سي من جامعة امللك �سعود للعلوم ال�سحية بالأح�ساء.
ن�سيحة جمرب

65 ن�ساط توعوي عن التطوع واأهميته. نتطوع باخلري مدى

20
مناق�سة املواقع التي تقدم الدورات اللكرتونية مثل: دروب - اإدراك - برنامج اإرتقاء - برنامج �سيفي والعديد 

من الربامج.
�سيف التطوير

36
اأركان تعريفية حلقوق اأج�سادنا وكيف موا�سلة منط النجاح مع التعب والإرهاق، وا�ست�سافة بع�س املحالت 

املهتمني بالعناية اجل�سدية.
جل�سدك حق

58 التعريف بيوم ال�سعادة العاملي. يوم ال�سعادة العاملي

29
ن�ساط مق�سم اإلى جزئني: اجلزء الأول ل�سرح ا�سرتاتيجيات املذاكرة وطرق الدرا�سة للمواد، واجلزء الثاين 

ل�سرح اإ�سرتاتيجيات حل الختبارات متعددة الختيارات.

ا�سرتاتيجيات الدرا�سة 
واالختبارات

32 ن�ساط ل�سرح BLS CPR وطريقة الإنعا�س الرئوي. ختامها م�سك

90
ور�سة تدربية بالتعاون مع الهالل الأحمر ال�سعودي لن�سر الوعي ال�سحي بني طالبات اجلامعة من خالل عدة 

موا�سيع منها )الإنعا�س الرئوي، الختناق، احلروق، اجلروح، ال�سكر وغره(.
كن منقذ

75
ن�ساط للتوعية باأهمية �سحة اجل�سم والتي ت�ساهم اإلى تقويته كالريا�سة، اأنواع الرجيم، ال�سحة العامة، و 

ت�سحيح ال�سلوكيات اليومية اخلاطئة.
How to be a Hero

11
مبنا�سبة اليوم العاملي للمكتبات والإذاعة يقوم الن�ساط لإحياء هذه الذكرى واإقامة لقاء ثقايف مبكتبة اجلامعة 

والنقا�س بعدة حماور يف كل تخ�س�س.
اليوم العاملي للمكتبات

26 ركن يتعرف امل�سارك فيه على نعمة املاء واأهميته وفوائده. املاء واحلياة

104 ن�ساط لتوعية الطالبات عن ال�ستغالل الإلكرتوين يف الت�سوق. Add to Bag

41 16
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة ال�سينما، حمتوى الفيلم عن التيارات الدينية 

املخالفة لديننا احلنيف وتاأثرها على الوحدة الوطنية والدينية.
�سينما ب�سرية

43 اأركان ثقافية توعوية عن املخدرات. وطن بال خمدرات

14 عر�س اأ�سباب الكتئاب واأعرا�سه وطرق التخل�س منه بالتعاون مع اأ. اأمنية ال�سهيل من مركز �سحة الطالب. كيف تتخل�س من االكتئاب

32
عبارة عن مناظرة عن �سهرة الأطفال. وم�سابقة لعر�س �سور ر�سومات تعبرية على لوحات مع و�سع بطاقات 

للكتابة )ت�سف ال�سورة( واأف�سل تعبر لها.
Snapchat

98

ن�ساط ثقايف يتحدث عن علم الأ�ساطر )مثل اأ�سهر الأ�ساطر حول العامل - اأفالم خيالية متعلقة بالأ�ساطر 

- معتقدات ال�سعوب حول العامل(، واأي�سًا التعاون مع متجر للكتب، ومعر�س �سغر لعر�س مواهب الطالبات 

يف الر�سم.
Once Upon a Time-
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االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

85
ن�ساط ترفيهي للطالبات، حيث مت و�سع ركن األعاب يحتوي على )بلي�ستي�سن - �سا�سة تلفزيون(، وركن الفنون 

للر�سم احلر، وركن القهوة، وركن فود تراك وركن التجميل بالتعاون مع اإحدى �سالونات التجميل.
Master Cup

67

ن�ساط توعوي يهدف اإلى التوعية عن الأمرا�س النف�سية وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة حول هذه الأمرا�س 

)الكتئاب - القلق- الو�سوا�س القهري(، وا�ست�سافة الأخ�سائية النف�سية: اأمنية ال�سهيل للتحدث عن الأمرا�س 

النف�سية، والألعاب التي ت�ساعد يف حت�سن الأمرا�س النف�سية اأو تقوية الذاكرة.

�سحة عقلك

20
عباره عن �سل�سلة من ور�س العمل: البحث العلمي مع الدكتور �سالح اجلارودي - التقنيات احلديثة مع الأ�ستاذة 

هديل اخلما�س.
Workshop Series

16
مناق�سة نظرية النفجار العظيم وكيف ن�ساأ الكون وهل هنالك حياة خارج الكوكب الأزرق من كتاب البدايات 

لعامل الفيزياء الفلكية نيل تاي�سون.

نظرية االنفجار العظيم 
ون�ساأة الكون

21 م�سابقة اأف�سل اإلقاء �سعر بني الطالب. كن اأف�سل �ساعر

52 هي دورة ق�سرة عن مقامات ال�سوت يف الإن�ساد وكيفية التدرب عليها. مقامات �سوتك

100 ن�ساط ل�ستعارة الكتب و�سراوؤها مع ركن �سغر ل�سناعة فوا�سل الكتب، وركن �سغر لبيع القهوة. ا�ستعر �سديقًا

336 حما�سرة عن طرق املذاكرة ال�سحيحة، والتخطيط للم�ستقبل، والتعامل مع الف�سل. اإدارة العقل

23 حما�سرة عن اأ�سا�سيات القيادة. Drive Safe

10
ل الى املكان الذي و�سع فيه الكتاب  لعبة اللغز موزعة يف الكلية وال�سخ�س الذي ي�ستطيع حل اللغز �سوف َي�سِ

ويقوم فيه بت�سوير القتبا�س الذي �سوف يو�سع يف برنامج ال�سناب �سات من الكتاب.
Be Smart

كن ذكيًا

92

عبارة عن اأركان متعددة: ركن لقيا�س وزن الإن�سان يف الأر�س ويف الكواكب الأخرى والف�ساء، ركن للتحدث 

عن اأبرز علماء الف�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية، ركن للتحدث عن الكواكب والف�ساء ب�سكل العام، ركن 

للحقائق املذهلة يف الف�ساء، واآخر �سال�سل اأحداث الف�ساء والأخبار.

رحلة اإىل الف�ساء

88 ن�ساط عبارة عن اأركان تتحدث عن العلوم املُكت�سفة من قبل املراأة ال�سعودية. اليوم العاملي للمراأة

48 ن�ساط توعوي عن اأنواع ال�سرطان وطرق جتنب الإ�سابة به والعالجات املمكنة. �سح�سحه

24 ا�سعافات اأولية للحالت الطارئة. First Aid

29 حما�سرة توعوية مع الأ�ستاذة اأمنية ال�سهيل، عن الأمرا�س النف�سية: انف�سام ال�سخ�سية - الكتئاب 5 القلق. افهمهم

107
ن�ساط عبارة عن دورة عن اأهمية التطوع والعطاء، توفر م�سادر التعلم املعاد ا�ستخدامها للطالب اجلدد 

لال�ستعارة اأو الحتفاظ بها )مكتبة طالبية(، ويوم لن�سر البت�سامة والمتنان.
عطاء

244
م�سابقات تناف�سية تقام على �سورة بطولت - تطوير املهارات يف األعاب الذكاء، تهدف اإلى تقوية القدرات 

العقلية - تعزيز الثقة بالنف�س - تعزيز الروح الريا�سية.
دوري اأين�ستاين

147

توعية الطالبات مبفهوم العنف داخل اجلامعة )التنمر( مبحا�سرة مت تقدميها من قبل اأخ�سائي نف�سي اإلى 

جانب التوعية مبفهوم العنف �سد الأطفال و�سبل الك�سف عنها واأنظمة حماية الطفل واإطالق مبادرة “كن 

موؤثرًا”.

ال للعنف

36 مناق�سة كتاب )خرافات طبية( للدكتور اأحمد عبد امللك.
التوعية باخلرافات 

الطبية

143 ن�ساط لدعم الأيادي العاملة. -بيديك تنتج
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االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

160 ن�ساط ثقايف وعلمي يهدف اإلى تثقيف الطالبات باأ�سا�سيات لغة الإ�سارة. فكر ناطق

135
ن�ساط ثقايف اجتماعي يهدف اإلى توعية الطالبات عن املعرفة بحقوقهن كممار�سني �سحيني واإلى جانب ت�سليط 

ال�سوء على حقوق الأفراد كم�ستهلكني.
اعرف حقوقك

43

ا�ستدعاء قناة البحث العلمي ليتم ن�سر ثقافة البحث العلمي ووجود اأركان منها: “ركن مل�سادر البحث العلمي 

وُطرق الو�سول اإليها، ركن لال�ست�سارات وبع�س البحوث الفائزة بجامعتنا، وركن تابع للجنة قناة البحث 

العلمي”.

البحث العلمي

276
ن�ساط ثقايف علمي واجتماعي يهدف اإلى تثقيف الطالبات عن تاريخ اخلط العربي واأنواعه واأهميته، وتثقيف 

املجتمع باأهمية اللغة العربية.
اخلط ل�سان اليد

94
ن�ساط للتو�سيح عن جميع اأنواع الب�سرة وكيفية حتديد نوع الب�سرة وما يفيدها وما ي�سرها، وذلك لأن اجلمال 

اخلارجي ل تقل اأهميته عن اجلمال الداخلي.
Self-care-

-
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-
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2.2.2: األنشــطة االجتماعيــة والمجتمعيــة
هــي برامــج تســهم يف ترابــط الطــاب وتحقيــق التفاعــل بينهــم وبــن املجتمــع الجامعــي وتنميــة روح البــذل والعطــاء يف النفــوس 

وذلــك مــن خــال األنشــطة التوعويــة واإلرشــادية والثقافيــة. كذلــك مــن متطلبــات العمــل االجتامعــي وأســمى آياتــه هــو 

ــات  ــدى فئ ــة العمــل االجتامعــي ل ــام تكمــن أهمي ــه، ك ــد واملشــاركة في ــاء املجتمــع الواحــد الواع ــوالء لبن ــامء وال ــز روح االنت تعزي

ــق تحــرص  ــة، فمــن هــذا املنطل ــة والعملي ــع النواحــي العلمي ــن جمي ــم الشــخصية م ــم وقدراته ــة مهاراته ــز وتنمي الشــباب يف تعزي

عــامدة شــؤون الطــاب عــى تفعيــل األنشــطة االجتامعيــة وتعزيــز العمــل االجتامعــي التطوعــي داخــل الجامعــة وخارجهــا وذلــك 

بالحمــات التثقيفيــة والتطوعيــة املتنوعــة.

ــذة عــن  ــاض ونب ــة بالري ــة اجلامعي ــة يف املدين ــواع األنشــطة االجتماعي ــايل أن جــدول ١٦ : يوضــح اجلــدول الت
ــه مــن كال اجلنســن: كل نشــاط وعــدد املشــاركن في

االأن�سطة االجتماعية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذة عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

300 302
ن�ساط ترفيهي توعوي يهدف اإلى توعية الطالب والطالبات بطريقة جديدة، ويهدف نادي ب�سرة لو�سع 

ب�سمته حتى املدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى يف احلرم اجلامعي ل�سنوات وتن�سر اأ�سبوعًيا.

مطويات ب�سرية 
)ب�سرية فكر(

144 �سل�سلة بطابع اجتماعي عن كيفية التعامل مع )النتحار - التنمر الوظيفي - اجلرائم اللكرتونية(. How to Deal With

155 جل�سة تعارف بني الطالبات وذلك لتعزيز التوا�سل وت�سهيل مهمة نقل اخلربات بينهن. Students’ Cafe

57
معر�س يعر�س فيه طالب الدفعة اخلام�سة ع�سر مل�سقاتهم البحثية ملادة Elective يف الف�سل الثالث 

موجهني فيه اأهم الن�سائح لطالب الدفعة ال�ساد�سة ع�سر.

معر�س املل�سقات 
البحثية

212 262
عبارة عن جل�سات للحوار والرتفيه وتناول امل�سروبات، يحتوي على ثالثة اأركان ركن خا�س بالقهوة وركن 

خا�س للم�سروبات والركن الأخر خا�س لل�ساي بحيث يظهر املقهى ب�سكل فريد وب�سناعة طالبية.
مقهى كود قيك

35
جولة تعريفية ملركز امللك عبد هلل العاملي لالأبحاث الطبية والتي متتلك العديد من املختربات واملعامل التي 

ميكن اأن تخدم طالب وطالبات اجلامعة ب�سكل كبر.
KAIMRC Tour

68 45
مناظرة عن مو�سوع طبي جديل بني طالب اجلامعة لتنمية النظرة العلمية لدى الطالب وت�سجيعهم على 

النقا�س واحلوار.
مراء 1 - 2

204 القيام بعدد من الألعاب الرتفيهية للطالبات لتجديد الطاقة الدرا�سية والرتفيه عن اأنف�سهم. COSHP Land

19
زيارة طالب وطالبات اجلامعة ملعمل الروبوتات والأبحاث الذكية يف جامعة امللك �سعود للتعلم وروؤية بع�س 

من الربامج والأجهزة اللكرتونية احلديثة وكيفية برجمتها و�سنعها.

زيارة اإىل معمل 
الروبوتات واالأبحاث 

الذكية

365 ن�ساط عن الألغاز بني الطالب. Mysterious Island

73
القيام ببناء مكتبة مع مبادرة �سراج ملدة 3 اأيام، وجتهيز ركن للقهوة خللق اأجواء هادئة تنا�سب القارئات، 

بالإ�سافة اإلى ا�ست�سافة بع�س القارئات.
كتاب وقهوة

260 فعالية ترفيهية تهدف اإلى اإخراج الطالب من النمط الدرا�سي. Gaming Day

210 410
ن�ساط عبارة عن اأركان حتتوي على عدة موا�سيع خمتلفة تثقيفية و�سحية بطريقة فنية. كذلك م�سابقة بني 

الطالب والطالبات لتفعيل اجلانبي التناف�سي بينهم.
ِعلم
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االأن�سطة االجتماعية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذة عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

370
بطولت تقي�س م�ستوى الفطنة و�سرعة البديهة، تهدف لتطوير املهارات الذهنية لدى الطالب عن طريق 

اأن�سطة حمببة لهم مثل: ال�سطرجن، لعبة الورق )البلوت(، وامل�سابقات العامة.
الريا�سات الذهنية

42
ن�ساط تفاعلي على مدار الرتم الدرا�سي يحفز حب البيئة والتعاون بني الطالبات، حيث اأن م�سوؤولية العتناء 

مبا مت و�سعه من نباتات تعود ملجموعة من الطالبات.
البيئة واإعادة التدوير

53
م�ساركة طلبة جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية عن جتربتهم يف التدريب ال�سيفي لربنامج 

م�سك يف م�ست�سفى جون هوبكنز يف الوليات املتحدة الأمريكية.
John Hopkins

259
األغاز واألعاب ذهنية ُتركز ب�سكل كبر على ال�ستنباط وال�ستدلل و اإيجاد البدائل حلالت افرتا�سية متعددة 

باأ�سلوب خمتلف يتميز بالغمو�س والإثارة.
Haunted Class

61 162
ن�ساط ترفيهي يقام يف احلرم اجلامعي للطالب والطالبات، الفكرة منه اإرجاع الذاكرة لأيام الت�سعينات وما 

ُملئت فيه من ترفيه واألعاب واأفالم كارتونية.
Throwback

166

برنامج تعليمي من الطالب اإلى الطالب، يهدف اإلى نقل جتارب الدفعات العلمية والعملية بني بع�سها 

البع�س، وتذليل ال�سعوبات والعقبات التي من املمكن اأن يواجهها الطالب خالل مرحلته الدرا�سية، بالإ�سافة 

اإلى اإعداد ور�س عمل على مدار العام، تهدف اإلى حت�سني م�ستوى طالب طب الأ�سنان علميًا وعمليًا.

برنامج نور

34 ا�ستعرا�س الكتب القّيمة وم�ساركتها لإفادة جميع الطالب و الطالبات. Book Club

62 حما�سرات وور�س عمل لك�سر حاجز اللغة الإجنليزية لدى بع�س الطالبات.
ك�سر حاجز اللغة 

االإجنليزية

110 ن�ساط عن الألغاز وفك �سفرات الأ�سئلة لإيجاد الكنز. Treasure Hunt

10
ن�ساط يهدف لإظهار مواهب الطالبات وتكوين قاعدة طالبية مل�ساركة الإهتمامات وتطوير املواهب عن 

طريق تق�سيمه ملجموعات تناف�سية.
Show Your Talent

115
ن�ساط ل�سرتجاع الذكريات من خالل اح�سار الألعاب القدمية والتي تهدف لتغير الروتني عن اأجواء 

اجلامعة وم�ساهدة امل�سل�سالت والربامج القدمية.
ما وح�سناكم

64 ن�ساط يتم من خالله حتديد يوم يف كل �سهر لالألعاب اجل�سدية والعقلية. Stress Free Day

287 نقل اخلربات بني الدفعات. نقل اخلربات
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ــذة عــن كل  ــة جبــدة ونب ــة اجلامعي ــة يف املدين ــواع األنشــطة االجتماعي ــايل أن جــدول ١٧: يوضــح اجلــدول الت
ــن كال اجلنســن ــه م نشــاط وعــدد املشــاركن في

االأن�سطة االإجتماعية يف املدينة اجلامعية جدة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذة عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

71
يقوم الطالب بزيارة الق�سم التابع للتخ�س�س الذي يرغب اأن يتعرف عليه، الهدف منه اأن يدخل الطالب 

التخ�س�س الذي يرون اأنف�سهم فيه ويفيد املجتمع.

اأق�سام كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

49 ن�ساط ترفيهي لتخفيف ال�سغط الدرا�سي على الطالبات وتعزيز التوا�سل الجتماعي بينهن. Refreshment Day

30
�سل�سلة ن�ساطات داخل الكلية موجهة اإلى جميع الطالب والأكادمييني والإداريني هدفها هو اخلروج من 

دائرة �سغط الدرا�سة والبعد عن التوتر بعدة اأ�ساليب وطرق خمتلفة منها الرتفيه والكلمات املوؤثرة.
Rejoice

208
ن�ساط يجمع العديد من الفعاليات الرتفيهية التي ت�ساعد الطالب ل�سقل مهاراته. ينق�سم اإلى: م�سابقة 

اأجمل �سورة، م�سابقة ر�سام الإمني، دوري ال�سوين.
كو�سب كون

213

ن�ساط يهدف اإلى ت�سجيع الطالبات لكت�ساف مواهب الت�سميم من خالل اختيار خم�سة ع�سر طالبة 

يتناف�سون معًا يف جمال ت�سميم الأزياء، بهدف الو�سول اإلى لقب The Best Designer يف م�سابقة 

متكاملة تنظمها اللجنة الرتفيهية.

 Project Runway

COSHP

35 بازار بالتعاون مع اأحد متاجر بيع امل�ستلزمات الطبية وم�ستلزمات اأخرى. Medbazar

216 ن�ساط يقوم بتنظيم م�سابقات خمتلفة لكت�ساف جنوم كلية العلوم واملهن ال�سحية يف خمتلف املجالت. Who is the Champion

172

جمموعة من الأن�سطة تقام يف ع�سرة اأيام تهدف اإلى رفع قيم التطوع وتعزيزه لدى الطالبات، اإ�سعاد 

من�سوبي اجلامعة كعامالت النظافة، اخلروج من اأجواء الدرا�سة، و تعزيز روح التعاون والتنظيم لدى 

الطالبات.

ع�سر اأيام من العطاء 
)4 - 3 - 2 - 1(

84

ينق�سم اإلى ثالثة اأن�سطة اأ�سا�سية:

Camping Day .1 عبارة عن تخييم يف كلية التمري�س مع تقدمي الأطعمة والألعاب.

2. فخوريني: و�سع عبارات حتفيزية لطالبات ال�سنة الرابعة متري�س مبنا�سبة قرب تخرجهن. 

3. هكذا اأكرب: ن�ساط توعوي عن مراحل النمو الطفل.

ثالث اأيام من العطاء
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ــواع األنشــطة اإلجتماعيــة يف املدينــة اجلامعيــة باألحســاء ونبــذة عــن  جــدول ١٨ : يوضــح اجلــدول التــايل أن
كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن

االأن�سطة االإجتماعية يف املدينة اجلامعية باالأح�ساء للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذة عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

84 توزيع عبارات حتفيزية لطالبات اجلامعة لتحفيزيهم على الدرا�سة اأثناء وقت الختبارات. ن�سنع �سعادتكم

104 ن�ساط لتبادل اخلربات والتجارب اجلامعية بني طالبات ال�سنة التح�سرية. منها واإليها

61 زيارة خمتربات تخ�س�سات اجلامعة و�سرح النقاط الرئي�سية للتخ�س�س. جولة املختربات

32 م�ساركة الطالبات جتاربهم التطوعية خارج اجلامعة. نتعرف اأكرث

36
عبارة عن ا�ست�سافة طالب المتياز الذين تخرجوا ال�سنة املا�سية من تخ�س�س خدمات الطبية 

الطارئة وتخ�س�س عالج تنف�سي من جامعة امللك �سعود للعلوم ال�سحية بالأح�ساء.
ن�سيحة جمرب

6 Playstation بطولة كرة القدم باأجهزة Super KSAU Cup

27
تكرمي بع�س من الطالب املتفوقني يف �سنتهم الأولى من العام الدرا�سي 2017 - 2018م لتحفيز 

باقي الطالب للتفوق والنجاح وتبادل اخلربات.
تكرمي لني

149
ن�ساط ترفيهي عبارة عن األعاب للذكاء وحتديات مميزة واأي�سًا مبيعات من طالبات اجلامعة 

لالإ�ستمتاع والرتويح عن النف�س.
Change Your Mood

65
ا�ست�سافة نادي لني لطالبات لهم يف جمال التطوع والتحدث عن جتاربهم التطوعية )كتطوعهم يف 

احلج اأو اأماكن اخرى( بهدف تعريفهم عن اأهمية التطوع.
نتطوع باخلري مدى

83
عبارة عن لوحة ي�سعن عليها الطالبات اأ�سمائهن، ثم ُتكتب لهن حتديات مثل التجارب العلمية 

الب�سيطة واملفيدة وغرها.
Challenges

54

ن�ساط يتم فيها توزيع اأوراق يف اجلامعة وتقوم الطالبات بالبحث عن هذه الأوراق التي تت�سمن 

اأقوال ُعلماء حتفيزية وتلميح للو�سول اإلى الورقة التي تلّيها لت�سل بالنهاية اإلى الكنز، وهو ُكتب 

تتحدث عن تطوير الذات وغرها.

البحث عن الكنز

المجتمــع  خدمــة  فــي  الطــاب  شــؤون  عمــادة  عبــر  الجامعــة  دور   :2.2.3
الســعودي 

ــات  ــز والجمعي ــفيات واملراك ــدارس واملستش ــن امل ــي يف كل م ــل التطوع ــة والعم ــة الصحي ــر الثقاف ــهاماتها يف ن ــامدة اس ــدم الع تق

ــك مــن  ــراً يف املجتمــع وذل ــة بعــامدة شــؤون الطــاب دوراً كب ــؤدي الجامعــة ممثل خــال العــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ، كــام ت

خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة الخارجيــة تطوعيــة وتثقيفيــة وغرهــا وذلــك عــن طريــق إقامــة حمــات يف املــدارس واألماكــن 

ــة. ــع بالجامع ــف املجتم ــة لتعري ــات الخري ــفيات والجمعي ــة للمستش ــة باإلضاف العام
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ــن اســهامات يف نشــر  ــة م ــا تقدم ــة املجتمــع وم ــادة شــؤون الطــالب يف خدم جــدول ١٩: يوضــح اجلــدول دور عم
الثقافــة الصحيــة والعمــل التطوعــي

نبذه عنوان املبادرة التطوعية املقر
حمالت توعوية عن التنمر والبيئة عبارة عن ثالث رحالت لثالث مدار�س، ت�ستهدف الأطفال من 

طالب وطالبات.
حمالت ب�سرية

املدار�س

�سل�سلة توعوية ثقافية �سحية تهدف اإلى زيادة وعي الطالبات يف املدار�س بحياتهم وعاداتهم 

ال�سحية.
حلياة اأف�سل

ن�ساط توعوي وتثقيفي لطالب وطالبات املرحلة املتو�سطة عن عدة موا�سيع مهمة منها النظام 

الغذائي ال�سحي، الكتئاب، و�سوء التغذية.
�سل�سلة جذل التطوعية

ا�ست�سافة بع�س املدار�س لتعريف الطالب والطالبات عن اجلامعة والتخ�س�سات ال�سحية.
هذي جامعتنا - اعرفني اأكرث - 

KSAUHS Tour

مبادرة تثقيفية وترفيهية، ت�ستهدف املجتمع من كافة طبقاته، للمحافظة على �سحة الفم بالإ�سافة 

اإلى التوعية بالأمرا�س املنت�سرة بالفم والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.
غوث

حملة توعوية تثقيفية للطالب عن الإ�سعافات الأولية والتخ�س�سات ال�سحية والتعامل مع احلالت 

احلرجة.
اأنت منقذهم

حملة تهدف اإلى ن�سر التوعية الدوائية عرب عدة زيارات ملدار�س خمتلفة وتقدمي مادة توعوية ب�سيطة 

عن كيفية ال�ستخدام الأمثل لالأدوية وطرق حفظها واأهمية ال�ست�سارة قبل اأخذ اأي دواء.
التوعية الدوائية

زيارة مدر�سية للتحدث عن تخ�س�س التمري�س وجمالته. يوم التمري�س اخلليجي

مت اختيار 15 - 20 مدر�سة ح�سب ت�سنيفها على منطقة الريا�س واإر�سال جمموعة تتكون من 4 - 6 

طالب لكل مدر�سة حيث حتدثوا عن اجلامعة ومزاياها واآلية القبول فيها.

التعريف بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز 
للعلوم ال�سحية

حما�سرات وم�سابقات ثقافية لالأطفال حتت عنوان يوم الطفل العاملي، يف م�ست�سفى امللك عبد اهلل 

التخ�س�سي لالأطفال بالتعاون مع مركز رعاية الطفل.
يوم يف عامل الطفل

امل�ست�سفيات
مبادرة منحت الأطفال املنومني فر�سة عي�س اأحالمهم من خالل عدة اأركان متثل كل منها مهنة من 

املهن عر�ست بطريقة ترفيهية.
يوم املهن “ِمرا�س”

�سل�سلة من حمالت تطوعية تثقيفية ترفيهية لالأطفال تدعم ثقافة املجتمع ال�سحية يف اأماكن خمتلفة 

مثل دور الرعاية والأيتام واملدار�س وامل�ست�سفيات بطريقة مبتكرة غر تقليدية.
�ِسن

املراكز 
حما�سرة توعوية للم�سنني يف مركز امللك �سلمان الإجتماعي عن بع�س الأمرا�س املزمنة املنت�سرة يف واجلمعيات

جمتمعنا.
�سحة واأُلَفة
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جــدول ٢٠: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلميــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات والــدورات وورش العمــل والــي تقــام يف 
العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف الريــاض خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الريا�س

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية
معر�س األوان ال�سعودية

معر�س فن

معر�س املل�سقات البحثية

معر�س ما وراء الأر�س

معر�س م�سكاة العلمي

معر�س علم اخلرائط

معر�س من دنيا اخليال اإلى م�سهد جلي

ملتقى الثقافات

· موؤمتر 	

التخ�س�سات 

ال�سحية.

· موؤمتر تيدك�س.	

حدثني بيديك  ·

لأ�سمعك بعيني
· 	Art Workshop

· 	Art of Dentristy

· فن النب.	

· ارتدي بطلك.	

· �سل�سلة م�سكاة.	

· 	Art Therapy

جــدول ٢١: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلميــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات والــدورات وورش العمــل والــي تقــام يف 
العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف جــدة خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

جدة

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية

· معر�س طب وفن.	

· موؤمتر 	

التخ�س�سات 

ال�سحية.

· من كل بحر قطرة 2-1.	

· التطوع اللكرتوين.	

· ور�سة �سمم فلرتك.	

· ور�سة تعديل ال�سور.	

· 	Students as Trainers

· 	English Boost

· برنامج الربط البحثي.	

ــدورات وورش العمــل والــي تقــام يف  جــدول ٢٢:يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلميــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال
ــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف األحســاء خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــا وتشــارك فيه العمــادة أو خارجه

االأح�ساء

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية

· معر�س اأف�سل املواهب.	

· املعر�س الياباين.	

· موؤمتر التخ�س�سات 	

ال�سحية.

· 	University Skills

· 	 Interesting

Hobbies

· مقامات �سوتك.	

· كن منقذ.	

· كيف حترتف 	

الت�سوير.
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2.2.4: األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة
تلتــزم إدارة األنشــطة الرياضيــة يف عــامدة شــؤون الطــاب بتقديــم مجموعــة مــن الرامــج واألنشــطة الرياضيــة والصحيــة والرفيهيــة  

وغرهــا والتــي تهــدف إىل نــر الوعــي الريــايض والصحــي وجــذب أكــر عــدد مــن الطــاب ملامرســة الرياضــات املتنوعــة  باإلضافــة 

ــب  ــة شــخصية الطال ــة وتنمي ــة املختلف ــج الرياضي ــاون يف إنجــاح الرام ــة املجتمــع املحــي بالتع ــن و خدم ــة الرياضي ــم الطلب إىل دع

ــطة  ــج واألنش ــط للرام ــع خط ــى وض ــام ع ــل كل ع ــي تعم ــة، فه ــة واالجتامعي ــية والعقلي ــة والنفس ــي البدني ــع النواح ــن جمي م

ــاركة  ــة واملش ــة يف الجامع ــق الرياضي ــتخدام املراف ــة واس ــة والخارجي ــوالت الداخلي ــم البط ــة إىل تنظي ــة باإلضاف ــة والرياضي الرفيهي

يف أنشــطة وبرامــج الجامعــات األخــرى .

جــدول ٢٣: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل 
نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن

الريا�س

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

6

ن�ساط اجتماعي ترفيهي بهدف اإلى تثقيف الطالبات حول ريا�سة الدفاع عن النف�س واأنواعها بالتعاون مع اإحدى 

النوادي الن�سائية الريا�سية وتدريب الطالبات على اأ�سا�سيات القيادة والمن وال�سالمة تزامنًا مع يوم املراأة العاملي، 

ي�سبقها تغريدات تثقيفية عن هذا النوع من الريا�سة واأهمية تعلمها، مع فعاليات ترفيهية م�ساحبة.
Fight and Ride

35 82 ن�ساط ريا�سي ترفيهي، عبارة عن �سباق عقبات وريا�سات م�سابهة. ُمكنة

35 ن�ساط ترفيهي ريا�سي يقام على اأربع بطولت تناف�سية بني الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س وموظفي �سوؤون الطالب.
 Last Standing

Man

133
برنامج ترفيهي، مبقر النادي الريا�سي باجلامعة، يهدف اإلى اإخراج الطالب من ال�سغوطات الدرا�سية وخلق بيئة 

مريحة، وتعزيز عالقة الطالب بني بع�سهم البع�س.

ا�سرتاحة حمارب 
)�سل�سلة(

9 ن�ساط ريا�سي، يبداأ بتثقيف الطالبات عن احلياة ال�سحية وكيفية احلفاظ عليها، ثم متارين بدنية.
 Body Balanced

Day

39 63
يهدف فن الدفاع عن النف�س اإلى التنمية ال�ساملة للفرد كالقوة واملرونة اجل�سدية، الطاقة الداخلية، وتنمية الروح 

املعنوية وال�سحة الفكرية.
Knock Out

53 جمموعات تناف�سية لألعاب ريا�سية وثقافية يف كلية التمري�س. The Winner-

-

-

-

-
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جــدول ٢٤: يوضــح األنشــطة الرياضــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة بالريــاض للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

300 302
ن�ساط ترفيهي توعوي يهدف اإلى توعية الطالب والطالبات بطريقة جديدة، ويهدف نادي ب�سرة لو�سع ب�سمته 

حتى املدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى يف احلرم اجلامعي ل�سنوات وتن�سر اأ�سبوعًيا.

مطويات ب�سرية 
)ب�سرية فكر(

144 �سل�سلة بطابع اجتماعي عن كيفية التعامل مع )النتحار - التنمر الوظيفي - اجلرائم اللكرتونية(. How to Deal With

155 جل�سة تعارف بني الطالبات وذلك لتعزيز التوا�سل وت�سهيل مهمة نقل اخلربات بينهن. Students’ Cafe

57
معر�س يعر�س فيه طالب الدفعة اخلام�سة ع�سر مل�سقاتهم البحثية ملادة Elective يف الف�سل الثالث موجهني 

فيه اأهم الن�سائح لطالب الدفعة ال�ساد�سة ع�سر.

معر�س املل�سقات 
البحثية

212 262
عبارة عن جل�سات للحوار والرتفيه وتناول امل�سروبات، يحتوي على ثالثة اأركان ركن خا�س بالقهوة وركن خا�س 

للم�سروبات والركن الأخر خا�س لل�ساي بحيث يظهر املقهى ب�سكل فريد وب�سناعة طالبية.
مقهى كود قيك

35
جولة تعريفية ملركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية والتي متتلك العديد من املختربات واملعامل التي ميكن 

اأن تخدم طالب وطالبات اجلامعة ب�سكل كبر.
KAIMRC Tour

68 45
مناظرة عن مو�سوع طبي جديل بني طالب اجلامعة لتنمية النظرة العلمية لدى الطالب وت�سجيعهم على النقا�س 

واحلوار.
مراء 1 - 2

204 القيام بعدد من الألعاب الرتفيهية للطالبات لتجديد الطاقة الدرا�سية والرتفيه عن اأنف�سهم. COSHP Land

19
زيارة طالب وطالبات اجلامعة ملعمل الروبوتات والأبحاث الذكية يف جامعة امللك �سعود للتعلم وروؤية بع�س من 

الربامج والأجهزة اللكرتونية احلديثة وكيفية برجمتها و�سنعها.

زيارة اإىل معمل 
الروبوتات واالأبحاث 

الذكية

365 ن�ساط عن الألغاز بني الطالب. Mysterious Island

73
القيام ببناء مكتبة مع مبادرة �سراج ملدة 3 اأيام، وجتهيز ركن للقهوة خللق اأجواء هادئة تنا�سب القارئات، 

بالإ�سافة اإلى ا�ست�سافة بع�س القارئات.
كتاب وقهوة

260 فعالية ترفيهية تهدف اإلى اإخراج الطالب من النمط الدرا�سي. Gaming Day

210 410
ن�ساط عبارة عن اأركان حتتوي على عدة موا�سيع خمتلفة تثقيفية و�سحية بطريقة فنية. كذلك م�سابقة بني 

الطالب والطالبات لتفعيل اجلانبي التناف�سي بينهم.
ِعلم

370
بطولت تقي�س م�ستوى الفطنة و�سرعة البديهة، تهدف لتطوير املهارات الذهنية لدى الطالب عن طريق اأن�سطة 

حمببة لهم مثل: ال�سطرجن، لعبة الورق )البلوت(، وامل�سابقات العامة.
الريا�سات الذهنية

42
ن�ساط تفاعلي على مدار الرتم الدرا�سي يحفز حب البيئة والتعاون بني الطالبات، حيث اإن م�سوؤولية العتناء مبا مت 

و�سعه من نباتات تعود ملجموعة من الطالبات.
البيئة واإعادة التدوير

53
م�ساركة طلبة جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية عن جتربتهم يف التدريب ال�سيفي لربنامج م�سك 

يف م�ست�سفى جون هوبكنز يف الوليات املتحدة الأمريكية.
John Hopkins

259
األغاز واألعاب ذهنية ُتركز ب�سكل كبر على ال�ستنباط و ال�ستدلل و اإيجاد البدائل حلالت افرتا�سية متعددة 

باأ�سلوب خمتلف يتميز بالغمو�س والإثارة.
Haunted Class

61 162
ن�ساط ترفيهي يقام يف احلرم اجلامعي للطالب والطالبات، الفكرة منه اإرجاع الذاكرة لأيام الت�سعينات وما ُملئت 

فيه من ترفيه واألعاب واأفالم كارتونية.
Throwback

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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االأن�سطة الريا�سية والرتفيهية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

- 166

برنامج تعليمي من الطالب اإلى الطالب، يهدف اإلى نقل جتارب الدفعات العلمية والعملية بني بع�سها البع�س، 

وتذليل ال�سعوبات والعقبات التي من املمكن اأن يواجها الطالب خالل مرحلته الدرا�سية، بالإ�سافة اإلى اإعداد 

ور�س عمل على مدار العام، تهدف اإلى حت�سني م�ستوى طالب طب الأ�سنان علميًا وعمليًا.

برنامج نور

34 - ا�ستعرا�س الكتب القّيمة وم�ساركتها لإفادة جميع الطالب والطالبات. Book Club

62 - حما�سرات وور�س عمل لك�سر حاجز اللغة الإجنليزية لدى بع�س الطالبات.
ك�سر حاجز اللغة 

االإجنليزية

- 110 ن�ساط عن الألغاز وفك �سفرات الأ�سئلة لإيجاد الكنز. Treasure Hunt

10 -
ن�ساط يهدف لإظهار مواهب الطالبات وتكوين قاعدة طالبية مل�ساركة الهتمامات وتطوير املواهب عن طريق 

تق�سيمه ملجموعات تناف�سية.
Show Your Talent

115 -
ن�ساط ل�سرتجاع الذكريات من خالل اح�سار الألعاب القدمية والتي تهدف لتغير الروتني عن اأجواء اجلامعة 

وم�ساهدة امل�سل�سالت والربامج القدمية.
ما وح�سناكم

64 - ن�ساط يتم من خالله حتديد يوم يف كل �سهر لالألعاب اجل�سدية والعقلية. Stress Free Day

287 - نقل اخلربات بني الدفعات. نقل اخلربات

جــدول ٢٥: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة جبــدة ونبــذة 
عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن

جدة

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

- 166 ن�ساط ريا�سي، يتكون من دوريان: دوري كرة الطائرة، ودوري كرة ال�سلة. The Indoor Sports League

27 - ن�ساط ريا�سي، يهدف اإلى ت�سجيع الطالبات ملمار�سة الريا�سة، وتخفيف ال�سغط الدرا�سي. Fitness Day

- 606 ن�ساط ترفيهي يتمحور حول العديد من املجالت. دوري األعاب الطاولة، املتاهة، ال�سينما وغره. الكرنفال
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جــدول ٢٦: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة باألحســاء 
ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن

االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

75          
ن�ساط للتوعية باأهمية �سحة اجل�سم والتي ت�ساهم اإلى تقويته كالريا�سة، اأنواع الرجيم، 

ال�سحة العامة، وت�سحيح ال�سلوكيات اليومية اخلاطئة.
How to be a Hero

108 ن�ساط توعوي ترفيهي، ل�سرح الطرق ال�سحيحة لليوقا وامل�ساج، وركن خا�س لبيع الأطعمة. Keep Calm and Have Fun

344
ن�ساط ريا�سي على مدى يومني، بال�ستعانة مبدربة ذات خربة يف تدريب الطالبات الدفاع 

عن النف�س وعلى ريا�سة الزومبا.
Fit and Strong

36 �سباق جري بني الطالبات حول م�سمار ال�سباق يف ال�سالة الريا�سية باجلامعة. Faster!

     88 دوري كرة قدم بني الدفعات والتخ�س�سات لطلبة الكلية. دوري كرة القدم

2.2.5: األنشــطة الفنية: 
ــى  ــاب ع ــؤون الط ــامدة ش ــت ع ــد حرص ــر وق ــا الكث ــغوالت وغره ــر واملش ــكيلية والتصوي ــون التش ــة بالفن ــطة ممثل ــي أنش وه

تخصيــص نــادي لهــذا النــوع مــن األنشــطة وذلــك ملــا لــه دور يف تنميــة مواهــب الطــاب الفنيــة واإلبداعيــة باإلضافــة إىل 

ــاً  ــن فني ــاب املوهوب ــاف الط ــا دور يف اكتش ــه كان له ــام ان ــب ك ــدى الطال ــي ل ــس الفن ــة الح ــة و تنمي ــارات متنوع ــابهم مه اكس

ــم. ــم قدراته ودع

جــدول ٢٧: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الفنيــة يف املدينــة اجلامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل 
نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن

الأن�سطة الفنية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

54 -
يهدف هذا الن�ساط الى ا�ستعرا�س وابراز اأهم الأحداث والفنون يف اخلليج قدميًا ب�سورة فنية بحتة واإلى اأن نعود بالذاكرة 

اإلى اأوقات الزمن اجلميل.
اإىل اأي حقبة

- 43

هو حتدي ُاطلق عام 2009 من قبل جيك باركر لتح�سني مهارات الر�سم، و�ساع هذا التحدي واأ�سبح مرافق الر�سامني حول 

العامل كل �سنة. يهدف هذا التحدي اإلى حت�سني وتطوير مهارات الر�سم لدى الر�سامني وتعزيز الثقة ون�سر الطاقة الإيجابية 

لدى طالب وطالبات اجلامعة يف �سهر اأكتوبر.
Inktober

70 86 معر�س ملختلف طرق ر�سم اخلرائط وتاريخها والغمو�س املكنون فيها من الع�سور القدمية اإلى ع�سرنا احلايل. علم اخلرائط

- 56 ن�ساط يهتم بالفن امل�ستخدم يف �سور اخلدع الب�سرية التي ت�سور للناظر غر حقيقتها.
 It’s Not that

Simple

110 141
م�سابقة مللتقطي اللحظات “امل�سورين” يهدف من خاللها اإلى تغير مفهوم امل�سابقات واأخذها للم�ستوى الآخر واإلى 

اكت�ساف واإبراز مواهب الطالب املهتمني بالت�سوير.

تاأهب، ا�ستعد، 
انطلق

-

-

-

-

-
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الأن�سطة الفنية يف املدينة اجلامعية بالريا�س للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

1010 ملتقى للمبدعني واملوهوبني والهواة يف جمال الت�سوير الفوتوغرايف والت�سوير الفيلمي.
معر�س األوان 

ال�سعودية
303 تهدف اإلى �سقل واكت�ساف موهبة الطالب والطالبات وحتفيزهم على ممار�ستها. اأنا فنان بالفطرة

24 ور�سة عمل عن الر�سم للدكتورة جلني الهويريني، وهي طبيبة اأ�سنان من خريجي جامعة امللك �سعود وهاوية للر�سم والفن. Art Workshop

120 موهبة مرتبطة بالفن، ي�ستطيع من خاللها الطالب والطالبة اإظهار موهبته وهوايته وم�ساركتها مع الآخرين. Passion of

Creativity 

110 210
ن�ساط يجمع بني الفن والعلم، يتكون من معر�س ي�سم عدد من الر�سومات واملج�سمات امل�سنوعة يدويًا، مب�ساركة عدد من 

الطالب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س.
Anatomy Park

305 356
ن�ساط مق�سم على ثالثة اأق�سام. الق�سم الأول عبارة عن ور�س عمل، الق�سم الثاين عبارة عن معر�س يحتوي عدة اأركان من 

اأنواع الفنون املختلفة، الق�سم الثالث عبارة عن ماراثون الر�سم.
Art-ology

69 56
تهدف هذه ال�سل�سلة اإلى اإبراز اجلانب الفني يف كل من الأندية املتخ�س�سة الأخرى واأن نرى الفن يف املجال التعليمي 

والتطوعي والعلمي والتوعوي.

�سل�سلة تعاونات 
الفنون

125 معر�س فن

275 375
ور�س عمل حول تقدمي حمتوى مرثي واإبداعي، ل يكون هدفه تعليمي بحت واإمنا فني اأي�سًا، ليظهر الإبداع وراء كل 

تخ�س�س وكيفية مزج الفن اأثناء ممار�سة روتني العمل اليومي.
Art of Dentistry

31 34

يهدف هذا الن�ساط اإلى التعمق يف ثقافة القهوة مبختلف اأنواعها وم�سادرها وطرق حت�سرها وت�سليط ال�سوء على خمتلف 

اأنواع الفنون التي تعتمد على القهوة، مثل: فن الر�سم بالقهوة، وفن الر�سم على الالتيه. يحتوي الن�ساط على ور�س عمل 

وا�ست�سافات من اخلرباء بهذا املجال للتحدث عن جتربتهم ونقل خربتهم للطالب املهتمني.

فن النب

ــدد  ــاط وع ــن كل ن�س ــذة ع ــدة ونب ــة بج ــة اجلامعي ــة يف املدين ــطة الفني ــواع االأن�س ــايل اأن ــدول الت ــح اجل ــدول 28: يو�س ج
ــاركني فيــه مــن كال اجلن�ســني امل�س

االأن�سطة الفنية يف املدينة اجلامعية بجدة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين 
من االإناث

عدد امل�ستفيدين 
من الذكور

نبذة عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

164 8 ن�ساط عن �سنع املج�سمات والر�سومات لأع�ساء ج�سم الإن�سان بطريقة فنية. معر�س طب وفن

20 14

هي �سل�سلة من ور�س العمل الفنية املقدمة من قبل طالب وطالبات اجلامعة - منف�سلة مثل: 

الت�سوير، الطبخ، الر�سم باأنواعه املختلفة. تهدف اإلى تعليم وتطوير املهارات الفنية لدى 

الطالب وتعليم مهارات جديدة م�ستحدثة يف الع�سر احلايل.
Student as Trainers

21 14
هو عمل فني مر�سوم مبا�سرة على اجلدران اأو الأ�سقف والذي يحمل ر�سالة معربة ت�ساعد 

مر�سى العيادات واجلمعيات اخلرية والأماكن العامة من قبل طالب اجلامعة.
جداريات الفنون

-

-

-

-

-
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جــدول 29: يو�ســح اجلــدول التــايل اأنــواع االأن�ســطة الفنيــة يف املدينــة اجلامعيــة باالأح�ســاء ونبــذة عــن كل ن�ســاط وعــدد 
امل�ســاركني فيــه من كال اجلن�ســني

االأن�سطة الفنية يف املدينة اجلامعية باالأح�ساء للعام اجلامعي 1440/1439هـ

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

32
ن�ساط يوجد به اأركان متعددة وكل ركن به نوع مميز من الفن الذي ل يحتاج لطالء اأو اأقالم كالر�سم بالقهوة اأو الرمل 

اأو امل�سامر واخليوط.

فنون غري 
اعتيادية

64 عبارة عن يومني متتالني من الدورات، يف اأول يوم دورة عن �سناعة الدمى ويف ثاين يوم دورة مكياج �سينمائي.
 Interesting

 Hobbies

90
معر�س يحتوي على اأركان متعددة ملواهب متعددة كالر�سم والت�سوير والكتابة، والت�سويت على الأعمال املف�سلة لديهم 

من قبل الطالبات.
اأف�سل املواهب

160 ن�ساط ختامي لنادي الفنون يحتفل فيه بجميع اأنواع املواهب للطالبات. The Last Show

50
ن�ساط يتحدث عن بع�س الأزياء وم�ستح�سرات التجميل التي ظلمت املراأة على مر الع�سور وعن تقبل الذات بجمالها 

الطبيعي مع ركن �سغر للطالبات لإظهار موهبتهن يف التعبر عن املو�سوع عن طريق الر�سم اأو الكتابة.
Beautiful As

You Are 

21 م�سابقة بني طالب اجلامعة والت�سويت من قبلهم. اأجمل ر�سمة
1 م�سابقة اأف�سل واأجمل �سورة يف حرم اجلامعة. اأف�سل �سورة

37

معر�س يحتوي على اأركان وكل ركن يتحدث عن �سيء فني مميز يف الثقافة اليابانية، كالرق�سات القدمية، ومالب�سهم 

التقليدية باأنواعها، لغتهم، وفن اخلط القدمي لديهم، والفنون اجلديدة كر�سومات الأمني والأزياء التنكرية 

)الكو�سبالي(، وركن لفن الأوريغامي وركن لالأطعمة اليابانية.

املعر�س الياباين

2.2.6: األنشــطة الكشفية
ــة  ــدية واالجتامعي ــة والجس ــة والعقلي ــب الروحي ــل الجوان ــدف لصق ــع ته ــات للمجتم ــدم خدم ــة تق ــة تطوعي ــطة خدمي ــي أنش وه

لــدى الطلبــة، تحــرص عــامدة شــؤون الطــاب عــى احتــواء هــذا النــوع مــن األنشــطة فقــد تنوعــت خــال العــام املــايض مــا بــن 

ــم أو التثقيــف. ــال وغرهــا باإلضافــة إىل التطــوع يف األماكــن العامــة ســواًء للتنظي ــة إىل النيب ــة تطوعــوا لخدمــة الحجــاج وطلب طلب

2.2.7: األنشــطة التقنية:
تحــرص عــامدة شــؤون الطــاب عــى تفعيــل األنشــطة التقنيــة بجميــع أنواعهــا والتــي تتضمــن عــى: أجهــزة الكمبيوتــر، الشــبكات، 

صناعــة املحتــوى والرمجيــات وغرهــا. حيــث تقــوم بتطويــر وتحفيــز املهــارات اإلبداعيــة لــدى الطــاب وتقديــم املعلومــة 

ــرق. ــرس الط ــن بأي لآلخري

-

-

-

-

-

-
-

-
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جــدول ٣٠: يوضــح دور عمــادة شــؤون الطــالب يف األنشــطة التقنيــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الريا�س

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

505
ن�ساط الكرتوين يهدف لإعطاء الطالب املبدعني املجال لر�سم وكتابة ق�س�س م�سورة ق�سرة ليتم ن�سرها يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي حيث تقدم ق�س�س كوميدية حتاكي واقع الطالب اأو تخرج عن املاألوف.
Momics

67 معر�س ي�ستعر�س خطوات اإنتاج الأمني من �سناعة الق�سة - الر�سم واإلى التحريك.
من دنيا اخليال 
اإىل م�سهد جلي

3 4
يقيم نادي ب�سرة لل�سنة الثالثة على التوايل على م�سابقة توعوية ترفيهية، تهدف لتطوير وتثقيف املجتمع وزيادة الوعي 

من خالل �سناعة الأفالم الق�سرة، مبوا�سيع خمتلفة �سنويًا.

م�سابقة ب�سرية 
لالأفالم الق�سرية

117 93
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة ال�سينما، حمتوى الفيلم عن التيارات الدينية املخالفة لديننا 

احلنيف وتاأثرها على الوحدة الوطنية والدينية.
�سينما ب�سرية

110 141
م�سابقة مللتقطي اللحظات “امل�سورين” يهدف من خاللها اإلى تغير مفهوم امل�سابقات واأخذها للم�ستوى الآخر واإلى 

اكت�ساف واإبراز مواهب الطالب املهتمني بالت�سوير.

تاأهب، ا�ستعد، 
انطلق

63
هي �سل�سلة خم�س�سة لتقنيات الت�سوير واملوؤثرات ال�سوتية الب�سرية مثل ال� )CGI( تتكون من ثالثة اأن�سطة مقامة 

خالل الرتم الدرا�سي.

�سل�سلة ا�ستديو 
م�سكاة

الكرتوين
مقابلة الكرتونية عرب Snapchat للمهند�س م�سعل ال�سهراين، اأول مهند�س �سعودي ُي�سم ل�سركة نا�سا لعلم الف�ساء بفريق 

العمل اخلا�س مب�سروع مايكروقراڤتي )Microgravity( والذي يهدف بدوره اإلى ت�سميم جهاز يقوم مبحاكاة بيئة 

معدومة اجلاذبية ملدة تزيد على 21 يومًا.

مقابلة مع 
املهند�س م�سعل 

ال�سهراين

1003
هي �سل�سلة تهتم بالتقنية وكافة جمالتها حيث يندرج حتت هذه ال�سل�سلة ور�س عمل ولقاءات عن الربجمة وبناء 

الروبوتات.

�سل�سلة م�سكاة 
للتقنية

19
زيارة طالب وطالبات اجلامعة ملعمل الروبوتات والأبحاث الذكية يف جامعة امللك �سعود للتعلم وروؤية بع�س من الربامج 

والأجهزة اللكرتونية احلديثة وكيفية برجمتها و�سنعها.

زيارة اإىل معمل 
الروبوتات 
واالأبحاث 

الذكية

٣١: يوضــح دور عمــادة شــؤون الطــالب يف األنشــطة التقنيــة يف فــرع اجلامعــة جبــدة خــالل العــام  جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي 

جدة

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

16 19 ور�سة خا�سة لت�سميم الفلرت لربنامج �سناب ت�سات وم�ساركته مع اجلميع.
ور�سة �سمم 

فلرتك

44
تهدف هذه الور�سة اإلى تعريف الطالب بواجهة برامج تعديل ال�سور واإتاحة الفر�سة لهم للقيام بتعديالتهم على �سور 

خمتارة.

ور�سة تعديل 
ال�سور

-

-

-

-

-

-
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جــدول ٣٢: يوضــح دور عمــادة شــؤون الطــالب يف األنشــطة التقنيــة بفــرع اجلامعــة باألحســاء خــالل العــام 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي 

االأح�ساء

عدد امل�ستفيدين
نبذه عن الن�ساط ا�سم الن�ساط

اأنثى ذكر

20 مناق�سة املواقع التي تقدم الدورات اللكرتونية مثل: دروب - اإدراك - برنامج ارتقاء - برنامج �سيفي والعديد من الربامج. �سيف التطوير

16
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة ال�سينما، حمتوى الفيلم عن التيارات الدينية املخالفة لديننا 

احلنيف وتاأثرها على الوحدة الوطنية والدينية.
�سينما ب�سرية

4 26 ور�سة عمل من قبل اأ. حممد العبد القادر عن معرفة اأ�سا�سيات الت�سوير، واأنواع الكامرات، ثم التطبيق على ما مت �سرحه.
كيف حترتف 

الت�سوير

68 كل ما يدور حول الربجمة والفرق بني programming وcoding، لزيادة املعرفة وال�ستطالع.
A Look in Pro-

gramming
-

-

-
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2.3: الخدمــات الطابية
عــامدة شــؤون الطــاب هــي إحــدى العــامدات املســاندة يف الجامعــة، وقــد أنشــئت يف عــام ١4٢7هـــ، فهــي جهــة تعنــى بالطــاب 

خــارج قاعــة الــدرس كــام أنهــا مســؤولة عــن األنشــطة الاصفيــة وتقديــم اإلرشــاد الطــايب وتقديــم الخدمــات الطابيــة. ونســتعرض 

لكــم أبــرز مــا تقدمــه العــامدة مــن خدمــات.

٢.٣.١: اخلدمــات الطالبيــة العامة

٢.٣.١.١: التوجيــه واإلرشــاد الطاليب: 
انطاقــاً مــن أهميــة التوجيــه واإلرشــاد الطــايب تهتــم العــامدة بهــذا الجانــب اهتاممــاً كبــراً فهــي تقــوم بإرشــاد الطــاب 

التأديــب. لجــان  إىل  باإلضافــة  املناســب  التخصــص  الختيــار  برامــج  وتنظيــم  املســتجدين 

٢.٣.١.٢: صنــدوق الطالب
ــا  ــج أبرزه ــن الرام ــد م ــدم العدي ــام يق ــة، ك ــة والعلمي ــة والثقافي ــة االجتامعي ــطة الطابي ــم األنش ــب إىل دع ــدوق الطال ــدف صن يه

برنامــج القــروض واإلعانــات -التشــغيل الطــايب - الــدورات التدريبيــة، ويعــد صنــدوق الطالــب الداعــم األســايس لألكادمييــة 

ــاب. ــؤون الط ــامدة ش ــة بع الطابي

يقــدم صنــدوق الطالــب عددًا من الربامــج منها: 

برنامــج القروض واإلعانات:
ــك 	  ــن وذل ــات املحتاج ــاب والطالب ــرف للط ــردة ت ــر مس ــة غ ــات مالي ــم إعان ــعى إىل تقدي ــات يس ــروض واإلعان ــج الق برنام

بعــد دراســة حالتهــم املاديــة واالجتامعيــة مــن قبــل اللجنــة علــامً أنــه قــد تكــون اإلعانــة مســتمرة أو مقطوعــة يحــدد ذلــك 

ــى  ــة تعط ــغ مالي ــي مبال ــات وه ــاب والطالب ــردة للط ــروض مس ــج ق ــدم الرنام ــام يق ــب، ك ــدوق الطال ــة صن ــل لجن ــن قب م

للطــاب والطالبــات ويتــم اســردادها مــن خــال الخصــم اســتقطاعاً مبــا ال يتجــاوز %25 مــن قيمــة املكافــأة الشــهرية حتــى 

ــم ســداد قيمــة القــرض. يت

ــم 	  ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــات املالي ــي العقب ــاندتهم يف تخط ــات ومس ــاب والطالب ــم الط ــو دع ــج ه ــن الرنام ــي م ــدف الرئي اله

ــج: ــات الرنام ــم. احصائي ــق له ــون عائ وتك

بــدأ الرنامــج يف شــهر مايو للعــام 2018م )الفصل الدرايس األول(.	 

عــدد الطــاب والطالبات املســتفيدين من برنامــج القروض واالعانات ٢٠٣.	 

برنامــج اســتقطاب العــروض والخصومــات على األزيــاء والمســتلزمات الطبية:
ــة حيــث  ــاء واملســتلزمات الطبي ــدوق الطالــب هــو برنامــج العــروض والخصومــات عــى األزي ــي يقدمهــا صن أحــد أهــم الرامــج الت

ــاء واملســتلزمات الطبيــة وكذلــك الكتــب الدراســية،  ــة الــركات والتنســيق معهــم وذلــك لتقديــم خصومــات عــى األزي يتــم مخاطب

ــج: ــات الرنام ــات. احصائي ــاب والطالب ــدى الط ــية ل ــاة الدراس ــر الحي ــاهمة يف تيس ــك للمس ــة وذل ــات الجامع ــاب وطالب ــة ط لكاف
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بــدأ الرنامج يف شــهر ســبتمر للعــام ٢٠١8م )الفصل الدرايس األول(.	 

نســبة الخصومــات املقدمــة تراوحت بن ١٠% حتى %45.	 

عــدد مبيعــات الكتــب املخفضة 466 كتاب.	 

برنامــج التشــغيل الطابي: 
ــك  ــة ذل ــب، نظــراً ألهمي ــدوق الطال ــا صن ــي يقدمه ــة الت ــة واالجتامعي ــة الربوي ــج الرعاي ــج التشــغيل الطــايب أحــد برام ــد برنام يع

ــب  ــة ومســاعدتهم يف التغل ــدرات الطلب ــة ق ــة مــن أجــل تنمي ــاً مــن األهــداف الربوي ــب الجامعــي وانطاق يف صقــل شــخصية الطال

عــى الصعوبــات واملشــاكل التــي قــد تواجههــم خــال الحيــاة العمليــة. كــام يهتــم برنامــج التشــغيل الطــايب بتعويــد الطــاب عــى 

ــم  ــات فراغه ــة يف أوق ــات الجامع ــد إدارات أو كلي ــغيلهم يف أح ــال تش ــن خ ــك م ــون ذل ــؤولية ويك ــل املس ــل وتحم ــة العم مامرس

ــب. ــدوق الطال ــك بدعــم مــن صن ــل مــادي يعــود عليهــم بالنفــع وذل مبقاب

أهــداف البرنامج:
اتاحــة الفرصــة للطــاب والطالبــات إلبــراز مواهبهم الكامنة واكســابهم مهــارات عملية من خال مامرســة العمل.	 

اســتغال أوقــات فــراغ الطــاب والطالبــات مبــا يعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة وتدريبهــم عــى االعتــامد عــى الــذات وتحمــل 	 

املســؤولية.

ســد حاجــة وحــدات الجامعة يف بعض األعــامل املؤقتة والتــي ال تتطلب موظف دائم.	 

تدريــب الطــاب والطالبــات عــى مبــدأ التحصيــل مقابــل العمــل والعطــاء، وســد بعــض حاجاتهــم املاليــة. احصائيــات 	 

الرنامــج:

بــدأ الرنامــج يناير للعــام ٢٠١٩م )الفصل الدرايس الثاين(.	 

عــدد الطــاب والطالبات املســتفيدين مــن برنامج التشــغيل الطايب ٣7.	 

برنامــج الــدورات التدريبية:
ــة 	  ــارات الطلب ــر مه ــك لتطوي ــة وذل ــج املكثف ــة والرام ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــات العدي ــاب والطالب ــج للط ــدم الرنام يق

ــم  ــة بدع ــاالت مختلف ــن يف مج ــس متخصص ــة تدري ــاء هيئ ــن وأعض ــن معتمدي ــع مدرب ــاون م ــك بالتع ــون ذل ــم يك وقدراته

ــب. ــدوق الطال ــن صن م

مــن الــدورات التــي يقدمهــا صنــدوق الطالــب دورة اللغــة اإلنجليزيــة الصيفيــة، أسســت هــذه الــدورة بهــدف تطويــر 	 

ــم  ــع مســتوى جاهزيته ــة ورف ــة اإلنجليزي ــاز حاجــز اللغ ــات عــى اجتي ــة ومســاعدة الطــاب والطالب ــة اإلنجليزيّ ــارات اللغ مه

ــدة(.  ــور دورة معتم ــهادة حض ــد ش ــياً )يوج دراس

بــدأ الرنامــج يناير للعام ٢٠١٩م.	 

تســعى إدارة صنــدوق الطالــب فتــح املجال لقبول ٢٠٠ طالــب وطالبــًة تقريباً يف إجازة صيف ٢٠١٩م.	 
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األكاديميــة الطابية:
ــم عــى االلتحــاق  ــك بحثّه ــة مهاراتهــم ومواهبهــم، يكــون ذل ــات لتنمي ــة للطــاب والطالب ــة دورات تدريبي ــة الطابي تقــدم االكادميي

ــابيع  ــدة أس ــدورات لع ــذه ال ــتمر ه ــب، تس ــدوق الطال ــن صن ــم م ــات بدع ــاب والطالب ــن الط ــة م ــا نخب ــة يقدمه ــدورات مختلف ب

ــال. ــن يف ذات املج ــل كمحرف ــم للعم ــي تؤهله ــارات الت ــى امله ــوا ع ــف ليحصل ــة بشــكل مكثّ ــب الطلب ــا تدري ــم فيه يت

ــيناميئ  ــر الس ــي، ودورة التصوي ــم الجرافي ــوب والتصمي ــيات الفوتوش ــة دورة أساس ــة الطابي ــا األكادميي ــي تقدمه ــدورات الت ــن ال م

ــرايف.  ــر الفوتوغ ــيات التصوي ــوى، ودورة أساس ــة املحت ــة وصناع ــاج، ودورة كتاب واملونت

أهــداف األكاديمية:
ــادي 	  ــج ن ــطة وبرام ــودة أنش ــز ج ــن لتعزي ــات املاهري ــاب والطالب ــن الط ــر م ــدد كب ــة بع ــاب والجامع ــادي الط ــع ن أن يتمت

ــاب. الط

خدمــة املحتوى املريئ واملســموع بنادي الطاب.	 

إشــغال وقــت فراغ الطــاب والطالبات مبا يعــود عليهــم بالنفع والفائدة.	 

تعزيــز العاقــات وتبادل الفائــدة واملعرفة بن ذوي االهتاممات املشــركة.	 

إيجــاد الفــرص املناســبة للطاب والطالبات ملامرســة مهاراتهم املكتســبة. 	 

احصائيــات األكاديمية: 
تأسســت األكادميية عام ٢٠١6م.	 

عــدد الطــاب والطالبات املســتفيدين من األكادمييــة الطابية ٩8.	 

جــدول ٣٣: يوضــح أعــداد الطــالب والطالبــات املســتفيدين مــن خدمــات صنــدوق الطالــب واملبالــغ املصروفــة 
ــة ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ، لطــالب اجلامع ــام اجلامع للع

اأعداد الطالب والطالبات امل�ستفيدين من خدمات �سندوق الطالب واملبالغ امل�سروفة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

املبالغ امل�سروفة )ريال �سعودي(عدد امل�ستفيديننوع اخلدمة

 --االإعانات ال�سهرية

 3000 2االإعانات املقطوعة

 201639520ال�سلف

3735139برنامج الت�سغيل الطالبي

677659 240املجموع
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٢.٣.٢: اخلدمــات الطالبيــة اخلاصة

٢.٣.٢.١: مركــز صحــة الطالب:

مهمــة المركز: 
ــة  ــاعدة نوعيّ ــم ومس ــم دع ــدف تقدي ــة به ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــب بجامع ــة الطال ــز صح ــد مرك أوج

ــع احتياجاتهــم. تقتــي مهمــة املركــز عــى  ــي جمي ــة تلب ــة أكادميي ــا وتوفــر أرقــى بيئ ــا وطالباته تؤكــد حــرص الجامعــة عــى طابه

ــد يتعــرض  ــات وضغوطــات نفســية ق ــن صعوب ــه م ــا يواجهون ــة نفســياً ومســاعدتهم عــى تجــاوز م ــات الجامع ــم طــاب وطالب دع

ــول  ــخيص املأم ــدرايس والش ــدم ال ــق التق ــم لتحقي ــبة له ــة املناس ــر البيئ ــهم يف توف ــذي يس ــر ال ــة، األم ــة الجامعي ــاب املرحل ــا ط له

لهــم والتخــرج بأفضــل مســتوى مــن الناحيــة األكادمييــة والنفســية والــذي يســاعدهم عــى إكــامل مســرتهم املهنيــة بنجــاح. 

ــرة  ــن النظ ــا، وتحس ــة عليه ــبل املحافظ ــية وس ــة النفس ــوص الصح ــات بخص ــة والطالب ــدى الطلب ــي ل ــع الوع ــز إىل رف ــدف املرك ويه

ــة  ــية للطلب ــاكل النفس ــر للمش ــاف املبك ــاعدة يف االكتش ــا إىل املس ــز أيض ــدف املرك ــية. ويه ــات النفس ــة باالضطراب ــلبية املرتبط الس

ــا  ــز أيض ــداف املرك ــن أه ــل. وم ــة أفض ــج عاجي ــى نتائ ــول ع ــهم يف الحص ــام يس ــع، م ــي الرسي ــل العاج ــر التدخ ــات وتوف والطالب

ــية.  ــات نفس ــوط أو صعوب ــبب ضغ ــة بس ــن الجامع ــحاب م ــي أو االنس ــر األكادمي ــبة التأخ ــن نس ــل م التقلي

رســالة المركز:
ــية  ــات النفس ــد الصعوب ــة لرص ــية فردي ــارات نفس ــات استش ــات جلس ــة والطالب ــز للطلب ــا املرك ــي يقدمه ــات الت ــم الخدم ــن أه م

والســلوكية واملســاعدة عــى حلهــا. ويهــدف املركــز مســتقبا إىل توفــر الكــوادر البريــة الازمــة وإقامــة جلســات عاجيــة 

جامعيــة ملــن يعانــون مــن صعوبــات نفســية أو اجتامعيــة، إىل جانــب دورات وأنشــطة متنوعــة لتحســن وتطويــر الجوانــب 

النفســية لــدى طــاب وطالبــات الجامعــة.

ومــن اهم نشــاطات وإنجــازات مركز العنايــة بالطالب:
ــد املشــارك 	  ــام العمي ــث ق ــة حي ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــة املل ــات جامع ــي للطــاب والطالب ــوم التعريف الي

ــه وأهدافــه باإلضافــة إىل طــرق الحجــز وذكــر موقــع املركــز وســاعات  ــل بالتعريــف عــن املركــز وعــن أهميت د. مشــعل العقي

ــل. العم

توعيــة مبحــارضات وورش عمــل عن املركــز وخدماتــه يف مختلــف الكليــات الطب-التمريض-الصيدلة-العلوم واملهــن الصحية.	 

انشــاء وحدة التوعيــة الفكرية.	 

املشــاركة يف تفعيــل اليــوم العاملي للصحة النفســية.	 

أهمية جلســات االستشــارة النفســية:
ــر  ــا تلعــب دور كب ــث إنه ــه، حي ــب للجــوء إىل شــخص خــارج نطــاق دائرت ــاج الطال ــد احتي ــة جلســات االستشــارة عن ــن أهمي تكم

ــام بالتغيــرات املناســبة والتعامــل  يف فهــم املشــاكل بشــكل أوضــح وأدق، وميكــن لــذوي الخــرة تقديــم املســاعدة يف اإلرشــاد بالقي

ــا.  معه
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ــات مركــز صحــة  ــا للمســتفيدين مــن خدم ــي مت تقدميه ــة وال جــدول ٣٤: يوضــح باألرقــام االستشــارات الطبي
ــب الطال

العام اجلامعي
اأعداد امل�ستفيدات من الطالباتاأعداد امل�ستفيدين من الطالب

عدد امل�ستفيدين
عدد جل�سات 
اال�ست�سارات

عدد جل�سات اال�ست�ساراتعدد امل�ستفيدين

1437/1438102136136195هـ

1438/1439158326158321هـ

1440/1439186448233532هـ

ويــربز لنــا اجلــدول أعــاله أرتفــاع يف عــدد املســتفيدين من الطــالب و الطالبات يعود ذلك بســبب :

عمــل محــارضات وأنشــطة ترفع من الوعــي وأهمية الصحة النفســية	 

 تقبــل وثقــة الطــاب والطالبــات للخدمــة والخصوصية بعــد االعتامد عى خرة من اســتفاد منهم. 	 

جــدول ٣٥ : يوضــح باألرقــام مــدى اخلدمــات الــي يقدمهــا مركز صحــة الطالب على مســتوى اجلامعة

مركز �سحة الطالب

اأعداد امل�ستفيدينالفرعالعام اجلامعي
اجلن�س

عدد احلاالت التي مت عالجها
اأنثىذكر

١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

238102136238الريا�س

22111122جدة

260113147260املجموع

١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ

1056144105الريا�س

1506585150جدة

61322961االأح�ساء

316158158316املجموع

١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ

307128179307الريا�س

52312152جدة

60273360االأح�ساء

419186233419املجموع
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املواصالت  :٢.٣.٣
تحــرص الجامعــة عــى أن يتنقــل طابهــا بأحــدث الوســائل الحديثــة واآلمنــة لتســهيل عمليــة التنقــل بــن منشــآت الجامعــة 

ــورة  ــات متط ــبكة مواص ــاض بش ــة بالري ــة الجامعي ــزاء املدين ــط أج ــث ترتب ــي. حي ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ل ــفيات التابع واملستش

ــى  ــامدات واملبن ــات والع ــن الكلي ــن ب ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــات وأعض ــاب والطالب ــات الط ــهيل تنق ــل تس ــن أج ــرام( م )ت

اإلداري واملستشــفى واملدينــة الســكنية ومختلــف املواقــع. أمــا بالنســبة للمــدن الجامعيــة يف جــدة واألحســاء فيتــم تقييمهــا 

ــآة. ــة للمش ــرق مهيئ ــة بط ــات متاح ــون املواص لتك

جــدول ٣٦: يوضــح عــدد املســتفيدين مــن الرحــالت اليوميــة الــي مت تنفيذها خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

عدد الرحالتعدد امل�ستفيديناملنطقة

10916511322الريا�س

457204200جدة

42581876االأح�ساء

15914317398املجموع
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2.4: المجتمــع والجامعــة

٢.٤.١: تعريــف اجلامعــة يف املجتمــع
تــؤدي الجامعــة ممثلــة بعــامدة شــؤون الطــاب دوراً كبــراً يف املجتمــع وذلــك مــن خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة الخارجيــة 

ــات  ــة للمستشــفيات والجمعي ــة باإلضاف ــن العام ــدارس واألماك ــة حمــات يف امل ــق إقام ــك عــن طري ــة وغرهــا وذل ــة وتثقيفي تطوعي

ــة. ــع بالجامع ــف املجتم ــة لتعري الخري

جــدول ٣٧: يوضــح مقــر فعاليــات األنشــطة الطالبيــة باملشــاركة اإلجتماعيــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الفعاليات الطالبية بامل�ساركة االإجتماعية للعام اجلامعي 1440/1439هـ

نبذه عنوان املبادرة التطوعية املقر

حمالت توعوية عن التنمر والبيئة عبارة عن ثالث رحالت لثالث مدار�س، ت�ستهدف الأطفال من طالب وطالبات. حمالت ب�سرية

املدار�س

�سل�سلة توعوية ثقافية �سحية تهدف اإلى زيادة وعي الطالبات يف املدار�س بحياتهم وعاداتهم ال�سحية. حلياة اأف�سل

ن�ساط توعوي وتثقيفي لطالب وطالبات املرحلة املتو�سطة عن عدة موا�سيع مهمة منها النظام الغذائي ال�سحي، 
الكتئاب، و�سوء التغذية. �سل�سلة جذل التطوعية

ا�ست�سافة بع�س املدار�س لتعريف الطالب والطالبات عن اجلامعة والتخ�س�سات ال�سحية. هذي جامعتنا - اعرفني اأكرث 
KSAUHS Tour -

مبادرة تثقيفية وترفيهية، ت�ستهدف املجتمع من كافة طبقاته، للمحافظة على �سحة الفم بالإ�سافة اإلى التوعية 
بالأمرا�س املنت�سرة بالفم والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم. غوث

حملة توعوية تثقيفية للطالب عن الإ�سعافات الأولية والتخ�س�سات ال�سحية والتعامل مع احلالت احلرجة. اأنت منقذهم
حملة تهدف اإلى ن�سر التوعية الدوائية عرب عدة زيارات ملدار�س خمتلفة وتقدمي مادة توعوية ب�سيطة عن كيفية 

ال�ستخدام الأمثل لالأدوية وطرق حفظها واأهمية ال�ست�سارة قبل اأخذ اأي دواء. التوعية الدوائية

زيارة مدر�سية للتحدث عن تخ�س�س التمري�س وجمالته. يوم التمري�س اخلليجي

مت اختيار 15 - 20 مدر�سة ح�سب ت�سنيفها على منطقة الريا�س واإر�سال جمموعة تتكون من 4 - 6 طالب لكل مدر�سة 
حيث حتدثوا عن اجلامعة ومزاياها واآلية القبول فيها.

التعريف بجامعة امللك 
�سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية

حما�سرات وم�سابقات ثقافية لالأطفال حتت عنوان يوم الطفل العاملي، يف م�ست�سفى امللك عبد اهلل التخ�س�سي 
لالأطفال بالتعاون مع مركز رعاية الطفل. يوم يف عامل الطفل

امل�ست�سفيات
مبادرة منحت الأطفال املنومني فر�سة عي�س اأحالمهم من خالل عدة اأركان متثل كل منها مهنة من املهن عر�ست 

بطريقة ترفيهية. يوم املهن “ِمرا�س”

�سل�سلة من حمالت تطوعية تثقيفية ترفيهية لالأطفال تدعم ثقافة املجتمع ال�سحية يف اأماكن خمتلفة مثل دور الرعاية 
والأيتام واملدار�س وامل�ست�سفيات بطريقة مبتكرة غر تقليدية. �ِسن املراكز 

واجلمعيات
حما�سرة توعوية للم�سنني يف مركز امللك �سلمان الجتماعي عن بع�س الأمرا�س املزمنة املنت�سرة يف جمتمعنا. �سحة واأُلَفة
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جــدول ٣٨: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلميــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات والــدورات وورش العمــل والــي تقــام يف 
العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف الريــاض خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الريا�س

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية

معر�س األوان ال�سعودية.

معر�س فن.

معر�س املل�سقات البحثية.

معر�س ما وراء الأر�س.

معر�س م�سكاة العلمي.

معر�س علم اخلرائط.

معر�س من دنيا اخليال اإلى م�سهد جلي.

ملتقى الثقافات.

· موؤمتر التخ�س�سات ال�سحية.	

· موؤمتر تيدك�س.	

· حدثني بيديك لأ�سمعك 	

بعيني.

· 	Art Workshop

· 	Art of Dentristy

· فن النب.	

· ارتدي بطلك.	

· �سل�سلة م�سكاة.	

· 	Art Therapy

جــدول ٣٩: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلميــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات والــدورات وورش العمــل والــي تقــام يف 
العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف جــدة خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

جدة

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية

معر�س طب وفن.

· من كل بحر قطرة 2-1.	

· التطوع اللكرتوين.	

· ور�سة �سمم فلرتك.	

· ور�سة تعديل ال�سور.	

· 	Students as Trainers

· 	English Boost

· برنامج الربط 	

البحثي.

تقــام يف  والــي  العمــل  وورش  والــدورات  واملؤمتــرات  املعــارض  إقامــة  العلميــة يف  العمــادة  أنشــطة  يوضــح   :٤٠ جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  العــام  خــالل  األحســاء  منســوبيها، يف  أحــد  أو  العمــادة  فيهــا  وتشــارك  أو خارجهــا  العمــادة 

االأح�ساء

ور�س العمل العلميةالدورات العلميةاملوؤمتراتاملعار�س العلمية
معر�س اأف�سل املواهب.

املعر�س الياباين.

·موؤمتر التخ�س�سات ال�سحية. 	University Skills

· 	Interesting Hobbies

· مقامات �سوتك.	

· كن منقذ.	

· كيف حترتف الت�سوير.	

موؤمتر التخ�س�سات ال�سحية.
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٢.٤.٢: مســامهات القطــاع اخلــاص يف متويل خدمــة املجتمع: 
ــاً  ــة واســتدامتها وانطاق ــة املجتمعي ــارز وفعــال يف املجتمــع حيــث يلعــب دوراً يف دعــم برامــج التنمي للقطــاع الخــاص دور هــام وب

ــة للمجتمــع حرصــت عــامدة شــؤون  ــة املقدم ــات االجتامعي ــاء بالخدم ــه القطــاع الخــاص يف االرتق ــذي يلعب ــد ال ــدور املتزاي ــن ال م

ــع  ــد م ــراكات تعق ــة ب ــادرات الطابي ــطة واملب ــج واألنش ــاح الرام ــاهمة يف إنج ــاص باملس ــاع الخ ــال للقط ــح املج ــى فت ــاب ع الط

ــة. الجامع

جــدول ٤١: يوضــح أبــرز الشــراكات خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

اأبرز ال�سراكات خالل العام اجلامعي 1440/1439هـ

التاريخ املنطقة الراعي الفعالية
5 اأكتوبر 2018 الريا�س اجلمعية اخلريية ال�سحية لرعاية املر�سى )جمعية عناية( مبادرة �سحتي

3 دي�سمرب 2018 الريا�س �سركة املراعي اليوم العاملي للغة العربية

15-17 يناير 2019

الريا�س

جدة

الأح�ساء

جمعية عناية.

موؤمتر التخ�س�سات ال�سحية

�سكربزرز.
املجلة ال�سعودية الطبية.

القنوات واالإذاعات الف�سائية: ال�سعودية، واالإخبارية، واإم بي �سي، واإذاعة جدة 
.UFM و

�سركة املعر�س اأتوز.

9 مار�س 2019 الريا�س

Doppio

موؤمتر تيدك�س

Torta & More

Hawana Team

Vibes

Donia

Rodyan

Cream

الريا�س
موؤ�س�سة االأمرية العنود

نادي لني
جمعية عناية

22-24 نوفمرب 2018

27-29 نوفمرب 2018

الريا�س

جدة

الأح�ساء

My Health

االأوملبياد واملاراثون اجلامعي

مكمالتي
مركز الدكتور/ ح�سن النعمي

Reshape Balloon

دكتور نيوتر�سن
يو اإف اإم - الراعي االإذاعي

Bliss Events

Lava Fitness

نادي الفار�سة
Star Fitness

دار اأزدان
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جــدول ٤٢: يوضــح الربامــج التدريبيــة املنفــذة للطــالب يف جامعــة امللــك ســعود بن عبــد العزيز للعلــوم الصحية

عدد الربامج التدريبيةاملجال
عدد املتدربني من الطالب

اإناثذكور

44421581مهارات التعلم

1809585االإر�ساد الطالبي

75080مهارات عامة

231566746املجموع

جــدول ٤٣: يوضــح الشــراكات املجتمعيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيز للعلــوم الصحية

م�سمى ال�سراكة املجتمعية
اجلهاتنوع ال�سراكةجمالها

)تعليمي، بحثي، طبي، اقت�سادي، تطوعي، 
اأخرى(

)حملية، دولية(
)جامعات، مدار�س، قطاع حكومي، قطاع خا�س، 

قطاع خريي(

مدار�سحمليةتطوعي - تثقيفي خدمة جمتمع

موؤ�س�سة موهبةحمليةتعليميتعريفي
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متهيد:
يتــم يف الفصــل الثالــث إســتعراض أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم 

الصحيــة بالريــاض وجــدة واألحســاء. وذلــك بنــاًء عــى الكليــة والجنــس والجنســية والدرجــة العلميــة، كــام يشــتمل الفصــل 

ــان بأعضــاء  ــة إىل بي ــة باإلضاف ــايل يف الجامع ــم الع ــج التعلي ــاء باملســتوى النوعــي لرام ــر الجــودة واإلرتق ــاس معاي ــث عــى قي الثال

ــق  ــي ١44٠/١4٣٩هـــ املواف ــام الجامع ــال الع ــي خ ــي والعامل ــتوى املح ــى املس ــة ع ــز علمي ــى جوائ ــن ع ــس الحائزي ــة التدري هيئ

٢٠١٩/٢٠١8م.

ــب  ــة حس ــم باجلامع ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ ــايل أعض ٣.١.١: إمج
الكليــة واجلنــس واجلنســية

ــة  ــي للجامع ــز الرئي ــم يف املرك ــال تعداده ــن خ ــة، م ــس يف الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــداد أعض ــح أع ــم توضي ــة يت ــذه الجزئي يف ه

ــعودي(. ــعودي/غر س ــية )س ــى( والجنس ــس )ذكر/أنث ــان الجن ــع بي ــات م ــى الكلي ــن ع ــاء، موزع ــدة واألحس ــا بج وفروعه

اجلامعــي  العــام  خــالل  واجلنســية  اجلنــس  الكليــة،  الفــرع،  حســب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أعــداد  يبــن   :٤٤ جــدول 
١٤٣٧/١٤٣٦هـــ

اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1437/1436هـ

الكليةاملنطقة

اجلن�س واجلن�سية

املجموع غري �سعودي�سعودي

�س
ريا

ال

411532922515الطب

4933196107طب االأ�سنان

222219871ال�سيدلة

8449176156العلوم الطبية التطبيقية

22422856التمري�س

181015245ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

11359545186العلوم و املهن ال�سحية

5972261961171136املجموع

دة
ج

217101338359الطب

4589-242التمري�س

15-681العلوم الطبية التطبيقية

1522232282العلوم و املهن ال�سحية

2401735775545املجموع

ساء
ح�

421922386العلوم الطبية التطبيقيةاالأ

4769-22-التمري�س

42412250155املجموع

8794402752421836املجموع الكلي

أنثىذكرأنثىذكر
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اجلامعــي  العــام  خــالل  واجلنســية  اجلنــس  الكليــة،  الفــرع،  حســب  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أعــداد  يبــن   :٤٥ جــدول 
١٤٣٨/١٤٣٧هـــ

اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1438/1437هـ

الكليةاملنطقة

اجلن�س واجلن�سية

املجموع غري �سعودي�سعودي

�س
ريا

ال

3057211939535الطب

5936175117طب االأ�سنان

231420966ال�سيدلة

6623219119العلوم الطبية التطبيقية

2737-10-التمري�س

8212325ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

30529856236العلوم واملهن ال�سحية

4912092871481135املجموع

دة
ج

18170389298الطب

2738-110التمري�س

282312871العلوم الطبية التطبيقية

49291621115العلوم واملهن ال�سحية

2591326665522املجموع

ساء
ح�

1227829العلوم الطبية التطبيقيةاالأ

5364-11-التمري�س

121376193املجموع

7623543602741750املجموع الكلي

أنثىذكرأنثىذكر
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ــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ  جــدول ٤٦: يبــن اجلــدول التــايل عــدد أعضــاء هيئ
ــى كل فــرع مــن فــروع اجلامعــة بنــاًء عل

اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1439/1438هـ

الكليةاملنطقة

اجلن�س واجلن�سية

املجموع غري �سعودي�سعودي

�س
ريا

ال

3127610640534الطب

5837166117طب االأ�سنان

271417866ال�سيدلة

52915884العلوم الطبية التطبيقية

2837-9-التمري�س

6213122ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

17419346197العلوم واملهن ال�سحية

4721882601371057املجموع

دة
ج

18369329293الطب

2133-111التمري�س

21158448العلوم الطبية التطبيقية

24422726119العلوم واملهن ال�سحية

2291376760493املجموع

ساء
ح�

االأ

141013946العلوم الطبية التطبيقية

820171762العلوم واملهن ال�سحية

2333-10-التمري�س

22403049141املجموع

7233653572461691املجموع

ذكرذكر أنثىأنثى
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جــدول ٤٧ : يبــن اجلــدول التــايل عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ 
بنــاًء علــى كل فــرع مــن فــروع اجلامعــة

اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

الكليةاملنطقة

اجلن�س واجلن�سية

املجموع غري �سعودي�سعودي

�س
ريا

ال

275188716396الطب

271317865طب االأ�سنان

15916848ال�سيدلة

542412595العلوم الطبية التطبيقية

2437-13-التمري�س

9413228ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

19507835182العلوم واملهن ال�سحية

39913122398851املجموع

دة
ج

17570309284الطب

1936-17-التمري�س

27174452العلوم الطبية التطبيقية

15393325112العلوم واملهن ال�سحية

2171436757484املجموع
ساء

ح�
االأ

181613451العلوم الطبية التطبيقية

1019231466العلوم واملهن ال�سحية

2850-22-التمري�س

28573646167املجموع

6443313262011502املجموع

جــدول ٤٨: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالرياض وجدة واألحســاء خالل العــام اجلامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

اإجمايل عدد اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1438/1437هـ

املجموعغري �سعودينيال�سعودينيالت�سنيف

١١١6العدد
6٣4١75٠

100%36%64%الن�سبة

أنثىذكرأنثىذكر



٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٤٤٤

٦٣٤

٣٨٧

٦٠٣

٣٦٤

٥٢٧

١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ

أعضاء هيئة التدريس الغير سعوديين
أعضاء هيئة التدريس السعوديين
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جــدول ٤٩: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالريــاض وجــدة واألحســاء خــالل العــام اجلامعــي 
١٤٣٩/١٤٣٨هـ

اإجمايل عدد اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1439/1438هـ

املجموعغري �سعودينيال�سعودينيالت�سنيف

10886031691العدد

100%35%65%الن�سبة

جــدول ٥٠: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالريــاض وجــدة واألحســاء خــالل العــام اجلامعــي 
١٤٤٠/١٤٣٩هـ

اإجمايل عدد اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

املجموعغري �سعودينيال�سعودينيالت�سنيف

9755271502العدد

%35100%65%الن�سبة

ر�ســم تو�سيحــي 6 : بيــان اأعــداد اأع�ســاء هيئــة التدري�ــس ال�ســعوديني والغــري ال�ســعوديني يف اجلامعــة لالأعــوام اجلامعيــة 
الثــالث املا�سيــة
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ــرع  ــة حســب الف ــس باجلامع ــة التدري ــع أعــداد أعضــاء هيئ ٣.١.٢: توزي
والكليــة والدرجــة العلميــة واجلنــس:

جــدول 51: يو�ســح اجلــدول اأعــداد اأع�ســاء هيئــة التدري�ــس بناء علــى الرتبــة االأكادميية

العام اجلامعياملرتبة العلمية
١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

العام اجلامعي
١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ

العام اجلامعي
املجموع١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ

474239128اأ�ستاذ ذكر

53311اأ�ستاذ اأنثى

758183239اأ�ستاذ م�سارك ذكر

24242371اأ�ستاذ م�سارك اأنثى

6976605841941اأ�ستاذ م�ساعد ذكر

257250188695اأ�ستاذ م�ساعد اأنثى

158159155472حما�سرين

188181183552حما�سرات

145127109381املعيدين ومدر�سي اللغة

163146135444املعيدات ومدر�سات اللغة

1759167315024934املجموع
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ــب الفــرع، الكليــة،  ــاعدين يف اجلامعــة ح�س ــاتذة امل�س ــاركني واالأ�س ــاتذة امل�س ــاتذة واالأ�س ــح اأعــداد االأ�س جــدول 52 : يو�س
اجلن�ــس و الدرجــة العلميــة للعــام اجلامعــي 1438/1437هـــ

العام اجلامعي 1438/1437هـ

قة
نط

امل

الكلية
امل�سمى االأكادميي

اأ�ستاذ 
ذكر

اأ�ستاذ 
اأنثى

اأ�ستاذ م�سارك 
ذكر

اأ�ستاذ م�سارك 
اأنثى

اأ�ستاذ م�ساعد 
ذكر

اأ�ستاذ م�ساعد 
املجموعاأنثى

�س
ريا

ال

21139933379482الطب

22431263-4طب االأ�سنان

11626-3-6ال�سيدلة

401059-3-6العلوم الطبية التطبيقية

1114-3---التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
829324-2ال�سحية

21101231451العلوم واملهن ال�سحية

4126517459135719املجموع

دة
ج

18758251-3-3الطب

312126-1-التمري�س

13117729-العلوم الطبية التطبيقية

4262154-3العلوم واملهن ال�سحية

62104231107360املجموع

17311---العلوم الطبية التطبيقية

1215-2-1-التمري�س

371526-1-املجموع

47575246972571096املجموع
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ــة،  ــرع، الكلي ــب الف ــة ح�س ــاعدين يف اجلامع ــاتذة امل�س ــاركني واالأ�س ــاتذة امل�س ــاتذة واالأ�س ــداد االأ�س ــح اأع ــدول 53: يو�س ج
اجلن�ــس والدرجــة العلميــة للعــام اجلامعــي 1439/1438هـــ

العام اجلامعي 1439/1438هـ

قة
نط

امل

الكلية

امل�سمى االأكادميي

اأ�ستاذ 
ذكر

اأ�ستاذ 
اأنثى

اأ�ستاذ م�سارك 
ذكر

اأ�ستاذ م�سارك 
اأنثى

اأ�ستاذ م�ساعد 
ذكر

اأ�ستاذ م�ساعد 
اأنثى

املجموع

�س
ريا

ال

231341133479482الطب

42421464-2طب االأ�سنان

14529-5-5ال�سيدلة

29541-4-3العلوم الطبية التطبيقية

1316-3---التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
ال�سحية

3-815219

3191221248العلوم واملهن ال�سحية

3926418446130699املجموع

دة
ج

18457250-7-2الطب

311923---التمري�س

8415-111العلوم الطبية التطبيقية

71731-7--العلوم واملهن ال�سحية

3115320097319املجموع

ساء
ح�

االأ
18615---العلوم الطبية التطبيقية

6917-2--العلوم واملهن ال�سحية

810-2---التمري�س

23142342--املجموع

42381246602501060املجموع
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ــرع،  ــب الف ــة حس ــاعدين يف اجلامع ــاتذة املس ــاركن واألس ــاتذة املش ــاتذة واألس ــداد األس ــح أع ــدول ٥٤ : يوض ج
ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــام اجلامع ــة للع ــس والدرجــة العلمي ــة، اجلن الكلي

العام اجلامعي 1440/1439هـ

قة
نط

امل

الكلية
امل�سمى االأكادميي

اأ�ستاذ 
ذكر

اأ�ستاذ 
اأنثى

اأ�ستاذ م�سارك 
ذكر

اأ�ستاذ م�سارك 
اأنثى

اأ�ستاذ م�ساعد 
ذكر

اأ�ستاذ م�ساعد 
املجموعاأنثى

�س
ريا

ال

2023782817355الطب

42281046-2طب االأ�سنان

8319-2-6ال�سيدلة

4125841-3العلوم الطبية التطبيقية

1517-2---التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
718323-4ال�سحية

71211849-2العلوم واملهن ال�سحية

372611537164550املجموع

دة
ج

17860246-7-1الطب

2122-1---التمري�س

14725-112العلوم الطبية التطبيقية

61730-7--العلوم واملهن ال�سحية

21161198105323املجموع

ساء
ح�

االأ

2112419--العلوم الطبية التطبيقية

3916-4--العلوم واملهن ال�سحية

612-6---التمري�س

67151947--املجموع

3938323584188920املجموع
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ــة حســب  ــة باجلامع ــن ومدرســن اللغ ــن واملعيدي ــع املحاضري ٣.١.٣: توزي
الفــرع والكليــة واجلنــس

جــدول ٥٥: يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة واجلنــس للعــام 
اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

العام اجلامعي 1438/1437هـ

قة
نط

امل

الكلية
امل�سمى االأكادميي

املجموعاملعيدات ومدر�سات اللغةاملعيدين ومدر�سي اللغةاملحا�سراتاملحا�سرين

�س
ريا

ال

201411853الطب

104172354طب االأ�سنان

21132440ال�سيدلة

258131460العلوم الطبية التطبيقية

923-14-التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
1---1ال�سحية

45534839185العلوم واملهن ال�سحية

1221069197416املجموع

دة
ج

72191947الطب

12--12-التمري�س

56151642العلوم الطبية التطبيقية

23309870العلوم واملهن ال�سحية

35504343171املجموع
ساء

ح�
1411218العلوم الطبية التطبيقيةاالأ

2149-28-التمري�س

132112367املجموع

158188145163654املجموع
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٥٦ : يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة واجلنــس  جــدول 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ اجلامعــي  للعــام 

العام اجلامعي 1439/1438هـ

قة
نط

امل

الكلية
امل�سمى االأكادميي

املجموعاملعيدات ومدر�سات اللغةاملعيدين ومدر�سي اللغةاملحا�سراتاملحا�سرين

�س
ريا

ال

181591052الطب

95172253طب االأ�سنان

18122537ال�سيدلة

20911343العلوم الطبية التطبيقية

721-14-التمري�س

ال�سحة العامة واملعلوماتية 
ال�سحية

2-1-3

43493324149كلية العلوم واملهن ال�سحية

1101047371358املجموع

دة
ج

32191943الطب

10--10-التمري�س

325515العلوم الطبية التطبيقية

2229152288كلية العلوم واملهن ال�سحية

28433946156املجموع

ساء
ح�

االأ

7612631العلوم الطبية التطبيقية

141831045كلية العلوم واملهن ال�سحية

1323-10-التمري�س

2134152999املجموع

159181127146613املجموع
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جــدول ٥٧: يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة واجلنــس للعــام 
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

العام اجلامعي 1440/1439هـ

قة
نط

امل

الكلية
امل�سمى االأكادميي

املجموعاملعيدات ومدر�سات اللغةاملعيدين ومدر�سي اللغةاملحا�سراتاملحا�سرين

�س
ريا

ال

١5١٠٩74١الطب

88٢١19طب االأ�سنان

١٣١٠٢429ال�سيدلة

٢١٩١٣١١54العلوم الطبية التطبيقية

820-١٢-التمري�س

١5-٣١ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

٣847٢٩١٩133كلية العلوم واملهن ال�سحية

٩8975551301املجموع

دة
ج

٣٣١6١6٣8الطب

414-١٠-التمري�س

57٩627العلوم الطبية التطبيقية

٢8٣57١٢82كلية العلوم واملهن ال�سحية

٣6553238161املجموع

ساء
ح�

االأ

66١١٩٣٢العلوم الطبية التطبيقية

١5١6١١850كلية العلوم واملهن ال�سحية

٢٩38-٩-التمري�س

٢١312246120املجموع

١55١8٣١٠٩١٣558٢املجموع
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العالــي  التعليــم  لبرامــج  النوعــي  بالمســتوى  واالرتقــاء  الجــودة   :3.2
١٤٣٩ هـــ  /  ١٤٣٨ الجامعــي  الجامعــة للعــام  فــي 

جــدول ٥٨ : مؤشــر قيــاس األداء للجامعــة لألعــوام اجلامعيــة )١٤٣٧/١٤٣٦هـــ - ١٤٣٨/١٤٣٧هـ - ١٤٣٩/١٤٣٨هـ(

املوؤ�سر
املعدل للعام اجلامعي

1437/1436هـ
2015-2016م

1438/1437هـ
2016-2017م

1439/1438هـ
2017-2018م

1440/1439هـ
2018-2019م

35%36%36%25%معدل اأع�ساء هيئة التدري�س املتعاقدين

�ستتوفر يف95%91%92%معدل االحتفاظ باأع�ساء هيئة التدري�س
15 دي�سمرب 2019

معدل هيئة التدري�س الذين تلقوا تدريبًا على 
�ستتوفر يف59%60%43%اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقومي

15 دي�سمرب 2019

3.6 من 3.43.63.55ر�سا الطلبة عن اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقومي

معدل الربامج التي ت�ستخدم اختبارات تقومي 
NA%57%64%100خمرجات التعلم

ر�سا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم يف اجلامعات
· املكتبة واملركز االإعالمي	
· املكتبة الرقمية	
· تقنية املعلومات	
· املرافق والتجهيزات	

3.5 من 3.55 من 3.55 من 3.55 من 5

%100%100%100%100معدل الطلبة الذين يتحدثون اأكرث من لغة
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ــز  ــى جوائ ــن عل ــة الحائزي ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــة بأعض 3.3: قائم
علميــة خــال العــام الجامعــي  ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـــ

جــدول ٥٩: يبــن أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة احلاصلــن علــى جوائــز علمية خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

اأع�ساء هيئة التدري�س احلائزين على جوائز علمية خالل العام اجلامعي 1440/1439هـ

ا�سم الفائز م
االأعمال التي ا�ستحق جمال اجلائزةاجلهة املانحة للجائزةا�سم اجلائزةباجلائزة

عليها اجلائزة

د.اأحمد جمله1
املركز الأول يف جائزة اأف�سل 

عر�س بحثي علمي
كلية طب الأ�سنان يف جامعة امللك �سعود بن 

عبدالعزيز للعلوم ال�سحية
اإلقاء عر�س بحثي علميم�سابقة العرو�س البحثية

د.اأحمد جمله2
املركز الثالث يف جائزة اأف�سل 

مل�سق بحثي
اجلمعية ال�سعودية لعالج اجلذور واأع�ساب 

الأ�سنان
عر�س مل�سق بحثيطب جذور واأع�ساب الأ�سنان

د.اأحمد جمله3
املركز الأول يف جائزة معايل 
مدير اجلامعة لأف�سل ع�سو 

هيئة تدري�س

جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
ال�سحية

جامعة امللك �سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم ال�سحية

اأف�سل ع�سو هيئة تدري�س

د.اأحمد جمله4
جائزة البحث العلمي احلادية 

ع�سر- فئة ال�سباب
مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية

البحوث العلمية
عر�س البحث العلمي

د.حامت القرين5
املركز الثالث يف جائزة اأف�سل 

عر�س بحثي علمي
Pacific Coast Society for Prostho-

dontics
م�سابقة العرو�س البحثية

اأف�سل بحث على م�ستوى 
اأطباء وجامعات غرب 

اأمريكا

6
د. طالل ال�سهّيب

جائزة ليون لأبحاث طب 
الأ�سنان

موؤمتر املنظمة العاملية لأبحاث طب الأ�سنان
البحوث امل�ساركة �سمن 

ت�سنيف ال�سلوك والأوبئة 
واخلدمات ال�سحية

عر�س مل�سق بحثي

7
د. اأدمي العويف

املركز الأول يف جائزة اأف�سل 
مل�سق بحثي لطلبة مابعد 

الدكتواره
م�سروع بحثاأبحاث مابعد الدكتوراهكلية طب الأ�سنان يف جامعة بو�سطن

د. اأ�سماء املزيد8
جائزة “�سيفر” لأعلى درجة يف 

امتحان زمالة اأمرا�س الفم 
والوجه والفكني

الأكادميية الأمريكية لأمرا�س الفم والوجه 
والفكني

علم اأمرا�س الفم والوجه 
والفكني

اأعلى درجة يف امتحان 
الزمالة ل�سنة 2019

9
د. عبداملح�سن الربيعة

�سهادة تقدير نظر جهوده 
يف الهيئة

الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية
الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات 

ال�سحية
ع�سرون عامًا من النجاح 
كمدير الربنامج يف الهيئة 

ورئي�سًا للجنة املحلية

10
د. بل�سم العي�سى

جائزة »معلم ال�سنة«

ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني
اليوم الع�سرين لالأطباء 

املقيمني

التدري�س و الإ�سراف 
ال�سريري يف اجلمعية 

ال�سعودية لتقومي ال�سنان

11
د. بل�سم العي�سى

الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية�سهادة تقدير
الربنامج ال�سعودي لتقومي 

الأ�سنان
اإعداد واإجراء الربنامج 

بنجاح

د. ملى العبدالعايل12
املركز الثالث يف م�سابقة زمالة 

م�سك ال�سنوية )اإحلم نيوم(
موؤ�س�سة م�سك اخلرية

الرعاية ال�سحية

ابتكار الفريق حلوًل ذكية 
للرعاية ال�سحية لذوي 
الحتياجات اخلا�سة 

مل�سروع نيوم
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13
د. �ساره قلعجي

جائزة م�سابقة هاتون يف 
اجلمعية الأمريكية لأبحاث طب 

الأ�سنان
AADR Hatton Competi-

tion Award

اجلمعية الدولية/الأمريكية لأبحاث طب 
الأ�سنان

AADR/IADR

بحوث يف طب الأ�سنان
Dental Research

م�سروع بحثي عن لوازم 
طب الأ�سنان

 Research Project in

Dental Materials

14
د. كافيتا 

�سدر�سانادا�س
التعليماأكادمييةكلية العلوم الطبية التطبيقيةاأف�سل معلمة للعام 2019

باحث رئي�سياأكادمييةكلية العلوم الطبية التطبيقيةاأف�سل مقرتح بحثي للعام 2019د. مروة الدريوي�س15

د. اأحمد العنزي16
الأجهزة ال�سحية القابلة 

اخرتاعاأكادميي/اإكلينيكيMIT Saudi Hack of Healthلالإرتداء

تقدمي بحث- اأبحاث علميةموؤمتر الأبحاث العاملياأف�سل بحث مقدمد.و�سيم الطاللوه17

د.ح�س�ام زواوي18

- دوره يف جمال الأبحاث 
العلمية

- جائزة الأفالم ال�سعودية
- جائزة رواد ال�سباب العربي

- وزارة احلر�س الوطني
- مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 

)اإثراء(
- مركز ال�سباب العربي - الإمارات العربية 

املتحدة

- اأبحاث علمية
- اأفالم وثائقية

- اأ�سهامات علمية

- اأبحاث علمية
- فيلم علمي وثائقي

- اأبحاث علمية

الطبيال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطنيجائزة الباحث املتقدمد. اأمين رم�سان19
عن اأبحاثه يف جمال الطب 
الوقائي والأمرا�س املعدية

الطبيال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطنيجائزة الأبحاث الأ�سا�سيةد. حممد عزيز20
اأبحاثه يف جمال �سرطان 

القولون

الطبيال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطنيجائزة الباحث النا�سئد. اأحمد جملة21
اأبحاثه يف جمال اأمرا�س 

وعالج الأ�سنان

د. اإميان داوود22
التدري�س – البحث العلمي – 

اخلدمة املجتمعة
جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم 

ال�سحية

جائزة مدير اجلامعة للتميز 
– اأف�سل ع�سو هيئة تدري�س – 

املركز الثاين

التدري�س – البحث العلمي 
– اخلدمة املجتمعة

اأ.د. عالء الدين يا�سني23
جائزة معايل مدير اجلامعة 

لأف�سل معلم
)املركز الثالث(

جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
ال�سحية

التعليم
م�ساركته الفعالة يف العملية 
التعليمية يف كلية ال�سيدلة

Tutor of the year د. خالد على اأحمد24

2019/2018
PostgraduateN/A

ال�سراف والتعليم 
الكادميي للمتدربني 

تخ�س�س التخدير

الدكتورة جهاد حلبي25
جائزة اخلريجني املتميزين 

لعام 2019
جامعة اإلينوي، �سيكاغو، الوليات املتحدة 

الأمريكية
التميز يف امل�ساهمات العلمية 

و الإدارية

تر�سيح  كمثال ومنوذج 
ممتاز خلريج من كليه 

التمري�س يف جامعة اإلينوي 
يف �سيكاغو. ون�سرها 

يف العديد من جمالت 
التمري�س الدولية

موؤ�س�سة عبداحلميد �سرماناأف�سل الباحثني العرباأ.د/ �سريف �سقر26

اأنظمة امللعومات احليوية 
وال�ستخدامات الخرى 
لتكنولوجيا املعلومات 
والبيانات الكربى يف 

البيولوجيا والهند�سة الطبية 
والطب والرعاية ال�سحية
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جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م  ٩٠

متهيد:

الفصــل الرابــع يســتعرض مــا تبذلــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة خــال العــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ 

ــن  ــي والصحــي التعليمــي عــر ابتعــاث منســويب الجامعــة م ــن الطب ــاء العلمــي واملعــريف يف املجال ، مــن دعــم مســتمر نحــو االرتق

ــب  ــى تدري ــة ع ــرص الجامع ــام تح ــوراه، ك ــة والدكت ــتر والزمال ــة املاجس ــة مرحل ــم لدراس ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ أعض

كوادرهــا لضــامن تطبيــق أحــدث وأفضــل ســبل ووســائل التعلــم والتعليــم األكادميــي عــر ابتعاثهــم يف التخصصــات الدقيقــة 

ــزة. ــاالت املمي واملج

االبتعاث  :4.1
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــويب الجامع ــم منس ــور ودع ــر ام ــهيل وتيس ــأنها تس ــن ش ــده م ــام عدي ــة مبه ــاث بالجامع ــوم إدارة االبتع تق

ــات  ــن امللحقي ــل ب ــة الوص ــو حلق ــفر وه ــج س ــر برنام ــم ع ــع وزارة التعلي ــيق م ــال التنس ــن خ ــم، م ــن يف حكمه ــس وم التدري

الثقافيــة يف دول االبتعــاث وبــن املبتعــث والجامعــة مــام يســهل تتبــع طلبــات املبتعثــن باالضافــة ملتابعتهــم واالرشاف عــى خطــط 

ــي  ــام الجامع ــال الع ــازات خ ــن اإلنج ــاث م ــه إدارة االبتع ــه وتقدم ــا تبذل ــع م ــى الجمي ــى ع ــة. وال يخف ــم التعليمي ــر عمليته س

ــث  ــة حي ــويب الجامع ــاث منس ــر ابتع ــة ع ــي للجامع ــي واألكادمي ــتوى العلم ــن املس ــع م ــأنها الرف ــن ش ــي م ١44٠/١4٣٩هـــ، والت

ــرى،  ــة األخ ــن الصحي ــات امله ــة إىل تخصص ــاء وباالضاف ــن األطب ــامل املبتعث ــة ش ــث ومبتعث ــن )٣46( مبتع ــاميل املبتعث ــغ إج ــم بل ت

ــم )٣٩(. ــاد منه ــة، ع ــة والصحي ــات الطبي ــا يف التخصص ــهادات العلي ــى الش ــول ع للحص

٤.١.١: أهــداف إدارة االبتعاث:
ــدأ دور إدارة  ــث يب ــام، حي ــة كل ع ــؤون التعليمي ــة للش ــة الجامع ــل وكال ــن قب ــم م ــم قبوله ــن يت ــن الذي ــع املعيدي ــواء جمي احت

االبتعــاث مبجــرد دخــول املعيديــن منظومــة الجامعــة بإعطائهــم الضامنــات املاليــة الازمــة لتســهيل حصولهــم عــى قبــوالت 

ــم  ــرد قبوله ــث مبج ــم حي ــن وال تخصصاته ــداد املبتعث ــدد أع ــاث ال تح ــامل. إن إدارة االبتع ــف دول الع ــة مبختل ــات عريق ــن جامع م

كمعيديــن مــن قبــل وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة يعتــرون مرشــحن لابتعــاث متــى مــا حصلــوا عــى قبــول معتمــد 

ــة  ــاث ومبوافق ــة لابتع ــة الكافي ــر امليزاني ــع توف ــة م ــة املعني ــل الكلي ــن قب ــه م ــق علي ــم ومواف ــل وزارة التعلي ــن قب ــه م ــوىص ب وم

اللجنــة املختصــة.

٤.١.٢: االبتعــاث الداخلــي واخلارجــي باجلامعة

جــدول ٦٠: إمجــايل أعــداد مبتعثــي اجلامعــة مــن أعضــاء هيئة التدريس خالل الســنوات الثــالث املاضية

اإجمايل اأعداد مبتعثي اجلامعة خالل ال�سنوات الثالث املا�سية 

املبتعثون االأعوام

1438/1437444هـ

1439/1438387هـ

1440/1439٣46هـ

1177املجموع
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رســم توضيحــي ٧ : لشــكل يبــن أعــداد الطــالب املبتعثــن خــالل الثالث ســنوات املاضية بنســبة تراجع ١١% 

جــدول ٦١ : يبــن إمجــايل أعــداد مبتعثــي اجلامعــة داخــل وخارج اململكــة خالل ثالثة ســنن جامعية

توزيع اأعداد مبتعثي اجلامعة بالداخل واخلارج

املدينةال�سنة اجلامعية
املبتعثون

خارجيداخلي

1438/1437هـ

7217الريا�س

161-جدة

59-االأح�ساء

1439/1438هـ

14194الريا�س

128-جدة

51-االأح�ساء

1440/1439هـ

٢173الريا�س

123-جدة

46-االأح�ساء

٢٣1152املجموع
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ــن  ــن اجلــدد واملقيدي ــان عــدد املبتعث ــع بي ــة يف الداخــل واخلــارج م ــن اجلامع جــدول ٦٢: يوضــح أعــداد مبتعث
ــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ واخلرجيــون جلمي

جهة االبتعاث
الدرجة املبتعث لهاو�سع

املجموعاأخرىالدكتوراهاملاج�سترياملبتعثني

املبتعثون للخارج

1520237اجلدد

5615953268املقيدون

257739اخلريجون

املبتعثون يف الداخل

----اجلدد

22--املقيدون

----اخلريجون

املجموع

1520237اجلدد

5615955270املقيدون

257739اخلريجون

9618664346املجموع الكلي

ــاث  ــن االبتع ــرض م ــوع والغ ــة والن ــب الكلي ــدد حس ــون اجل ٤.١.٣: املبتعث
خــالل العــام اجلامعــي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـــ

جــدول ٦٣: يوضــح أعــداد املبتعثــن اجلــدد لــكل كليــة مــع بيــان اجلنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن 
إمجــايل عــدد املبتعثــن جلميــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

مبتعثني الكليات
من 2018/09/10م
اإىل 2019/05/15م

املجموعلغةزمالةماج�ستريدكتوراه
املجموع الكلي

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

اجلهةاملدينةالكلية

كلية الطب

الريا�س
1122خارجي

داخلي

جدة
111خارجي

داخلي

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

الريا�س
211314خارجي

داخلي

جدة
234549خارجي

داخلي

االأح�ساء
212415خارجي

داخلي
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كلية التمري�س

الريا�س
خارجي

داخلي

جدة
333خارجي

داخلي

االأح�ساء
خارجي

داخلي

كلية العلوم و املهن 
ال�سحية

الريا�س
12123خارجي

داخلي

جدة
322347خارجي

داخلي

االأح�ساء
111خارجي

داخلي

الريا�سكلية طب اال�سنان
خارجي

داخلي

الريا�سكلية ال�سيدلة
خارجي

داخلي

كلية ال�سحة العامة 
222خارجيالريا�سواملعلوماتية ال�سحية

221537-2--12878املجموع
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٤.١.٤: املبتعثــون املقيــدون حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث 
يف العــام اجلامعــي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـــ

ــان اجلنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن  ــكل كليــة مــع بي جــدول ٦٤ : يوضــح أعــداد املبتعثــن املقيديــن ل
إمجــايل عــدد املبتعثــن جلميــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

مبتعثني الكليات
من 2018/09/10م
اإىل 2019/05/15م

املجموعلغةزمالةماج�ستريدكتوراه
املجموع الكلي

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

اجلهةاملدينةالكلية

كلية الطب

الريا�س
1214515722خارجي

222داخلي

جدة
4863101121خارجي

داخلي

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

الريا�س
191624212041خارجي

داخلي

جدة
81042121224خارجي

داخلي

االأح�ساء
104711218725خارجي

داخلي

كلية التمري�س

الريا�س
101010خارجي

داخلي

جدة
1411515خارجي

داخلي

االأح�ساء
333خارجي

داخلي

كلية العلوم و املهن 
ال�سحية

الريا�س
469313922خارجي

داخلي

جدة
4667101323خارجي

داخلي

االأح�ساء
4599خارجي

داخلي

الريا�سكلية طب اال�سنان
493153121325خارجي

داخلي
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الريا�سكلية ال�سيدلة
1516671219خارجي

داخلي

كلية ال�سحة العامة و 
24246خارجيالريا�ساملعلوماتية ال�سحية

111خارجيالريا�سموظف مبتعث

581013125331712123145268املجموع

*ويق�س��د باملبتعث��ني املقيدي��ن املوجودي��ن فع��اًل يف بل��د البتع��اث وعل��ى مقاع��د الدرا�س��ة خ��الل الع��ام اجلامع��ي 1438/1437ه���.

٤.١.٥: املبتعثــن اخلرجيــن حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث 
خــالل العــام اجلامعــي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ

ــدار  ــاث ومق ــن االبتع ــرض م ــس والغ ــان اجلن ــع بي ــة م ــكل كلي ــن ل ــن اخلرجي ــداد املبتعث ــح أع ــدول ٦٥: يوض ج
ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــام اجلامع ــالل الع ــل خ ــع املراح ــن جلمي ــدد املبتعث ــايل ع ــن إمج ــبتهم م نس

مبتعثني الكليات
من 2018/09/10م
اإىل 2019/05/15م

املجموعلغةزمالةماج�ستريدكتوراه
املجموع الكلي

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

اجلهةاملدينةالكلية

كلية الطب

الريا�س
1344خارجي

داخلي

جدة 
11121336خارجي

داخلي

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

الريا�س
1233خارجي

داخلي

جدة
1321347خارجي

داخلي

االأح�ساء
111خارجي

داخلي

كلية التمري�س

الريا�س
333خارجي

داخلي

جدة
2133خارجي

داخلي

االأح�ساء
خارجي

داخلي
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كلية العلوم و املهن 
ال�سحية

الريا�س
14145خارجي

داخلي

جدة
444خارجي

داخلي

االأح�ساء
11112خارجي

داخلي

الريا�سكلية طب اال�سنان
خارجي

داخلي

الريا�سكلية ال�سيدلة 
خارجي

داخلي
كلية ال�سحة العامة و 

111خارجيالريا�ساملعلوماتية ال�سحية

2511145101182139املجموع

*ويق�س��د ب��ه املبتعث��ون الذي��ن انه��وا امل�س��توى التعليم��ي ال��ذي ابتعث��وا ل��ه خ��الل الع��ام اجلامع��ي 1440/1439ه���.

التدريب  :4.2
ــر  ــك ع ــا وذل ــر العمــل األكادميــي واإلداري فيه ــة  إىل تحســن وتطوي ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــك ســعود ب ــة املل تســعى جامع

ــه،  ــي أو خارج ــرم الجامع ــل الح ــام داخ ــي تق ــة والت ــويب الجامع ــة ملنس ــدورات التدريبي ــل وال ــرات وورش العم ــدوات واملؤمت الن

ــي ١4٣٩/١4٣8هـــ )5٠٠( دورة. ــام الجامع ــا خــال الع ــم تنفيذه ــي ت ــة والت ــج التدريبي ــدد الرام ــغ إجــاميل ع ــث بل حي

٤.٢.١: تدريــب أعضــاء هيئــة التدريس
جــدول ٦٦ : يوضــح أعــداد املتدربــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة حســب الكليــة خــالل العامــن 

١٤٣٩/١٤٣٨هـــ و  ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ  ــن  اجلامع

جمموع املتدربني للعام 
اجلامعي 1440/1439هـ

جمموع املتدربني للعام 
اجلامعي 1439/1438هـ

جمموع املتدربني للعام 
اجلامعي 1438/1437هـ الكلية

16 8 30 الريا�س

19كلية التمري�س 36 35 جدة

14 33 15 االأح�ساء

39 20 29 الريا�س

11كلية العلوم الطبية التطبيقية 10 13 جدة

16 10 11 االأح�ساء

30 21 26 كلية طب االأ�سنان

29 31 33 كلية ال�سيدلة
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83 93 123 الريا�س

97كلية العلوم واملهن ال�سحية 57 30 جدة

54 38 52 االأح�ساء

16 20 18 كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

32 61 72 الريا�س
كلية الطب

23 28 13 جدة

479 466 500 املجموع

 ADAA *م�س��در الرقام 

٤.٢.٢: تدريــب اإلدارين
ــب يف شــهر  ــدأ العمــل برنامــج التدري ــد ب ــة. وق ــة واإلداري ــر هــي إحــدى اإلدارات التابعــة للشــؤون املالي ــب والتطوي إدارة التدري

ــم  ــل الخدمات ت ــم أفض ــى تقدي ــاً ع ــة. وحرص ــي الجامع ــع موظف ــاءات جمي ــع كف ــر ورف ــدف تطوي ــام ٢٠١6م، به ــن ع ــل م إبري

التعــاون مــع مجموعــة مــن املعاهــد التدريبيــة الخاصــة إلقامــة دورات مختلفــة لتغطيــة االحتيــاج التدريبــي لجميــع إدارات 

ــروع  ــمل ف ــاط اإلدارة ليش ــيع نش ــدورات وتوس ــن ال ــتفيدين م ــدد املس ــادة ع ــادم ٢٠١٩ بزي ــام الق ــال الع ــح خ ــة ونطم الجامع

الجامعــة بجــدة واألحســاء. وذلــك بعمــل خطــة تدريبيــة شــاملة عــى مســتوى الوظائــف واإلدارات حســب االحتياجــات وامليزانيــة 

ــودة. املرص

العامــن  بــدورات تدريبيــة خــالل  املوظفــن اإلداريــن يف اجلامعــة ممــن شــارك  أعــداد  ٦٧: يوضــح  جــدول 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ و  ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ  اجلامعيــن 

نوع التدريب
العام اجلامعي 1440/1439هـالعام اجلامعي 1439/1438هـالعام اجلامعي 1438/1437هـ

عدد املتدربنيعدد الدوراتعدد املتدربنيعدد الدوراتعدد املتدربنيعدد الدورات

1231771848172داخل اجلامعة

142برامج معهد الإدارة137برامج معهد الإدارة115برامج معهد الإدارةخارج اجلامعة

التدريب االإلكرتوين

)من�سة دروب(
--

برامج �سندوق تنمية املوارد 

الب�سرية
455

برامج �سندوق تنمية 

املوارد الب�سرية
736

12432777681050املجموع
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٤.٢.٣: تطويــر اجلهــاز اإلداري 
يتــم اســتعراض الرامــج التــي شــارك بهــا منســويب الجامعــة ، ويشــار خــال ذلــك إىل جهــة التدريــب وعــدد املتدربــن فيهــا خــال 

العــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١8م.

جــدول ٦٨: يوضــح عــدد الــدورات الــي مت تقدميهــا للموظفــن اإلداريــن وأعــداد املشــاركن فيهــا خــالل العــام 
اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

الدورات املقدمة ملن�سوبي اجلامعة للعام اجلامعي 1439/1438هـ

م�سمى الربنامججهة التدريبم

عدد املتدربني

اأنثىذكر

غري �سعودية�سعوديةغري �سعودي�سعودي

1

RMG

Effective Planning14182

2Six Sigma18062

3Business Professional Behavior15173

4Organizational Behavior110132

5Quality Management13192

6
HRD

Key Performance Indicator18260

7Risk Management171111

10666012املجموع

جــدول ٦٩: يوضــح عــدد الــدورات الــي مت تقدميهــا للموظفــن اإلداريــن وأعــداد املشــاركن فيهــا خــالل العــام 
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الدورات املقدمة ملن�سوبي اجلامعة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

م�سمى الربنامججهة التدريبم

عدد املتدربني

اأنثىذكر

غري �سعودية�سعوديةغري �سعودي�سعودي

1

Watan First

 Problem Solving & Decision Making120121

2Six Sigma112101

3 Non-Profit Organizational Effectiveness5093

4Self-Management21183

5Key Performance Indicators110110

6Comprehensive Employee21125

7Project Management Office10091

8Key Performance Indicators62111

5969215املجموع
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٤.٢.٣.١: بنــاء وتفعيــل النظــام اإللكتــروين للتســجيل يف الربامــج والــدورات التدريبية
قامــت إدارة التدريــب والتطويــر بالتنســيق مــع إدارة تقنيــة املعلومــات إليجــاد نظــام إلكــروين لتســهيل عمليــة الوصــول إىل 

ــر  ــب والتطوي ــعى إدارة التدري ــام تس ــاً. ك ــجيل إلكروني ــى التس ــدرة ع ــة إىل الق ــن، إضاف ــة للموظف ــدورات املقدم ــات ال معلوم

ــدوق  ــل منصــة دروب التابعــة لصن ــة مث ــت ســبل التعــاون مــع بعــض املؤسســات الحكومي ــث بحث ــم اإلالكــروين حي ــر التعلي لتطوي

تنميــة املــوارد البريــة ومنصــة إثــرايئ التابعــة ملعهــد اإلدارة العامــة وذلــك لتفعيــل التدريــب اإللكــروين والقــدرة عــى االســتفادة 

ــذي يناســبه بهــدف  ــازم يف الوقــت ال ــة املقدمــة وتســهيل حصــول املوظــف عــى التدريــب ال ــدورات واملؤمتــرات اإللكروني مــن ال

ــة.  ــن منســويب الجامع ــات م ــن واملوظف ــاءة املوظف ــع مســتوى كف رف

٤.٢.٣.٢: تطــور أنشــطة التدريــب الداخلي 
تأسســت إدارة التدريــب والتطويــر يف عــام ١4٣7هـــ، وقامــت إدارة التدريــب والتطويــر بإقامــة عــدد )6( دورات يف الريــاض فقــط، 

ــة  ــر دورة تدريبي ــة ع ــم اربع ــر بتنظي ــب والتطوي ــت إدارة التدري ــث قام ــدورات حي ــدد ال ــادة ع ــة لزي ــة تدريبي ــل خط ــم عم وت

داخــل الجهــة خــال العــام ١4٣٩/١4٣8، حيــث اســتفاد منهــا ٣5٠ موظــف وموظفــة مــن منســويب جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد 

ــا )١7٢( موظــف  ــة اســتفاد منه ــة دورات تدريبي ــاض. ونظمــت خــال العــام ١44٠/١4٣٩هـــ مثاني ــة يف الري ــوم الصحي ــز للعل العزي

ــاض ــة يف الري ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب وموظفــة مــن منســويب جامعــة املل

٤.٢.٣.٣: الربامــج التدريبيــة اخلارجية 
ــث  ــة حي ــد اإلدارة العام ــع معه ــاون م ــم التع ــة ت ــة للجامع ــه منفع ــا في ــم كل م ــى تقدي ــر ع ــب والتطوي ــن إدارة التدري ــا م حرص

ــعى  ــام نس ــد اإلدارة. ك ــر معه ــاء يف مق ــدة واألحس ــاض وج ــة يف الري ــويب الجامع ــن منس ــة م ــف وموظف ــب )7٠8( موظ ــم تدري ت

ــات  ــره يف مؤسس ــد بوف ــا يوج ــو م ــل. وه ــات العم ــع متطلب ــب م ــا يتناس ــة مب ــودة عالي ــة ذات ج ــج تدريبي ــار برام ــم واختي لتقدي

ــة يف  ــل اململك ــرة يف داخ ــر متوف ــة والغ ــة املطلوب ــات التدريبي ــة االحتياج ــيتم تغطي ــك س ــة. وبذل ــل اململك ــة داخ ــز تدريبي ومراك

ــة. ــارج اململك ــة خ ــات متخصص ــز وجه ــع مراك ــة م ــج تدريبي ــيق برام ــم وتنس ــق تنظي ــن طري ــام ١44٠هـــ ع ع

٤.٢.٣.٤: االنشــطة التدريبيــة ملنســويب اجلامعــة خــالل عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩م
ســعت إدارة التدريــب والتطويــر جاهــدة لتوفــر أفضــل الــدورات التدريبيــة لتغطيــة كافــة االحتياجــات مبــا يتناســب مــع 

ــن  ــدد م ــر ع ــنة ٢٠١٩/٢٠١8 م لتوف ــف واإلدارات لس ــتوى الوظائ ــى مس ــة ع ــة تدريبي ــع خط ــم وض ــد ت ــل. فق ــات العم متطلب

ــع  ــاون م ــر التع ــب والتطوي ــط إدارة التدري ــن خط ــا م ــاء. وأيض ــدة واألحس ــه يف ج ــي وفروع ــز الرئي ــة يف املرك ــدورات التدريبي ال

ــة. ــويب الجامع ــر ملنس ــة أك ــرص تدريبي ــق ف ــد وخل ــن بع ــب ع ــتوى التدري ــع مس ــة لرف ــات الحكومي ــن املؤسس ــد م املزي

.
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الفصل الخامس

األنشطة العلمية والتعليمية

١٠١
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متهيد:
يتــم يف الفصــل الخامــس اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مبركزهــا الرئيــي وفروعهــا 

ــة  ــوم األنشــطة العلمي ــل مفه ــز وتفعي ــا ألجــل تعزي ــس وطابه ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــن خــال منســوبيها م يف جــدة واألحســاء م

ــال  ــا مج ــن أهمه ــي م ــاالت والت ــع املج ــة يف جمي ــداف الجامع ــط وأه ــق خط ــاح وتحقي ــع إلنج ــر الواق ــا ع ــة وتطبيقه والتعليمي

ــة  ــل بحثي ــة ومعام ــات علمي ــب ومج ــع وكت ــن مراج ــوبيها م ــه منس ــا يحتاج ــة كل م ــر الجامع ــًة إىل توف ــي إضاف ــث العلم البح

ــة. ــة واملهني ــرتهم العلمي ــدم مس تخ

البحث العلمي
التعليــم والتعلــم هــو القاعــدة الرئيســية يف أي مؤسســة تعليميــة، كــام أن متيــز مخرجاتــه هــو مقيــاس لنجــاح أي منشــأة تعليميــة. 

وتعتــر جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة عمليــة التعليــم والتعلــم هــي الركيــزة األساســية لتحقيــق وإنجــاح 

ــود البحــث  ــق تســخر جه ــن طري ــة ع ــة والصحي ــوم الطبي ــم العل ــة يف تعلي ــة عالي ــم نوعي ــة لتقدي ــة يف هــذه املهم ــود املبذول الجه

ــز  ــك مفهــوم تعزي ــي بدورهــا تحقــق بذل ــايل هــو أحــد األهــداف االســراتيجية يف خطــة الجامعــة ٢٠١6-٢٠٢١، والت العلمــي، وبالت

ــة  ــج األكادميي ــن الرام ــة م ــة حزم ــدم الجامع ــك تق ــة. كذل ــة والصحي ــة الطبي ــق املتخصصــن يف الرعاي ــي تخل ــة الت ــج األكادميي الرام

ــع  ــق م ــا يتواف ــن ومب ــات الوط ــات واحتياج ــة متطلب ــة يف تلبي ــوس ذات الصل ــج البكالوري ــا وبرام ــات العلي ــتوى الدراس ــى مس ع

ــل  ــار عم ــع أط ــق م ــا يتناس ــة مب ــا األكادميي ــة برامجه ــورت الجامع ــك ط ــل ذل ــن اج ــة ٢٠٣٠. وم ــة اململك ــات رؤي ــط ومتطلب خط

ــم  ــن أه ــاً. وم ــدة عاملي ــات املعتم ــع الجامع ــاون م ــال التع ــن خ ــة م ــج يف البداي ــذه الرام ــت ه ــد تأسس ــة. وق ــات الوطني املؤه

ــي: ــا ي ــة هــي م ــه العاملــي لألبحــاث الطبي ــد الل ــك عب أهــداف مركــز املل

ــة 	  ــؤدي إىل تحســن مســتوى الرعاي ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــددة التخصصــات والت ــة متع ــة والطبي ــاث العلمي ــم األبح تأســيس ودع

ــة. الصحي

خلــق بيئــة بحثيــة تســاعد عى منو وتطويــر املوارد املالية والقــدرات البرية واملحافظــة عليها.	 

تعزيــز ثقافــة التعــاون والراكة مــع القطاعن العــام والخاص عى املســتوين الوطني والدويل.	 

ــي. وإذا  ــث العلم ــم إال بالبح ــة ال يت ــرق العاجي ــة والط ــور األدوي ــاة، وتط ــودة الحي ــن ج ــؤدي إىل تحس ــب ي ــور الط ــام أن تط ك

ــامء  ــال للعل ــاح املج ــن يت ــة فل ــزات الفني ــة والتجهي ــوادر البري ــل الك ــوي أفض ــرة وتح ــة معت ــث علمي ــز بح ــاك مراك ــن هن مل تك

ــي.  ــؤدي إىل تحســن املســتوى الصحــي للمجتمــع واملســاهمة يف االقتصــاد الوطن ــي ت ــة الت ــن إىل مامرســة النشــاطات البحثي والباحث

ــة  ــافات طبي ــكارات واكتش ــاق البت ــة انط ــون منص ــة ليك ــاث الطبي ــي لألبح ــه العامل ــد الل ــك عب ــز املل ــأ مرك ــق نش ــذا املنطل ــن ه م

وطنيــة تخــرج بالوطــن مــن قامئــة الــدول املســتهلكة إىل مصــاف دول املنتجــة. وقــد وفــر املركــز البيئــة الازمــة إلجــراء الدراســات 

ــز  ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــي وجامع ــرس الوطن ــة للح ــز الطبي ــد العزي ــك عب ــة املل ــويب مدين ــن منس ــن م ــاث للباحث واألبح

ــري  ــكادر الب ــة إىل ال ــذا باإلضاف ــة ه ــات البحثي ــدث املتطلب ــزة بأح ــة ومجه ــرات متكامل ــوي مخت ــز يح ــة. واملرك ــوم الصحي للعل

ــجيل  ــة تس ــز خدم ــدم املرك ــام يق ــاً. ك ــاث مادي ــن األبح ــر م ــم الكث ــا بدع ــوم أيض ــز يق ــأن املرك ــام ب ــن، عل ــا للباحث ــم فني الداع

ــة. ــجيل العاملي ــب التس ــع مكات ــاون م ــك بالتع ــراع وذل ــراءات االخ ــهادات ب ــدار ش واص
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ــاك  ــة إال بالبحــث العلمــي. وإذا مل تكــن هن ــة والطــرق العاجي ــاة، وال تتطــور األدوي ــؤدي إىل تحســن جــودة الحي تطــور الطــب ي

ــن إىل  ــامء والباحث ــال للعل ــاح املج ــن يت ــة فل ــزات الفني ــة والتجهي ــوادر البري ــل الك ــوي أفض ــرة وتح ــة معت ــث علمي ــز بح مراك

ــذا  ــن ه ــي. م ــاد الوطن ــاهمة يف االقتص ــع واملس ــي للمجتم ــتوى الصح ــن املس ــؤدي إىل تحس ــي ت ــة الت ــاطات البحثي ــة النش مامرس

املنطلــق نشــأ مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة ليكــون منصــة انطــاق البتــكارات واكتشــافات طبيــة وطنيــة تخــرج 

ــاث  ــات واألبح ــراء الدراس ــة إلج ــة الازم ــز البيئ ــر املرك ــد وف ــة. وق ــاف دول املنتج ــتهلكة إىل مص ــدول املس ــة ال ــن قامئ ــن م بالوط

ــوم  ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــي وجامع ــرس الوطن ــة للح ــز الطبي ــدا لعزي ــك عب ــة املل ــويب مدين ــن منس ــن م للباحث

الصحيــة. واملركــز يحــوي مختــرات متكاملــة ومجهــزة بأحــدث املتطلبــات البحثيــة هــذا باإلضافــة إىل الــكادر البــري الداعــم فنيــا 

ــا. كــام يقــدم املركــز خدمــة تســجيل واصــدار شــهادات  ــر مــن األبحــاث مادي ــأن املركــز يقــوم أيضــا بدعــم الكث ــام ب ــن، عل للباحث

بــراءات االخــراع وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب التســجيل العامليــة. ويعتــر مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة مركــزاً 

رياديــاً عامليــاً يف مجــال األبحــاث الطبيــة الحيويــة والرسيريــة، ولــه مركــز رئيــي يقــع يف مدينــة الريــاض بداخــل الحــرم الجامعــي 

ــن  ــنى م ــاء، ليتس ــدة واألحس ــة ج ــن مدين ــن يف كل م ــه فرع ــك ل ــة، وكذل ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل لجامع

ــر  ــة ذات األث ــة االبتكاري ــاث العلمي ــم األبح ــك لدع ــز وذل ــاء املرك ــم إنش ــه ت ــن أجل ــذي م ــامي وال ــدف الس ــق اله ــه تحقي ــذا كل ه

اإليجــايب عــى صحــة الســكان.

٥.١.٢: مراكــز األحبــاث باملنطقــة الغربية
ــل  ــاً يف العم ــة ومتوازي ــة باملنطق ــاث الطبي ــاس لألبح ــر األس ــة حج ــة الغربي ــاث باملنطق ــي لألبح ــه العامل ــد الل ــك عب ــز املل ــل مرك ميث

ــن  ــزه م ــا ميي ــز م ــكل مرك ــن ل ــة، ولك ــراتيجيات العام ــامً يف االس ــاركاً معه ــة ومش ــة الرقي ــطى واملنطق ــة الوس ــه باملنطق ــع مثيلي م

ــة  ــة تحتي ــر بني ــى توف ــة ع ــة الغربي ــة باملنطق ــاث الطبي ــي لألبح ــه العامل ــد الل ــك عب ــز املل ــط مرك ــوم خط ــكار. تق ــداع واالبت اإلب

ــداع  ــن اإلب ــن م ــامء والباحث ــن العل ــى يتمك ــث حت ــاخ حدي ــة يف من ــزة الزم ــورة وأجه ــة ومتط ــة حديث ــن تقني ــة م ــة مكون متقدم

واإلنجــاز. وهــذا الدعــم لــن يكــون مقتــراً عــى الباحثــن مــن العاملــن بالشــؤون الصحيــة للحــرس الوطنــي، بــل سيشــمل جميــع 

ــة  ــور املعرف ــه تتط ــن اجل ــذي م ــل ال ــدف النبي ــق اله ــل تحقي ــن أج ــك م ــا. وذل ــة وخارجه ــة يف اململك ــاث الطبي ــن باألبح املهتم

ــانية. ــة اإلنس ــة لخدم الطبي

٥.١.٣: مراكــز األحبــاث باملنطقة الشــرقية
ــة  ــة الرقي ــة يف املنطق ــداداً لدعــم األبحــاث الطبي ــل امت ــة ميث ــة الرقي ــة يف املنطق ــه العاملــي لألبحــاث الطبي ــد الل ــك عب ــز املل مرك

مــن اململكــة حيــث ســيعمل بالتــوازي مــع مركــز امللــك عبداللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف املنطقتــن الوســطى والغربيــة، 

ــة  ــة التحتي ــز البني ــر املرك ــوف يوف ــداع. وس ــكار واإلب ــى روح االبت ــة ع ــع املحافظ ــام م ــراتيجيات معه ــن االس ــد م ــم العدي ويتقاس

ــاك فرصــة  ــل هن ــة ب ــذي ال يقتــر عــى منســويب الشــؤون الصحي ــي ال ــن يف املجــال الطب ــة ومســاندة الباحث لدعــم األبحــاث الطبي

ــم. ــذا الدع ــن ه ــتفادة م ــة لاس ــؤون الصحي ــارج الش ــن خ ــن م للباحث
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ــك عبــد اهلل العاملــي لألحبــاث الطبيــة يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء لســنة  قائمــة مبشــاريع مركــز املل
ــى النحــو التــايل: ــر عل التقري

مركز القيادة الوطنية للتجارب ال�سريريةبنك دم احلبل ال�سريمركز درا�سات التكافوؤ احليوي
برنامج اأبحاث اأمرا�س القلب وال�سراينياأبحاث اجلينوم الطبيالبنك احليوي ال�سعودي
برنامج اأبحاث اخلاليا اجلذعية والطب التجديدياأبحاث النانو الطبيةاأبحاث الأمرا�س املعدية
ال�سجل ال�سعودي للمتربعني باخلاليا اجلذعية�سجالت الأمرا�ساأبحاث ال�سحة ال�سكانية

الطب التطوريبرنامج اأبحاث ال�سرطان

خمتربات الطب التجريبياأبحاث الإ�سابات

5.2: مشــاريع مركــز الملــك عبــد اهلل العالمي لألبحــاث الطبية:
جــدول ٧٠: يوضــح ابــرز البيانــات اإلحصائية الــي مت تنفيذهــا باجلامعة

العام اجلامعي 1440/1439هـالعام اجلامعي 1439/1438هـالعام اجلامعي 1438/1437هـالت�سنيف

2657971عدد امل�ساريع املمولة

751729951عدد املن�سورات العلمية

5414عدد براءات االخرتاع

٥.٢.١: املشــاريع البحثيــة املدعومة
جــدول ٧١: يوضــح عــدد البحــوث املدعومــة وميزانياهتــا خالل الســنوات الثــالث املاضية من تاريــخ التقرير

ميزانية االأبحاث املدعومةعدد االأبحاث املدعومةالعام اجلامعي

1438/143726570003052هـ

1439/14387924339761هـ

1440/14396232966069هـ

406127308882املجموع
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ارتفــاع   يالحــظ  حيــث  املدعومــة  األحبــاث  ميزانيــة  مــع  مقارنــة  املدعومــة  األحبــاث  عــدد  يبــن   :  ٨ توضيحــي  رســم 
املاضــي. العــام  عــن  املدعومــة  لالحبــاث   %  ٢١ تراجــع  ونســبة  املاضــي  العــام  عــن   %٣٥ مبقــدار  للميزانيــة  

٥.٢.٢: البحــوث األكادمييــة املمولــة موزعة حســب جهــة التمويل 
جــدول ٧٢ : يبــن عــدد البحــوث املدعومــة حســب جهــة التمويل خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

البحوث املدعومة للعام اجلامعي 1440/1439هـ ح�سب جهة التمويل

امليزانيةعدد البحوثاجلهة املمولة

4929094470مركز امللك عبد اهلل العاملي لالأبحاث الطبية

--مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

133870599�سركات اأو مراكز اأبحاث خارجية

6232966069املجموع

٥.٢.٣: فعاليــات البحــث العلمــي يف اجلامعــة
ــد  ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــة يف جامع ــاث الطبي ــي لألبح ــه العامل ــد الل ــك عب ــز املل ــاركة مرك ــت مبش ــي مت ــات الت ــطة والفعالي األنش

ــق ٢٠١٩/٢٠١8م ــي ١44٠/١4٣٩هـــ املواف ــام الجامع ــال الع ــا خ ــم خارجه ــا ت ــة إىل م ــا باإلضاف ــة وفروعه ــوم الصحي ــز للعل العزي

منتــدى مركــز امللك عبــد الله العاملي لألبحاث الطبية الســنوي التاســع.	 
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٥.٢.٤: النشــاطات البحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريس

جــدول ٧٣: يبــن عــدد األحبــاث الــي مت نشــرها عن طريــق الكليات يف اجلامعــة وفروعها

اإجمايل عدد االأبحاث اخلا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة ح�سب الكلية

العام اجلامعي 1440/1439هـالعام اجلامعي 1439/1438هـالعام اجلامعي 1438/1437هـالكلية

49543109الطب - الريا�س

8822-الطب - جدة

201144طب االأ�سنان 

496443ال�سيدلة

19-24التمري�س - الريا�س

1215-التمري�س - جدة

11177التمري�س - االأح�ساء 

2024-العلوم الطبية التطبيقية - الريا�س

3318-العلوم الطبية التطبيقية - جدة

136-العلوم الطبية التطبيقية - االأح�ساء

2498153ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية

0--العلوم واملهن ال�سحية

177899460املجموع

جــدول ٧٤: يوضــح أعــداد البحــوث املنشــورة عــن طريــق مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألحبــاث الطبيــة، يف 
ISI , SCOPUS   خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ مراصــد وقواعــد النشــر العامليــة مثــل 

املر�سدالعددجماالت البحوث

ISI , SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, PUB MED AND 951جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية واال�سرتاتيجية

SCIFINDER

--جماالت العلوم االإن�سانية واالجتماعية

ISI , SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, PUB MED AND 951املجموع

SCIFINDER
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٥.٢.٥: النشــاطات البحثيــة للطــالب

جــدول ٧٥ : يبــن عــدد املنشــورات البحثيــة للطــالب يف الكليات

عدد املن�سورات خالل العام اجلامعيالكليةم

1440/1439هـ1439/1438هـ1438/1437هـالريا�س
9133116الطب1

1172465العلوم الطبية التطبيقية2

71130التمري�س3

104-33ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية4

21539ال�سيدلة5

-712طب االأ�سنان6

1440/1439هـ1439/1438هـ1438/1437هـجدة
2284956الطب1

9130التمري�س2

21--كلية العلوم الطبية التطبيقية3

1440/1439هـ1439/1438هـ1438/1437هـاالأح�ساء
345التمري�س1

6-7العلوم الطبية التطبيقية2

523139472املجموع

 

رســم توضيحــي ٩ : يبــن جممــوع اعــداد البحــوث الطالبيــة خــالل الثــالث ســنوات املاضية ويالحظ تراجع بنســبة ٥%.
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٥.٢.٦: دعم النشــر الدويل
جــدول ٧٦ : يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خالل العام ٢٠١٦م، يف املجــاالت العلميــة التالية

البحوث املن�سورة )2016(املجاالت العلميةاملدينة

الريا�س

جماالت العلوم االأ�سا�سية 
453 والتطبيقية

ال�سرطان، ال�سكري، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تقنية النانو، تطوير الأدوية، املجاالت اال�سرتاتيجية
اجلينات، اخلاليا اجلذعية، بنك دم احلبل ال�سري

جدة
جماالت العلوم االأ�سا�سية 

112 والتطبيقية

ال�سرطان، ال�سكري، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تطوير الأدوية، اجليناتاملجاالت اال�سرتاتيجية

االأح�ساء
جماالت العلوم االأ�سا�سية 

9 والتطبيقية

الأمرا�س املعدية، اجليناتاملجاالت اال�سرتاتيجية

574املجموع

جــدول ٧٧ : يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خالل العام ٢٠١٧م، يف املجــاالت العلميــة التالية

البحوث املن�سورة )2017(املجاالت العلميةاملدينة

الريا�س

جماالت العلوم االأ�سا�سية 
والتطبيقية

 547

املجاالت اال�سرتاتيجية
ال�سرطان، ال�سكري، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تقنية النانو، تطوير الأدوية، 

اجلينات، اخلاليا اجلذعية، بنك دم احلبل ال�سري، الطب التجريبي

جدة

جماالت العلوم االأ�سا�سية 
والتطبيقية

 176

املجاالت اال�سرتاتيجية
ال�سرطان، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تطوير الأدوية، اجلينات، اخلاليا 

اجلذعية، الطب التجريبي 

االأح�ساء

جماالت العلوم االأ�سا�سية 
والتطبيقية

 28

ال�سكري، الأمرا�س املعدية، تقنية النانو، اجليناتاملجاالت اال�سرتاتيجية

751املجموع

جــدول ٧٨: يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خالل العام ٢٠١٨م، يف املجــاالت العلميــة التالية

البحوث املن�سورة )2018(املجاالت العلميةاملدينة

الريا�س
690جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

ال�سرطان، ال�سكري، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تقنية النانو، تطوير الأدوية، املجاالت اال�سرتاتيجية
اجلينات، اخلاليا اجلذعية، بنك دم احلبل ال�سري، الطب التجريبي

جدة
193جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

ال�سرطان، اأمرا�س القلب وال�سرايني، الأمرا�س املعدية، الأع�ساب، تطوير الأدوية، اجلينات، اخلاليا املجاالت اال�سرتاتيجية
اجلذعية، الطب التجريبي

االأح�ساء
30جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

ال�سكري، الأمرا�س املعدية، تقنية النانو، اجليناتاملجاالت اال�سرتاتيجية

913املجموع
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جــدول ٧٩: يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خالل العام ٢٠١٩م، يف املجــاالت العلميــة التالية

البحوث املن�سورة )2019(املجاالت العلميةاملدينة

الريا�س
734جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

-املجاالت اال�سرتاتيجية

جدة
183جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

-املجاالت اال�سرتاتيجية

االأح�ساء
34جماالت العلوم االأ�سا�سية والتطبيقية

-املجاالت اال�سرتاتيجية

951املجموع

جــدول ٨٠: البحــوث العلميــة واجلمعيــات خــالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

Field   املجالQuantity   =العدد

1عدد مراكز البحوث

-عدد الكرا�سي العلمية

10عدد اجلمعيات العلمية

58عدد البحوث املن�سورة حمليًا وعربيًا

186عدد االإ�سدارات العلمية باللغات املختلفة

-عدد االإ�سدارات العلمية املرتجمة

-عدد البحوث املدعومة من القطاع اخلا�س

-عدد البحوث التعاقدية عن طريق املعاهد اال�ست�سارية

SCOPUS. ISI 165عدد البحوث املن�سورة يف مرا�سد وقواعد الن�سر العاملية مثل

٥.٢.٧: املجــالت العلمية
جــدول ٨١: يبــن املجــالت العلميــة الــي يشــارك فيــه مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألحبــاث الطبيــة ومنســوبيه 

خــالل العــام اجلامعــي  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ وهــي كمــا يلــي

�سفة امل�ساركةو�سف املجلة العلميةا�سم املجلة العلمية

The Researcherسحيفة خا�سة باملركز�سحيفة الباحث�

Innovationsي�سدرها املركز كل 6 اأ�سهرجملة ابتكارات

Biotech Timesي�سدرها املركز�سحيفة
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جــدول ٨٢: يبــن املجــالت العلميــة الــي تشــارك فيهــا اجلامعــة عــرب الكليــات ومنســوبيها خــالل العــام اجلامعــي  
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ وهــي كمــا يلــي

�سفة امل�ساركةو�سف املجلة العلميةا�سم املجلة العلميةم

1Archives of Oral Biology

اأر�سيف علم اأحياء الفم

Elsevier Ltd, United Kingdom )Scopus 

Indexed(

جمموعة اإلزيفر للن�سر، اململكة املتحدة

Principal مؤلف)2019(

كاتب رئي�سي 2019

2Biomedical Physics & Engineering Express

جملة الفيزياء الطبية احليوية والهند�سة

IOP Publishing Ltd, United Kingdom 

)Scopus Indexed(

�سركة IOP املحدودة للطباعة، اململكة املتحدة

 -Co مؤلف )2019(

كاتب ثانوي 2019

3Clinical and Experimental Dental Research

جملة اأبحاث طب االأ�سنان االإكلينيكية والتجريبية

John Wiley & Sons In.

United States )Scopus Indexed(

وايلي بالكويل، الوليات املتحدة الأمريكية

Principal مؤلف)2019(

كاتب رئي�سي 2019

4Clinical Oral Investigations

جملة التحقيقات ال�سفوية ال�سريرية

Springer Verlag. Germany )Scopus 

Indexed(

�سربينغر فرلج، اأملانيا

 -Co مؤلف)2018(

كاتب ثانوي 2018

5Community Dental Health

جملة �سحة اأ�سنان املجتمع

FDI World Dental Press Ltd, United 

Kingdom )Scopus Indexed(

جمموعة FDI العاملية للن�سر، اململكة املتحدة

One articles as

Principal مؤلف

 and one article as

 -Co مؤلف

 )2019( Female Student

)Total 2 papers(
مقال واحد ككاتب رئي�سي ومقال واحد 

ككاتب ثانوي 2019 - طالبة
)املجموع مقالني(

6CPQ Medicine

جملة �سي بي كيو الطبية
Cient Periodique, Canada

املجلة الدورية العلمية، كندا
Principal مؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

7Genetic testing and molecular biomarkers

جملة االختبارات اجلينية واملوؤ�سرات احليوية اجلزيئية

Mary Ann Liebert Inc.

United States )Scopus Indexed(

ماري اآن ليربت، الوليات املتحدة

 -Co مؤلف)2019(

كاتب ثانوي 2019

8Imam Journal of Applied Sciences

جملة االإمام للعلوم التطبيقية

Al-Imam Mohammed Bin Saud Islam-

ic University, Saudi Arabia, published 

by Medknow Publications, India

ميدنو للطباعة والإعالم املحدودة، الهند نيابة 
عن جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 

اململكة العربية ال�سعودية

 -Co مؤلف)2019(

كاتب ثانوي 2019

9International Journal of Applied Dental Sciences

املجلة الدولية لعلوم االأ�سنان التطبيقية
AkiNik Publications, India

اأكينيك للن�سر، الهند

Principal مؤلف

)2018( Female Student 
كاتب رئي�سي 2018 - طالبة

10International Journal of Dentistry and Oral Health

املجلة الدولية لطب االأ�سنان و�سحة الفم
BioCore Publishers, USA

بايوكر للن�سر، الوليات املتحدة الأمريكية
Principal مؤلف)2019(

كاتب رئي�سي 2019

11
 International Journal of Medical Research & Health

Sciences

املجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم ال�سحية

Sumathi Publications, India

�سوماثي للن�سر، الهند

Principal مؤلف

)2019( Male Student 
كاتب رئي�سي 2019 - طالب
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�سفة امل�ساركةو�سف املجلة العلميةا�سم املجلة العلميةم

12International Journal of Oral and Dental Health

املجلة الدولية ل�سحة الفم واالأ�سنان

ClinMed International Library, USA

مكتبة كلينميد الدواية، الوليات املتحدة 
الأمريكية

Principal موؤلف )2018(

كاتب رئي�سي 2018

13JDR Clinical & Translational Research

جملة JDR: البحوث ال�سريرية والتحويلية
Sage Publishers, USA

�سيج للن�سر، الوليات املتحدة الأمريكية
 -Co مؤلف)2019(

كاتب ثانوي 2019

14Journal of Dentistry

جملة طب االأ�سنان

Elsevier BV, Netherlands )Scopus 

Indexed(

�سركة اإلزيفر للمعلومات، هولندا

Principal موؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

15Journal of Endodontics

جملة طب وعالج جذور واأع�ساب االأ�سنان

Elsevier Inc. United States )Scopus 

Indexed(

�سركة اإلزيفر للمعلومات، الوليات املتحدة 
الأمريكية

Two articles as

Principal موؤلف

and one as )2018( 
 -Co مؤلف

)total 3 articles(
مقالني ككاتب رئي�سي ومقال ككاتب 

ثانوي 2018
)املجموع 3 مقالت(

16
Journal of Health Informatics in Developing Coun-

tries

جملة املعلوماتية ال�سحية يف البلدان النامية

Creative common Attribution, Contact 

address, Dr. Ashraf El-Metwally, 

KSAU-HS

الإ�سهام الإبداعي امل�سرتك، جامعة امللك �سعود 
بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية

Principal موؤلف )2018(

كاتب رئي�سي 2018

17
 Journal of International Society of Prevention &

Community Dentistry

جملة اجلمعية الدولية للوقاية وطب االأ�سنان املجتمعي

Wolters Kluwer/Medknow, India

ولرتز كلوير/ميدنو، الهند
Principal موؤلف)2019(

كاتب رئي�سي 2019

18Journal of Oral Hygiene & Health

جملة �سحة الفم وال�سحة

OMICS International, USA

OMICS

 الدولية، الوليات املتحدة الأمريكية

Principal موؤلف )2018(

كاتب رئي�سي 2018

19Laser Therapy

جملة العالج بالليزر

International Phototherapy Associa-

tion, Japan Medical Laser Laborato-

ry, Japan

الرابطة الدولية للعالج ال�سوئي، خمترب الليزر 
الطبي الياباين، اليابان

Principal موؤلف )2018(

كاتب رئي�سي 2018

20Library Philosophy & Practice

جملة فل�سفة املكتبات والتدريب

University of Idaho Library,

United States )Scopus Indexed(

مكتبة جامعة ايداهو
الوليات املتحدة

 Two papers as

Principal موؤلف )2019(

 and two articles as

 -Co مؤلف )2018(

)total 4 papers(
مقالني ككاتب رئي�سي 2019 ومقالني 

ككاتب ثانوي 2018
)املجموع 4 مقالت(

21Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery

جملة جراحة الوجه والفكني التجميلية
Springer Nature, England

موؤ�س�سة �سربجنر نيت�سر، اجنلرتا
Principal موؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

22
 Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser

Surgery

جملة التحوير احليوي لل�سور، الطب ال�سوئي، وجراحة 
الليزر

Mary Ann Liebert Inc.

United States

ماري اآن ليربت، الوليات املتحدة

 -Co مؤلف )2019(

كاتب ثانوي 2019
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23Photomedicine, and Laser Surgery

جملة الطب ال�سوئي وجراحة الليزر

Mary Ann Liebert Inc.

United States

ماري اآن ليربت، الوليات املتحدة

-Co مؤلف )2018(

كاتب ثانوي 2018

24PrePrints

جملة بريربنت�س
MPDI, Switzerland

من�سة بريربنت�س متعددة التخ�س�سات، �سوي�سرا
-Co مؤلف  )2018(

كاتب ثانوي 2018

25Saudi Dental Journal

املجلة ال�سعودية لطب االأ�سنان

King Saud University, Saudi Arabia 

)Scopus Indexed(

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية

 One article as

Principal مؤلف

one article as 
-Co مؤلف

 and two articles with Prin-

cipals and female Students 

)Total 4 articles all in 2019(
مقال ككاتب رئي�سي، ومقال ككاتب 
ثانوي، ومقالني ككاتب رئي�سي مع 

طالبات )املجموع 4 مقالت(

26
Saudi Endodontic Journal

جملة االأخ�سائيني ال�سعوديني لطب وعالج جذور 
واأع�ساب االأ�سنان

A Publication by Saudi Endodon-

tic Society, published by Medknow 

Publications and Media Pvt. Ltd, India 

)Scopus Indexed(

ن�سر من قبل جمعية اخ�سائيني ال�سعوديني لطب 
وعالج جذور واأع�ساب الأ�سنان، طبعت بوا�سطة 

�سركة ميدنو للطباعة والإعالم املحدودة، الهند

Principal موؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

27
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplan-

tation

املجلة ال�سعودية الأمرا�س وزراعة الكلى

An official publication of the Saudi 

Center for Organ Transplantation, 

Saudi Arabia, published by Medknow 

Publications, India )Scopus Indexed(

من�سور ر�سمي للمركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء، 
اململكة العربية ال�سعودية، من�سور من قبل �سركة 

ميدنو للطباعة والإعالم املحدودة، الهند

Principal موؤلف

)2018( Female Student  

كاتب رئي�سي 2018 - طالبة

28Scanning

جملة �سكاننغ

Hindawi Limited, United States )Sco-

pus Indexed(

هنداوي املحدودة، الوليات املتحدة

Principal موؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

29The Journal of Contemporary Dental Practice

جملة تدريب طب االأ�سنان احلديثة

Jaypee Brothers Medical Publishers, 

India

جملة جايبي، الهند

Principal موؤلف )2019(

كاتب رئي�سي 2019

30The Open Dentistry Journal

جملة طب االأ�سنان املفتوحة

Bentham Science Publishers, United 

Arab Emirates )Scopus Indexed(

موؤ�س�سة بنثام للن�سر العلمي، الإمارات العربية 
املتحدة

 Two papers as

Principal موؤلف

 )2 papers in 2019(
مقالني ككاتب رئي�سي 2019
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31Journal of Applied Hematology

The journal will cover technical and 

clinical studies related to health, ethical 

and social issues in field of Throm-

bosis, bleeding disorders, Hemoglo-

binopathies, transfusion medicine, 

hematological malignancies and stem 

cell transplantation. Articles with 

clinical interest and implications will 

be given preference.

Original article

32Advancements in Life Sciences

An international journal publishing 

articles that emphasize the molecular, 

cellular, and functional basis of thera-

py. All articles are rigorously reviewed. 

The journal favors publication of 

full-length papers where modern sci-

entific technologies are used to explain 

molecular, cellular and physiological 

mechanisms.

Review article

33Journal of Cancer

an open access, peer-reviewed journal 

with broad scope covering all areas 

of cancer research, especially novel 

concepts, new methods, new regimens, 

new therapeutic agents, and alternative 

approaches for early detection and 

intervention of cancer. The Journal is 

supported by an international editorial 

board consisting of a distinguished 

team of cancer researchers. Journal of 

Cancer aims at rapid publication of 

high quality results in cancer research 

while maintaining rigorous peer-re-

view process.

Original article

34Journal of Genetics

covers all areas of genetics and evolu-

tion, but a contribution must have one 

of these subjects as its focus and be of 

interest to geneticists for acceptability. 

Both original research papers and 

review articles on current topics are 

published. Commentaries and essays 

of a more general nature on ideas and 

trends in genetics and evolutionary 

biology, and historical developments 

and debates are also considered )but 

usually solicited(.

Original article
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35Molecular Medicine Reports

monthly, peer-reviewed journal avail-

able in print and online, that includes 

studies devoted to molecular medicine, 

underscoring aspects including phar-

macology, pathology, genetics, neuro-

sciences, infectious diseases, molecular 

cardiology and molecular surgery.

Original article

36international journal of development research

a multidisciplinary peer-reviewed 

journal published monthly is dedicated 

to increasing the depth of Science and 

Technology across disciplines with the 

ultimate aim  of improving research.

 original research validation

study

37International Journal of Advanced Research

an open access, peer-reviewed, Inter-

national Journal, that provides rapid 

publication )monthly( of research 

articles, review articles and short com-

munications in all subjects.

original research

38Chemosphere

an international journal designed for 

the publication of original commu-

nications and review articles. As a 

multidisciplinary journal, Chemo-

sphere offers broad and impactful 

dissemination of investigations related 

to all aspects of environmental science 

and engineering.

Original article

39Peritoneal Dialysis International Journal

)In Press(

علمية

ورقة علمية بعنوان
 The iron biology status of 

"peritoneal dialysis patients 

may be a risk factor for the 

development of infectious 

peritonitis"

40Scholars

Journal of Applied Medical Sciences
علمية

ورقة علمية بعنوان
Automated Traffic Control 

)ATC( System-A Potential 

Model to Reduce Pediatric 

Trauma and Fatality due to 

Motor Vehicle Crashes )MVC(

41Journal of Natural Science, Biology and Medicineعلمية

ورقة علمية بعنوان
The frequency and spec-

trum of HBB gene mutation 

in-Thalassemia patients in 

Saudi Arabia
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42 Research Journal of Life Science, Bioinformatics,

Pharmaceutical and Chemical Sciences
علمية

ورقة علمية بعنوان
FACTORS INFLUENC-

ING THE NUTRITIONAL 

STATUS OF ADOLESCENT 

GIRLS IN RIYADH/ SAUDI 

ARABIA

43Pakistan Journal of Scientific and Industrial

Research 
علمية

ورقة علمية بعنوان
A Bibliometric Portrait of 

Pakistan Journal of Scientific 

and Industrial Research 

)PJSIR( During the Period of 

1958-2007

44International Journal of Medical Science and 

Innovative Research )IJMSIR(
علمية

ورقة علمية بعنوان
Critical Thinking Ability for 

Respiratory Ward Staff from 

King Abdulaziz Medical City 

)KAMC(, Riyadh, Kingdom of 

Saudi Arabia

45
International Journal of Medical Science and

 Innovative Research )IJMSIR(علمية

ورقة علمية بعنوان
Quality of Life among Patients 

with Obstructive Sleep Apnea 

in King Abdulaziz Medical 

City in Riyadh, Kingdom of 

Saudi Arabia

46International Research Journal of Medicine and 

Medical Sciences
علمية

ورقة علمية بعنوان
Breakfast consumption 

habits among schoolchildren: 

A cross-sectional study in 

Riyadh, Saudi Arabia

47International Research Journal of Medicine and 

Medical Sciences
علمية

ورقة علمية بعنوان
Rate of extubation success 

after applying spontaneous 

breathing trial )SBT( protocol 

in National Guard Health 

Affairs

48International Journal of current advanced researchعلمية

ورقة علمية بعنوان
Survey assessment of work-

place-related musculoskeletal 

injury for health care provid-

ers at King Abdulaziz Medical 

City )KAMC(
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49Journal of Nutrition Education and Behaviorعلمية

ورقة علمية بعنوان
The Impact of a Comprehen-

sive Home Food Environment 

Intervention for College 

Freshmen Living in a Resi-

dence Hal

50Library Philosophy and Practiceعلمية

ورقة علمية بعنوان
Mapping the research pro-

ductivity of three medical 

sciences journals published in 

Saudi Arabia: A comparative 

bibliometric study

51Journal of Hearing Scienceعلمية

ورقة علمية بعنوان
Asymmetrical hearing loss 

and mega cisterna magna: A 

case study

52American Journal of Audiologyعلمية

ورقة علمية بعنوان
Audiology and speech-lan-

guage pathology simulation 

training on the 1-3-6 EHDI 

timeline

53 Saudi Society of Speech-Language Pathology and

Audiology Newsletter
علمية

ورقة علمية بعنوان
)Central( auditory processing 

disorder: Toward a better 

understanding

54British Journal of Medicine and Medical Researchع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(اأبحاث طبية

55Austin Journal of Gastroenterologyع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(اأمرا�س الباطنة

56SciTz Gastroenterologyع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(اأمرا�س الباطنة

57Open Journal of Bacteriologyع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(علم اجلراثيم

58 International Journal of Gastroenterology Disorders

& Therapy
ع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(خمت�سة يف اختالل اأمرا�س الباطنة

59SM Journal of Gastroenterology and Hepatologyع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(اأمرا�س الباطنة

60International Journal of Immunology and Immu-

notherapy
ع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(علم املناعة

61Journal of Alternative and Integrative Medicineع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(علم الطب البديل

62Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciencesع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(علم ال�سيدلة

63World Journal of Gastroenterologyع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(اأمرا�س الباطنة
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64Frontiers of Molecular Biosciencesع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(علم الأحياء اجلزيئية

65European Journal of Cancer Preventionع�سوية )اع�ساء هيئة التدري�س(ال�سرطان

اأع�ساء مبجل�س التحريرمتخ�س�سة يف علوم التمري�ساملجلة الدولية للتمري�س واملمار�سات ال�سريرية66

دوريات علمية تابعة ملنظمة �سيغما ثيتا تاو جملة املنح الدرا�سية للتمري�س67
الدولية للممر�سات

مراجعني

مراجعنيN/Aجملة تعليم التمري�س اليوم68

مراجعنيN/Aبحوث التمري�س ال�سريرية69

اأع�ساء مبجل�س التحريرN/Aجملة اأبحاث وممار�سات التمري�س70

مراجعنيN/Aاملجلة الدولية للتعليم واالبتكار والبحث71

مراجعنيN/Aجملة التمري�س وال�سحة72

اأع�ساء مبجل�س التحريرN/Aاملجلة الدولية للتمري�س والرعاية ال�سحية73

مراجعنيN/Aاملجلة الدولية لبحوث التمري�س74

مراجعنيN/Aجملة اأخالقيات التمري�س75

اأع�ساء مبجل�س التحريرN/Aجملة كلية التمري�س بجدة للتمري�س والرعاية ال�سحية76

اأع�ساء مبجل�س التحريرN/Aجملة االأعمال واالقت�ساد77

مراجعنيN/Aجملة ال�سيا�سة وال�سيا�سات وممار�سات التمري�س78

مراجعنيN/Aجملة جودة واإدارة التمري�س79

اأع�ساء مبجل�س التحريرN/Aاملجلة الدولية لتعليم متري�س80

مراجعنيN/Aجملة بحوث التمري�س81

مراجعنيN/Aجملة التمري�س عرب الثقافات82

مراجعنيN/Aاملجلة االأفريقية للتمري�س والقابالت83

84Journal of Applied PhysiologyN/Aحمرر علمي

85Journal of Medicine & Science in Sports & ExerciseN/Aحمرر علمي

86IEEE Transactions on Biomedical EngineeringN/Aحمرر علمي
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87The Open Neurology JournalN/Aحمرر علمي

88Ergonomics JournalN/Aحمرر علمي

89Medical Teacher Journal, ScotlandN/Aحمرر علمي

90The Medical Teacher Journal, ScotlandN/Aحمرر علمي

91.Health Professions Journal, KSAUN/Aحمرر علمي

92Health Professions Education - journal of 

AMEEMR-  KSAU-HS
N/Aحمرر علمي

93Journal of Health Specialties –SCFHSN/Aحمرر علمي

94Journal of Ophthalmology – Saudi ArabiaN/Aحمرر علمي

95Research evaluation committee in 4th annual Health 

Professions conference 2019
N/Aع�سو

96The 9th Annual Research summer school organized 

by KAIMRC.
N/Aع�سو

97Nanomedicine )Lond(scienceموؤلف

98Arch of Environ Occup Healthscienceموؤلف

99Gastroenterologyscienceموؤلف

100J Pharm Pharmaceut Sciscienceموؤلف

101J. Anatscienceموؤلف

102Pakistan J. Zoolscienceموؤلف

1037th Annual Symposium on Human-Computer Inter-

action and Information Retrieval HCIR )2013(
scienceموؤلف

104ACS Applied Materials and Interfacesscienceموؤلف

105Advanced Materialsscienceموؤلف

106Advanced Science Lettersscienceموؤلف

107Advances in Chemistryscienceموؤلف

108Advances in Nanotechnologyscienceموؤلف
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109African Journal of Pharmacy and

Pharmacology
scienceموؤلف

110Anat Sci Educscienceموؤلف

111Angewandte Chemiescienceموؤلف

112Ann Hematolscienceموؤلف

113Annals ASH KM&DCscienceموؤلف

114Applied Radiation and Isotopesscienceموؤلف

115APS Texas Sections Fall Meeting Abstractsscienceموؤلف

116Archiv der Pharmaziescienceموؤلف

117Archives of Biological Sciencescienceموؤلف

118Bioconjug Chemscienceموؤلف

119Bioconjugate Chemistryscienceموؤلف

120Biomacromoleculesscienceموؤلف

121Canadian Journal of Chemistryscienceموؤلف

122Cancer Resscienceموؤلف

123Cell Physiol Biochemscienceموؤلف

124Chem Res Toxicolscienceموؤلف

125Chemical Communicationsscienceموؤلف

126CrystEngCommscienceموؤلف

127Drug Resscienceموؤلف

128Dyes and Pigmentsscienceموؤلف

129Environment and Ecology Research Vol.

4)3(, pp. 161 - 168
scienceموؤلف

130European Journal of Organic Chemistryscienceموؤلف
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131Free Radic Biol Medscienceموؤلف

132Health Professions Educationscienceموؤلف

133Int J Cancerscienceموؤلف

134IOSR Journal of Applied Physicsscienceموؤلف

135Jordan Journal of Biological Sciencesscienceموؤلف

136Journal of colloid and interface sciencescienceموؤلف

137Journal of heterocyclic chemistryscienceموؤلف

138Journal of Nanomaterialsscienceموؤلف

139Journal of the American Chemical Societyscienceموؤلف

140Methods Mol Biolscienceموؤلف

141Neurogastroenterol. Motscienceموؤلف

142Pakistan Journal of Pharmaceutical

Sciences
scienceموؤلف

143Thesisscienceموؤلف

144Tropical Journal of Pharmaceutical Researchscienceموؤلف

145Perspective in Psychiatric care )ISI(بحث من�سورجملة علمية حمكمة

146Professional Case Management )Wolters Kluwer(بحث من�سورجملة علمية حمكمة

147Journal of Health, Medicine and Nursingابحاث من�سورةجملة علمية حمكمة

148International Journal of Nursingابحاث من�سورةجملة علمية حمكمة

149International Journal of Novel Research in Health-

care and Nursing
ابحاث من�سورةجملة علمية حمكمة

150International Journal of Innovative Research in 

Medical Science )IJIRMS(
بحث من�سورجملة علمية حمكمة

151Evidence-Based Nursing Researchبحث من�سورجملة علمية حمكمة

152Journal of Nursing and Health Sciencesبحث من�سورجملة علمية حمكمة
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153 International Journal of Nursing and Health Care

Research
بحث من�سورجملة علمية حمكمة

154Iris Journal of Nursing & Care )IJNC(حمرر م�ساركجملة علمية حمكمة

155Advances in Cancer Research & Clinical Imaging 

)ACRCI(
حمرر م�ساركجملة علمية حمكمة

156Perspective in Psychiatric care )ISI(بحث من�سورجملة علمية حمكمة

157J Clin Ultrasoundنا�سر م�ساعدطبية

158J Clin Ultrasound.نا�سرطبية

159European Society of Radiologyنا�سرطبية

160European Society of Radiologyنا�سرطبية

161Radiation Protection Dosimetry 2018. doi:10.1093/

rpd/ncy212.
نا�سر م�ساعدطبية فيزيائية

162The Journal of Pediatrics 210, 81–90. e3.نا�سر م�ساعدطبية

163European Society of Radiologyنا�سر م�ساعدطبية

164European Society of Radiologyنا�سر م�ساعدطبية

165Journal of Microbiology and Pathology, Jacob’s 

Publisher, Texas, USA

متخ�س�سة يف علم الأحياء الدقيقة وعلم 
Editorial boardالأمرا�س

166Journal of Microbiology and Experimentation, Med-

Crave group, Oklahoma, USA

Journal of Microbiology and Ex-

perimentation, MedCrave group, 

Oklahoma, USA 

متخ�س�سة يف علم الأحياء الدقيقة وعلم 
الأمرا�س

Editorial board

167 SOJ Microbiology & Infectious Diseases, Symbiosis

Group, Illinois, USA

متخ�س�سة يف علم الأحياء الدقيقة وعلم 
Editorial boardالأمرا�س

168Scholarena Journal of Infectious Diseases, Warrens-

burg, USA.

متخ�س�سة يف علم الأحياء الدقيقة وعلم 
Editorial boardالأمرا�س

169Paediatric clinical biochemistryمتخ�س�سة بعلم الكيمياء ال�سريرية لالأطفالEditorial board

170PlosOneمتخ�س�سة يف علوم املخترباتEditor

171Experimental eye researchمتخ�س�سة يف ابحاث العيون وامرا�سهاPublication

172Canadian Journal of clinical ophthalmologyمتخ�س�سة يف ابحاث العيون وامرا�سهاPublication
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�سفة امل�ساركةو�سف املجلة العلميةا�سم املجلة العلميةم

173British Medical Journalطبية
ن�سر اأول بحث علمي من برنامج 

اخلدمات الطبية الطارئة

املجلة العلمية لكيمياء االأغذية174

تقوم كيمياء الأغذية بن�سر الأبحاث الأ�سلية 
التي تتناول تطوير الكيمياء والكيمياء احليوية 

لالأغذية اأو الطرق / الطرق التحليلية 
امل�ستخدمة. يجب اأن تركز جميع الأوراق على 

حداثة البحوث التي اأجريت. ت�سدر عن دار ن�سر 
اإل�سيفر وذات معامل. تاأثر 3.337 لعام 7102

مراجع

175World Journal of Science, Technology & Sustainable 

Development )WJSTS

جملة علمية خا�سة بالعلوم والتكنولوجيا والتنمية 
امل�ستدامة، تن�سر من قبل دار ن�سر اميرالد( 

Emerald )بالتعاون مع املنظمة العاملية للتنمية 

امل�ستدامة

مراجع

جملة التمري�س ال�سريري176

جملة التمري�س ال�سريري )JCN( هي جملة 
علمية دولية، تتم مراجعتها من ِقبل النظراء، 

وت�سعى اإلى ت�سجيع تطوير وتبادل املعرفة 
ذات ال�سلة املبا�سرة بجميع جمالت ممار�سة 

التمري�س

ع�سو هيئة التحرير ومراجع

177

)JTCN( جملة التمري�س عرب الثقافات
Journal of Transcultural Nursing

هي املجلة الر�سمية جلمعية التمري�س عرب 
الثقافات. توفر هذه املجلة منتدى للممر�سني 

واملخت�سني يف الرعاية ال�سحية والأ�سخا�س من 
التخ�س�سات الأخرى ملناق�سة الق�سايا املتعلقة 
بتطوير املعرفة يف الرعاية ال�سحية املتوافقة 
ثقافيًا وت�سجيع م�ساهمات الباحثني الدوليني 
واملمار�سني لربط الثقافة بالرعاية ال�سحية

ع�سو هيئة التحرير

178)SJCC( املجلة ال�سعودية للعناية احلرجة
جملة علمية تتم مراجعتها من قبل النظراء 

وتهتم بن�سر املقالت املتعلقة بالعناية احلرجة و 
باملجال الطبي ب�سكل عام

ع�سو هيئة التحرير

جملة القبالة والتمري�س179

جملة توفر تقنية املعلومات لن�سر البحوث ذات 
ال�سلة مبمار�سة القبالة وممار�سة ال�سحة 

الإجنابية من قبل املتخ�س�سني والباحثني يف 
خمتلف التخ�س�سات

مراجع

180Applied Sciences Journalكتابة مقالمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

181IEEE Accessكتابة مقالمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

182Global Journal of Sciences and Technologyكتابة مقالمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

183Infection and Public health )MNGHA- Journal(مراجعمتخ�س�سة يف الطب وال�سحة العامة

184Transaction of the Royal Society of Tropical Medi-

cine and Hygiene
مراجعمتخ�س�سة يف الطب وال�سحة العامة

185Community Medicine and health Educationمراجعمتخ�س�سة يف الطب وال�سحة العامة
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�سفة امل�ساركةو�سف املجلة العلميةا�سم املجلة العلميةم

186PLOS ONE Journalمراجعمتخ�س�سة يف الطب وال�سحة العامة

187Sultan Qaboos University Medical Journalمراجعمتخ�س�سة يف الطب وال�سحة العامة

188Cluster Computingحمرر م�ساركمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

189Encyclopedia of Big Data Technologiesرئي�س حتريرمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

190Scalable Computing and Communicationsحمرر م�ساركمتخ�س�سة يف علوم احلا�سب الآيل

٥.٢.٨: اجلمعيــات العلميــة
مســامهات الكليــات يف اجلمعيــات العلميــة خــالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

جــدول ٨٣: يوضــح مســامهات كليــات اجلامعــة يف اجلمعيــات العلميــة املحليــة والعامليــة خــالل العــام اجلامعــي 
١٤٤٠/١٤٣٩هـ

اأهم اإجنازاتها خالل عام التقريرتاريخ ان�سائهاا�سم اجلمعية العلمية

Saudi Endodontic Society2011.م�ساركة من�سوبي الكلية يف ع�سوية جمل�س الإدارة وامل�ساركة يف تنظيم اأن�سطتها

 Cleft lip and Palate and Craniofacial Anomalies

Society
2017

م�ساركة من�سوبي الكلية يف اأعمال اجلمعية لتحقيق اأهدافها. اجلمعية تعمل حتت 
مظلة كلية طب الأ�سنان باجلامعة وي�سارك من�سوبو الكلية يف رئا�ستها وع�سوية 

جمل�س اإدارتها.

Saudi Dental Educational Society2017.م�ساركة من�سوبي الكلية يف ع�سوية جمل�س الإدارة وامل�ساركة يف تنظيم اأن�سطتها

Saudi Society of Pediatric Dentistry2016.م�ساركة من�سوبي الكلية يف ع�سوية جمل�س الإدارة وامل�ساركة يف تنظيم اأن�سطتها

ITI study club Riyadh and Middle EastN/A

تقدمي حما�سرات علمية من كبار املحا�سرين العامليني للطالب وطلبة المتياز 
جمانًا وا�ست�سارات الدرا�سات العليا يف اأوروبا واأمريكا من قبل كبار الباحثني يف طب 

الأ�سنان.

Dental XPN/A
تقدمي وا�ست�سافة حما�سرين عامليني يف الكلية لتقدمي اأحدث الدورات املتقدمة يف 

طب الأ�سنان.

 International College of Dentists )ICD(-Middle

East
1967

تقدمي وا�ست�سافة حما�سرين يف جمال طب الأ�سنان، كما اأن الكلية ت�ست�سيف 
فرع الكلية العاملية لأطباء الأ�سنان مبنطقة اخلليج العربي، بالإ�سافة اإلى م�ساركة 

من�سوبي الكلية يف ع�سوية جمل�س الإدارة وامل�ساركة يف تنظيم اأن�سطتها.

SOTAN/AN/A )CAMS-Riyadh(

ع�سوية دائمة1908اجلمعية االأمريكية لل�سيدلة والعالج التجريبي

ع�سوية دائمة-اجلمعية الباك�ستانية الفي�سيولوجية

ع�سوية دائمة1968جمعية علم احليوان يف باك�ستان



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م  ١٢4

اأهم اإجنازاتها خالل عام التقريرتاريخ ان�سائهاا�سم اجلمعية العلمية

ع�سوية دائمة يف جمعية االأع�ساب والغدد ال�سماء يف 
ع�سوية دائمة-باك�ستان

ع�سوية دائمة1983املنظمة االأمريكية للت�سريح ال�سريري

ع�سوية دائمة-املنظمة الربيطانية للت�سريح ال�سريري

ع�سوية دائمة-اجلمعية الهندية للجينات الب�سرية

ع�سوية دائمة1975اجلمعية الهندية للكيمياء احليوية االكلينكية

ع�سوية دائمة2012جمعية م�سادر البيولوجيا اجلزيئية يف ال�سرق االأو�سط

ع�سوية دائمة1911جمعية الكيمياء احليوية

ع�سوية دائمة-اجلمعية العاملية للعالج العرقي، الواليات املتحدة

ع�سوية دائمة2002اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي

ع�سوية دائمة2017اجلمعية ال�سعودية لطب امل�سنني

ع�سوية دائمة1992ع�سو باجلمعية ال�سعودية لل�سكر والغدد ال�سماء

ع�سوية دائمة1834اجلمعية االإح�سائية امللكية

ع�سوية دائمة1887اجلمعية االأمريكية الفي�سيولوجية

ع�سوية دائمة1935اجلمعية االأمريكية لالأحياء الدقيقة

ع�سوية دائمة1911ع�سو الكيمياء احليوية باململكة املتحدة

ع�سو اللجنة العلمية )مركز حممد بن نايف للمنا�سحة 
ع�سوية دائمة2014والرعاية(

ع�سوية دائمة2004ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي

ع�سوية دائمة1892ع�سو اجلمعية االأمريكية لعلم النف�س

ع�سوية دائمة2009ع�سو يف االأكادميية الوطنية للعلماء ال�سباب ، باك�ستان

1922منظمة �سيغما ثيتا تاو الدولية للممر�سات

üü.لدى اجلمعية اأكرث من 135،000 ع�سو ن�سط
üü.يقطن الأع�ساء يف اأكرث من 90 دولة
üü يوجد 530 ممثاًل يف اأكرث من 700 موؤ�س�سة للتعليم العايل يف العديد من

البلدان.
üü املن�سورات: جملة منحة التمري�س هي واحدة من املجالت الطبية الأكرث

قراءة.
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اأهم اإجنازاتها خالل عام التقريرتاريخ ان�سائهاا�سم اجلمعية العلمية

1993جمعية االإدمان والتدخني )كفى(

اأهم الربامج واالأن�سطة العالجية باملركز:
برامج التقييم والعالج واملتابعة الطبية.. 1
برامج الع���الج املع���رف�ي.. 2
برامج الع���الج ال�س�ل�وك�ي.. 3
برامج الوقاية من النتكا�سة.. 4
برامج واأن��س�ط��ة ث�ق��افي��ة.. 5
املجموعات التعليمية العامة.. 6
برامج واأن�سطة التوعية الدينية.. 7
برامج ري�ا�سي���ة وت��رفيهي��ة واأن�سطة خارجي�ة.. 8
برامج ع��الجي��ة ه�ادف��ة اإلى زيادة ال�دافعي��ة وال�ستب�س��ار.. 9

برامج تعليم املهارات الجتماعية وكيفية التعامل مع ال�سغوط.. 10

حت�سني جودة بحوث التمري�س.1945جمعية اأبحاث التمري�س بو�سط غرب اأمريكا

اإ�سدار دورية تعليم املهن ال�سحية1970 ماجلمعية االإقليمية للتعليم الطبي

قبول ملخ�سني علميني2005جمل�س االأ�سعة االأوروبي

حماية وتعزيز ال�سحة بقيادة ممار�سني �سحيني يخدمون املجتمع باإن�سانية وكفاءة.2005اجلمعية ال�سعودية للرعاية التنف�سية

حماية وتعزيز ال�سحة بقيادة ممار�سني �سحيني يخدمون املجتمع باإن�سانية وكفاءة.1992الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية

ت�سجيع وتعزيز التفوق املهني، وتطوير العلم وممار�سة الرعاية التنف�سية.1947اجلمعية االأمريكية للرعاية التنف�سية

1928اجلمعية االأمريكية للتغذية

اأ�سدار الدوريات العلمية التالية:
.( الدورية الأمريكية للتغذية الكلينيكية( معامل تاأثر 2.172

- .( دورية امل�ستحدثات يف التغذية( معامل تاأثر 3.733
- .( دورية التغذية( معامل التاأثر 3.033

- تنظيم املوؤمتر ال�سنوي للتغذية بولية مريالند يونيو 7101 و
م�ساركة ببحث مقبول يف املوؤمتر.

متثلت يف ع�سويتها1941اجلمعية الربيطانية للتغذية

1972املنظمة العاملية الأطباء االأ�سرة
توفر منتدى لتبادل املعرفة واملعلومات بني املنظمات الأع�ساء يف الأطباء العامني 

/ اأطباء الأ�سرة

عقد الندوات واملوؤمترات العلمية املتخ�س�سة.1998اجلمعية العلمية لكليات التمري�س العربية

تعزيز البحث العلمي1999اجلمعية االردنية للبحث العلمي

2012موؤ�س�سة ابو العزائم للطب النف�سي
عقد ور�س عمل وندوات وموؤمترات علمية متخ�س�سة فى املجالت الرتبوية والنف�سية 

والإدمان

اجلمعية الفخرية الدولية للتمري�س �سيجما ثيتا تاو- 
الواليات املتحدة االأمريكية

Chapter XI

1885
تعزيز ال�سحة العاملية وحتقيق التميز يف التمري�س يف تطوير املعرفة والبحث العلمي 

والقيادة واخلدمة التمري�سية وتعقد املوؤمترات الدولية مرتني كل عام ولها جملة 
عاملية للبحث العلمي 

1974جمعية التمري�س عرب الثقافات

ت�سمل الأن�سطة اجلارية الع�سوية وال�سجالت التاريخية والن�سرة الإخبارية وتن�سيق 
م�ساريع ال�سراكة )Lippincott Advisor( وتن�سيق املوؤمترات ال�سنوية والإقليمية 

وجملة التمري�س عرب الثقافات واأن�سطة الف�سل والتوا�سل مع الأ�سخا�س داخل 
ا ب�سفحة الويب  املجتمع وخارجه. بالإ�سافة اإلى ذلك، يحتفظ املكتب املركزي اأي�سً

)www.tcns.org(، وهي و�سيلة رئي�سية لالت�سال على م�ستوى العامل.

http://www.tcns.org
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اأهم اإجنازاتها خالل عام التقريرتاريخ ان�سائهاا�سم اجلمعية العلمية

�سيغما ثيتا تاو جمعية ال�سرف الدولية للتمري�س 
Alpha Lambda Chapter 1922)�سيغما( �سيكاغو

تعزيز ال�سحة العاملية وحتقيق التميز يف التمري�س يف تطوير املعرفة والبحث العلمي 
والقيادة واخلدمة التمري�سية وتعقد املوؤمترات الدولية مرتني كل عام ولها جملة 

عاملية للبحث العلمي 

�سيغما ثيتا تاو جمعية ال�سرف الدولية للتمري�س 
1990)�سيغما(- Tau Omega Chapter ال�سويد

تعزيز ال�سحة وحتقيق التميز يف التمري�س يف تطوير املعرفة والبحث العلمي 
والقيادة واخلدمة التمري�سية وعقد املوؤمترات الدولية على م�ستوى اأوروبا مرة كل 

عام 

)MNRS( التقدم العلمي، وتعزيز املمار�سات املهنية1975جمعية اأبحاث التمري�س يف الغرب االأو�سط

1428/07/21ه�اجلمعية ال�سعودية العلمية لل�سحة العامة
· امل�ساركة يف املعر�س امل�ساحب حلملة 1000 يوم من احلياة واملقام يف 	

م�ست�سفى امللك عبد اهلل التخ�س�سي لالأطفال من 3 - 5 دي�سمرب 2018 م
· امل�ساركة يف ن�ساط متعلق باملر�سى يف جامعة الفي�سل	

االختراعات  :5.3
العاملــي  اهلل  عبــد  امللــك  ومركــز  اجلامعــة  األختــراع يف  بــراءة  بأمســاء  قائمــة  اجلــدول  يوضــح   :٨٤ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  العــام  خــالل  الطبيــة  لألحبــاث 

براءة االخرتاع  املجال
اجلهة امل�سجل لديها براءة 

االخرتاع
العدد

 Microcrystal exfoliation by UV light irradiation الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
1

 A system and method for establishing an insertion path for a surgical implant الطبي وال�سحي
مكتب براءات

 االخرتاع االأملاين
2

 A Method of Treating Leukemia Based on Gene Expression of Clock Genes الطبي وال�سحي
مكتب براءات

 االخرتاع االأمريكي
3

 Damping Dental Root Post Key الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
4

 Protective Surgical Cutter الطبي وال�سحي
مكتب براءات

 االخرتاع االأمريكي
5

Quantification of Lamin C and Lamin A for Tumor Classification الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
6

Cartilage Prosthetic Implant الطبي وال�سحي
مكتب براءات

 االخرتاع االأمريكي
7

Artificial Hypothalamus for Body Temperature Regulation الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
8

Skull Implanted Magnet Assembly for Brain Stimulation الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
9
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Spontaneous Peeling of Tetragonal Microcrystals with Short Pulses of UV-Light الطبي وال�سحي
مكتب براءات

 االخرتاع االأمريكي
10

 Apparatus for in Vivo Detection and Quantification of Analytes in a Peritoneal

   Fluid
الطبي وال�سحي

مكتب براءات 
االخرتاع االأمريكي

11

A Curable Composition and Method for Implantation الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
12

Method and System for Body Temperature Regulation الطبي وال�سحي
مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي
13

 Sustained Release of a Therapeutic Agent from PLA-PEG-PLA Nanoparticles

for Cancer Therapy
الطبي وال�سحي

مكتب براءات 
االخرتاع االأمريكي

14

14 املجموع

5.4: المكتبــات:
ــى  ــي تســاعد ع ــات الت ــم املعلوم ــز دع ــة أحــد أهــم مراك ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــة املل ــات بجامع ــد املكتب تع

ــا  ــز بفعاليته ــي تتمي ــات والت ــول الكلي ــرة ح ــة املنت ــم األكادميي ــج التعلي ــال برام ــن خ ــة م ــة للجامع ــداف األكادميي ــق األه تحقي

وكفاءتهــا. توفــر املكتبــات ملســتخدميها جميــع العلــوم الصحيــة ذات الجــودة العاليــة واملتعلقــة باملــوارد التعليميــة، وتســعى 

ــم  ــاث وتقدي ــم واألبح ــكار يف التعلي ــز واالبت ــم التمي ــال دع ــن خ ــك م ــا وذل ــبة له ــات املنتس ــي للمجتمع ــر املهن ــم التطوي إىل تقدي

ــة  ــة، موزع ــق يف اململك ــة مناط ــى ثاث ــن ع ــاً موزع ــم ١8 فرع ــة تض ــات الجامع ــام أن مكتب ــا. ك ــع رواده ــة لجمي ــات الازم املعلوم

5 مكتبــات يف مدينــة جــدة و٣ يف األحســاء. تقــدم املكتبــات خدمتهــا  الريــاض،  ١٠ مكتبــات يف مدينــة  التــايل:  النحــو  عــى 

ــة  ــواء اإللكروني ــاق س ــعة النط ــات واس ــات مجموع ــم املكتب ــن. تض ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــات، أعض ــاب، الطالب ــع الط لجمي

ــى  ــات ع ــم املكتب ــوي معظ ــات. تحت ــام الكلي ــع أقس ــررات يف جمي ــج واملق ــم املناه ــة لدع ــوم الصحي ــاالت العل ــة يف مج أو املطبوع

أماكــن مخصــص للقــراءة واالطــاع، أجهــزة التصويــر والطباعــة باإلضافــة إىل أجهــزة الكمبيوتــر املربوطــة باإلنرنــت لتســهيل 

البحــث اإللكــروين. وتقــوم املكتبــات يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بتنظيــم املــوارد التعليميــة 

وتخزينهــا وصيانتهــا وإتاحتهــا ملســتفيدي القــراءة أو البحــث مــن منســويب الجامعــة. ويعتــر دور املكتبــات يف جامعــة امللــك 

ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الطبيــة هامــاً جــداً يف الجامعــة مــن حيــث تلبيــة متطلبــات املســتخدمن يف توفــر جميــع 

الخدمــات الازمــة يف كل مرافــق الجامعــة وخلــق بيئــة مواتيــة وصحيــة للتعلــم بأعــى جــودة ممكنــة. كذلــك تســعى العــامدة إىل 

ــامدة  ــل الع ــة. فتعم ــاالت الصحي ــع املج ــي يف جمي ــة التطــور التعليم ــب عجل ــتمرار لتواك ــة باس ــا العلمي ــا ومقتنياته ــراء محتوياته إث

ــاالت ومراجــع وغرهــا  ــب ومق ــات ســنوياً مــن كت ــع مســتلزمات املكتب ــس بجمــع جمي ــة التدري جاهــدة بالتعــاون مــع أعضــاء هيئ

والعمــل عــى توفرهــا وإتاحتهــا للمســتخدمن. باإلضافــة إىل ذلــك تقــوم املكتبــات عــى مراجعــة املحتــوى اإللكــروين دوريــاً 

ــذي يعــرف مــن  ــة ال ــات تحــت نظــام إدارة معلومــات املكتب ــاً. تعمــل املكتب ــة عاملي ــه بأحــدث البحــوث العلمي والعمــل عــى إثرائ

ــاً  ــتها وفق ــام وفهرس ــا يف النظ ــب وغره ــن كت ــة م ــات املكتب ــات محتوي ــال معلوم ــم إدخ ــث يت ــمفوين )SirsiDynix( حي ــل بالس قب

ــر  ــى آخ ــاع ع ــة واالط ــب الازم ــتعارة الكت ــة اس ــويب الجامع ــن ملنس ــث ميك ــة. حي ــة العاملي ــف والفهرس ــر التصني ــات ومعاي لسياس

البحــوث العلميــة الحديثــة مــن داخــل أو خــارج الجامعــة، مــن خــال نظــام املكتبــة الرقمــي.  كــام أن وجــود مكتبــة اإللكرونيــة 

ــا أســهل  ــاً انتقــل إىل عــر الرقمنــة مــام الشــك فيــه العــامل الرقمــي جعــل حياتن مهــم جــداً، حيــث أن معظــم العــامل املتقــدم علمي

وأرسع. كــام توفــر الجامعــة أيضــا املكتبــة الرقميــة أو اإللكرونيــة التــي تضــم اشــهر قواعــد البيانــات العامليــة يف املجــاالت 

Micromedex( ) ِAccess Med-( مايكروميديســن )Clinical Key( أو كلينــكال يك )PubMed )الصحيــة وغرهــا مثــل بــوب ميــد 

ــة املســتخدمن يف مجــاالت تخصصاتهــم املختلفــة  ــة الرقمي icine, Surgery & Pharmacy()Up-To-Date وغرهــا. وتدعــم املكتب
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ــة  ــزات املكتب ــة. مــن اهــم ممي ــة واملســاعدة يف الوصــول إىل الكتــب واملقــاالت واملجــات اإللكروني بتوفــر أحــدث البحــوث العلمي

ــوم  ــة يق ــة اإللكروني ــن املكتب ــة م ــتفادة الكامن ــة. لاس ــارج الجامع ــل وخ ــا داخ ــتفادة منه ــتخدمها واالس ــة اس ــة إمكاني اإللكروني

ــة.  ــث املختلف ــرق البح ــتخدامها وط ــة اس ــى كيفي ــاب ع ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــم بتدري ــكل دائ ــات بش ــن املكتب موظف

ــات،  ــن بواب ــل م ــة متكام ــل نظــام حامي ــاء وتفعي ــات بشــكل جــدي القتن ــة، تعمــل عــامدة املكتب ــات املكتب وللمحافظــة عــى مقتني

ــة للمســتفيدين. فقــد  ــة ونظــام اإلعــارة الذاتي ــح الرقمي ــة، محطــة عمــل املوظفــن، الرائ ــة الرقمي ــة، مســاعد املكتب األجهــزة القارئ

ــة  ــق املناقص ــداد وتدقي ــى إع ــة ع ــركات املتخصص ــض ال ــة وبع ــات التعلمي ــات التقني ــم خدم ــع قس ــاون م ــامدة بالتع ــت الع عمل

لــراء نظــام الحاميــة RFID هــي اختصــار لكلمــة Radio frequency Identification وهــو مصطلــح عــام للتقنيــات التــي 

ــام  ــة لنظ ــا باإلضاف ــا. أيض ــكان م ــل م ــة داخ ــات واألوعي ــى الكيان ــي ع ــرف األتوماتي ــلكية للتع ــو الاس ــات الرادي ــتخدم موج تس

ــي: ــام ي ــي ك ــه ه ــم مميزات ــن أه ــمفوين. فم ــام الس ــه بنظ ــراً الرتباط ــة نظ ــات املكتب ــاعد ال RFID يف إدارة مقتني ــة يس الحامي

التقليــل مــن األخطــاء والتقليل مــن التدخل البري.	 

نقــل البيانــات يف الوقــت الحقيقــي وســهولة متابعة املــواد واملنتجات عن بعد.	 

حركــة مــواد املكتبــة رسيعة وفاعلة مــع التقليل مــن األوامر املتكررة.	 

اإلدارة التلقائيــة لألصــول الثابتة.	 

معرفــة العــدد املتواجد من املــواد يف املكتبة.	 

خفــض تكلفة التشــغيل. وتحســن اإلنتاجية.	 

وأخــراً، نظــام إدارة املكتبــة وحاميــة مقتنياتهــا بالــردد اإلذاعــي RFID يعمــل عــى تســهيل، وترسيــع عمليــات اإلعــارة واإلرجــاع، 

ــدد  ــة إىل النصــف، ومي ــة املكتبي ــتعارة األوعي ــة الس ــازم ملســتخدمي املكتب ــت ال ــة، واختصــار الوق ــات املكتب ــن ملقتني والخــروج اآلم

ــة ملــدة )٢4( ســاعة. عمــل املكتب

٥.٤.١: تطويــر املكتبات

٥.٤.١.٢: تنميــة مــواد ومقتنيــات املكتبــات من مــوارد التعلم.
ســيتم حتقيــق هــذا اهلــدف من خالل املشــاريع التالية:

 إثــراء مقتنيــات املكتبــة املطبوعــة واإللكرونية لدعــم املناهج األكادميية.	 

 مراجعــة املناهــج الدراســية بانتظام وإضافــة موارد التعلــم الغر متاحة.	 

 اقتنــاء وإدارة املــوارد ذات الجــودة العاليــة املرتبطــة باملواد األكادمييــة والبحثيــة واالحتياجات الرسيرية.	 

التقويــم الــدوري ملدى توافر أحــدث النصوص والكتــب املرجعية.	 

تقويــم مــوارد التعلــم / قواعــد البيانات عى االنرنــت للتأكد من مــدى وماءمتها للمســتخدمن. 	 

تعزيــز الوعــي بحقوق امللكيــة الفكرية.	 

٥.٤.١.٣: تطويــر النظــام الداخلــي ملراقبــة اجلــودة وذلــك لقياس رضــى املســتخدمن يف فترة قصرية.
ســيتم حتقيــق هــذا اهلــدف من خالل املشــاريع التالية:

إجراء دراســة اســتقصائية لقياس رضا املســتخدمن مرة واحدة يف الســنة عى األقل.	 

مراجعــة وتنقيــح السياســات واإلجراءات بناء عى نتائج الدراســة االســتقصائية.	 
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إرشاك الطــاب وأعضــاء هيئة التدريس يف تحســن خدمات ومــوارد املكتبة.	 

تطويــر الكفاءة بن أمنــاء املكتبات.	 

 تجميــع التقاريــر الشــهرية / الســنوية التــي تســلط الضوء عى الرؤية واالســتخدام الفعــال للمكتبة.	 

 إنشــاء بيئــة تتضمــن املعلومــات األخاقية يف أطار رقمي.	 

مســاندة املســتخدم لــي يصبــح قادر عى خلــق املعلومــة والبحث عنها بأســاليب مبتكرة عــى املدى الطويل. 	 

5.4.1.4: رفــع مســتوى تطويــر وتدريب املوارد البشــرية.
ســيتم حتقيــق هــذا اهلــدف من خالل املشــاريع التالية:

انتقــاء موظفــي املكتبــة مــن ذوي الكفــاءة العاليــة وتوفر البيئة املناســبة لهم لضــامن اســتمراريتهم بالعمل.	 

قيــاس مــدى تأثر املوارد البرية يف زيــادة عدد مســتخدمي املكتبة.	 

التطويــر الدائــم للموظفــن مــن خال ارشاكهم يف برامــج التطوير املهنــي املختلفة.	 

خلــق بيئة عمــل مهنية وداعمــة وإيجابية.	 

خلــق سياســة مهنية متميــزة لجذب أفضل القــوى العاملة.	 

تشــجيع وتعزيــز التدريــب املهني وفــرص املنح الدراســية محليا ودوليا.	 

5.4.1.5: اســتخدام خدمــات املكتبــة اآلليــة التشــغيل بكفاءة.
ســيتم حتقيــق هــذا اهلــدف من خالل املشــاريع التالية:

 	)SIS( دمــج نظــام الســمفوين مع نظــام معلومات الطالب

التحديث املســتمر لســجات الفهرســة واإلعارة.	 

 	.)LIMS( تســجيل وإدارة إحصــاءات املكتبــة من خــال نظام إدارة معلومــات املكتبة

 	.)OPAC( تفعيــل كتالــوج مقتنيــات املكتبــة العام عر اإلنرنت

 	.)OPAC( إجــراء تدريــب تعليمــي بشــأن كتالــوج مقتنيات املكتبــة العام عر اإلنرنت

5.4.1.6: خلــق بيئــة عمليــة حمفزة للمســتخدمن.
ســيتم حتقيــق هــذا اهلــدف من خالل املشــاريع التالية:

الحفــاظ عى بيئة مشــجعة للدراســة والبحــث والتعلم.	 

وضع سياســة الســتيعاب زيادة عدد املســتخدمن يف املســتقبل.	 

تحســن خدمــات الطباعة والتصوير واملســح الضــويئ لألغراض األكادميية.	 

إنشــاء نظــام تحديــد الــرددات الراديوية )RFID( من أجل توفــر الحامية اآلمنة ملــوارد املكتبة.	 
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٥.٤.٢: مقتنيــات مكتبــات اجلامعــة

جــدول ٨٥: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعــة بالرياض للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الريا�س

�سل
�سل

الت

امل�سدر
املجموعالكتب باللغة االإجنليزيةالكتب باللغة العربية

الن�سخالعناوينالن�سخالعناوينالن�سخالعناوين

1373521597362162�سراء1

3356772323358700اإهداءات جهات2

131520223337اإهداءات اأفراد3

349695778220411272899املجموع

جــدول ٨٦: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعــة جبدة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

جدة

�سل
�سل

الت

امل�سدر
املجموعالكتب باللغة االإجنليزيةالكتب باللغة العربية

الن�سخالعناوينالن�سخالعناوينالن�سخالعناوين

44816294481629--�سراء1

------اإهداءات جهات2

131225اإهداءات اأفراد3

1344916314501634املجموع

جــدول ٨٧: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعة باألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االأح�ساء

�سل
�سل

الت

امل�سدر
املجموعالكتب باللغة االإجنليزيةالكتب باللغة العربية

الن�سخالعناوينالن�سخالعناوينالن�سخالعناوين

61136246113624--�سراء1

------اإهداءات جهات2

26--26اإهداءات اأفراد3

2661136246133630املجموع
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٥.٤.٣: حركــة اســتعارة الكتــب يف مكتبــات اجلامعة
جــدول ٨٨: يوضــح أعــداد الكتــب املســتعارة والفئــة املعــارة هلــا حســب الكليــة واللغــة خــالل العــام اجلامعــي 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الفئة املعارة عدد الكتب املعارة
الكلية

املجموع اأخرى هيئة تدري�س طالب املجموع عربي اجنليزي

400 0 118 282 400 0 400 كلية الطب

5959 0 537 5422 5959 6 5953 كلية التمري�س

1105 0 97 1008 1105 0 1105 كلية طب االأ�سنان

647 0 64 583 647 1 646 كلية ال�سيدلة

857 0 91 766 857 0 857 كلية العلوم الطبية التطبيقية

98 1 30 67 98 0 98 كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية

1035 0 134 901 1035 0 1035 كلية الطب

176 0 36 140 176 0 176 كلية التمري�س

696 416 113 167 696 0 696 كلية العلوم الطبية التطبيقية

1111 6 123 982 1111 0 1111 كلية العلوم الطبية التطبيقية

894 0 23 871 894 0 894 كلية التمري�س

12978 423 1366 11189 12978 7 12971 املجموع
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ج
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رســم توضيحــي ١٠ : يبــن اعــداد الكتــب املســتعاره يف مكتبــات كليــات اجلامعــه يف كل مــن الرياض وجدة واالحســاء

٥.٤.٤: خدمــات املســتفيدين

٥.٤.٤.١: املراجــع واخلدمــات املعلوماتية
اإلجابــة عــى األســئلة املرجعيــة التــي يتقــدم بهــا املســتفيدين بشــكل مبــارش. وإرشــاد الــرواد وتوجيههــم إىل األماكــن التــي 

يحتاجونهــا يف املكتبــة. وتعليــم وتدريــب املســتفيدين عــى اســتخدام املراجــع املختلفــة. وتقديــم املراجــع املناســبة للباحــث 

ــات. ــن والباحث ــك الباحث ــاب وكذلل ــات والط ــس بالكلي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــرورة م ــد ال ــه عن ــة ل ــم ببلوجرافي ــداد قوائ وإع

٥.٤.٤.٢: التوجيه واالرشــاد
ــك  ــات مبــا يف ذل ــة اســتخدام قاعــدة البيان ــم دورات وورش عمــل للمســتفيدين يف الجامعــة عــن كيفي ــة بتقدي يقــوم موظفــو املكتب

ــلوكية يف  ــة والس ــات التنظيمي ــح والسياس ــم اللوائ ــر وتعلي ــات بن ــي املكتب ــوم موظف ــك يق ــي، وكذل ــث العلم ــة البح ــة وتقني آلي

ــة كل فصــل درايس.  ــد بداي ــات عن ــراد أو مجموع ــى شــكل أف ــواًء ع ــة، س ــع منســويب الجامع ــات لجمي املكتب

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٤٠٠

٥٩٥٩

١١٠٥

٦٤٧
٨٥٧

٩٨

١٠٣٥

١٦٧

٦٩٦

١١١١
٨٩٤
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٥.٤.٤.٣: خدمــات اإلحاطــة اجلارية
ــا  ــد توفره ــبة عن ــرق املناس ــم بالط ــل اعامه ــن أج ــواد م ــذه امل ــجل ه ــتفيدين وتس ــات املس ــة باحتياج ــة الصل ــواد وثيق ــار م اختي

ــاء املســتفيد متامشــياً  ــة. وتهــدف إىل إبق ــايل للمعلومــات أهــم خدمــات اإلحاطــة الجاري ــث االنتق ــة الب ــر خدم ــة وتعت ــدى املكتب ل

ــة.  ــه املوضوعي ــه واهتاممات ــل تخصص ــازات يف حق ــورات واإلنج ــر التط ــع آخ م

٥.٤.٤.٤: خدمــات اإلعارة
تقــوم جميــع املكتبــات يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بتقديــم خدمــة إعــارة الكتــب لــكل مــن الطــاب 

وأعضــاء هيئــة التدريــس أو موظفــي الجامعــة حيــث  ميكــن أن يســتعر اي كتــاب وفقــا للسياســة املنصــوص عليهــا يف املكتبــات.

)ILL( ٥.٤.٤.٥: خدمــة اإلعــارة بــن املكتبات
ــة بالتعــاون مــع مكتبــات أخــرى ســواًء داخــل اململكــة أو  إذا كانــت املــواد املطلوبــة غــر متوفــرة يف املكتبــة يقــوم موظفــو املكتب

خارجهــا ملشــاركة واســتعارة املصــادر يف حــال توفرهــا لديهــم. 

٥.٤.٤.٦: خدمــات الشــبكة العنكبوتيــة )اإلنترنــت(
ــك  ــة. وكذل ــويب الجامع ــع منس ــوث لجمي ــي أو البح ــال التعليم ــة يف مج ــات الازم ــة كل الخدم ــات يف الجامع ــع املكتب ــر جمي توف

 )Wi-Fi( ــة يف الجامعــة عــن طريــق البــث الاســلي ــات يف الجامعــة بإتاحــة االتصــال بخدمــة الشــبكة الداخلي ــع املكتب تقــوم جمي

ــة.  ــويب الجامع ــكل منس ل

٥.٤.٤.٧: خدمــات الطباعــة والنســخ ومعامــل حاســوبية يف املكتبة
ــاء  ــاب، أعض ــن الط ــوبيها م ــة ملنس ــوبية واملتاح ــل حاس ــات أو معام ــزة والطابع ــدث األجه ــة أح ــات يف الجامع ــع املكتب ــر جمي توف

ــة.  ــات الجامع ــة مكتب ــح وأنظم ــا للوائ ــن وفق ــن، واملوظف ــس، الباحث ــة التدري هيئ
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5.5: توفيــر العامليــن فــي مكتبــات الجامعــة وتأهيلهــم مهنيًا
ــات  ــة زوار املكتب ــً خلدم ــن مهني ــن املؤهل ــا وأعــداد العامل ــة وفروعه ــات اجلامع جــدول ٨٩ : يوضــح أعــداد مكتب

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الن�سبة املئويةالعددمقر العمل املكتباتم

10%4كلية الطب - الريا�س )ذكور(1

10%4كلية الطب - الريا�س )اإناث(2

10%4كلية التمري�س - الريا�س )اإناث(3

10%4كلية طب االأ�سنان )ذكور/ اإناث(4

2%1كلية ال�سيدلة )ذكور(5

2%1كلية ال�سيدلة )اإناث(6

5%2كلية العلوم الطبية التطبيقية - الريا�س )ذكور(7

5%2كلية العلوم الطبية التطبيقية - الريا�س )اإناث(8

5%2كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية ال�سحية9

7%3كلية الطب - جدة )ذكور(10

7%3كلية التمري�س - جدة )اإناث(11

5%2كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة )اإناث(12

5%2كلية العلوم الطبية التطبيقية - االأح�ساء )ذكور(13

10%4كلية العلوم الطبية التطبيقية - االأح�ساء )اإناث(14

10%4كلية التمري�س - االأح�ساء )اإناث(15

100%42املجموع

٥.٥.١: توزيــع املوظفــن يف العمــادة واملكتبــات الفرعيــة وفقــا للمؤهل الدراســي

ــات  ــادة املكتب ــة ملنســويب عم ــات حســب الدرجــة العلمي ــن يف املكتب ــن املؤهــالت الدراســية للعامل جــدول ٩٠: يب
خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الن�سبة املئويةالعدداملوؤهل الدرا�سيم

0%-دكتوراه1

55%23ماج�ستري2

40%17بكالوريو�س3

5%2دبلوم فوق الثانوية4

100%42املجموع 
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٥.٥.٢: توزيــع املوظفــن يف العمــادة واملكتبــات الفرعيــة وفقــا للجنس.
جــدول ٩١: يوضــح أعــداد منســويب عمــادة املكتبــات حســب اجلنس خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الن�سبة املئويةالعدد النوع م

36%15ذكر 1

64%27اأنثى 2

100%42املجموع

الجامعــي العــام   خــال  وأرقــام   حقائــق   الجامعــة   مكتبــات    :5.6
١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ

للعــام  واملجلــدات  والنســخ  العناويــن  وعــدد  الرئيســي وفروعهــا  اجلامعــة مبركزهــا  مكتبــات  مواقــع  يوضــح   :٩٢ جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي 

�سل
�سل

الت

عددا�سم املكتبة/العن�سر
العناوين

عدد الن�سخ 
اأو املجلدات

عدد 
الطاوالت 
واخللوات

عدد 
احلوا�سب 

االآلية

عدد
الطابعات

عدد اآالت 
الت�سوير

19407809492321كلية الطب الريا�س)ذكور(1

13006000102221كلية الطب الريا�س)اإناث(2

3-1133371324كلية التمري�س الريا�س3

289391021931كلية طب االأ�سنان يف الريا�س4

5702107131211كلية ال�سيدلة )ذكور(5

166545101862كلية ال�سيدلة )اإناث( 6

كلية العلوم الطبية التطبيقية يف الريا�س 7
393910611)ذكور(

كلية العلوم الطبية التطبيقية يف الريا�س 8
852493931)اإناث(

326102891521كلية ال�سحة العامة واملعلوماتية الريا�س9

152111-- كلية الطب جدة )ذكور/اإناث(10

3391912101311كلية التمري�س جدة11

كلية العلوم الطبية التطبيقية يف جدة 12
-3191393251)ذكور/اإناث(

كلية العلوم الطبية التطبيقية13
55822418821 يف االأح�ساء )ذكور(

كلية العلوم الطبية التطبيقية14
1-2668401010 يف االأح�ساء)اإناث(

4712224101011كلية التمري�س االأح�ساء15

6781306341742152617املجموع
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5.7: األنشــطة التعليميــة واإللكترونيــة
ــة املحفــزة  ــة بالريــاض وجــدة واألحســاء، البيئ ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي توفــر جميــع فــروع مكتبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عب

ــات  ــادر املعلوم ــر مص ــة إىل توف ــة باإلضاف ــث والدراس ــم للبح ــكان املائ ــر امل ــن توف ــاب م ــات الط ــي احتياج ــا تلب ــي بدوره الت

ــامدة  ــل ع ــامدة. وتعم ــت إرشاف الع ــا تح ــة وغره ــواد مرئي ــات وم ــب ومج ــن كت ــة م ــة أو اإللكروني ــكالها املطبوع ــع اش بجمي

ــة  ــة اإللكروني ــتخدام املكتب ــة الس ــة وتحفيزي ــل دورات تدريبي ــال عم ــن خ ــاب م ــجيع الط ــى تش ــل ع ــكل متواص ــات بش املكتب

ــاندتهم  ــي ومس ــاب األكادمي ــتوى الط ــع مس ــاهم يف رف ــا تس ــي بدوره ــات الت ــادر املعلوم ــن مص ــل م ــم هائ ــى ك ــوي ع ــي تحت الت

خــال رحلتهــم التعليميــة.

٥.٧.١: البوابــة اإللكترونيــة للجامعــة 

ــج التعليمية: الربام
ــوت  ــد ن ــج ان ــي برنام ــي ه ــام الجامع ــذا الع ــال ه ــا خ ــى اقتنائه ــات ع ــامدة املكتب ــل ع ــي تعم ــة الت ــج التعليمي ــم الرام ــن أه م

 Turnitin ــرن ات ان ــج ت ــا برنام Endnote أيض

معلومــات أكادميية:
تحتــوي عــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن الرامــج يف مرحلــة البكالوريــوس، الدراســات العليــا مــن ماجســتر 

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

معلومــات خدمــات القبول والتســجيل:
ــول،  ــد القب ــل مواعي ــة مث ــجيل يف الجامع ــول والتس ــن القب ــات ع ــتعرض معلوم ــات تس ــن الصفح ــة م ــى مجموع ــة ع ــوي البواب تحت

ــة. ــن الجامع ــات ع ــة للطــاب والطالب ــات عام ــول ومعلوم ــل القب ــول، دلي ــر القب ــراءات ومعاي إج

البوابــة اإللكترونيــة للجامعــة:
ــات عــن  ــوي عــى مجموعــة صفحــات تعــرض معلوم ــة تحت ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــة املل ــات عــن جامع معلوم

ــا،  ــف عــن الجامعــة وتاريخه ــة، تعري ــر الجامع ــك تعــرض كلمــة مدي ــة ورســالة الجامعــة والخطــة اإلســراتيجية للجامعــة وكذل رؤي

ــس الجامعــة. ــام يف الجامعــة، إدارات الجامعــة واألقســام وأعضــاء مجل بعــض االحصــاءات واألرق

معلومــات البحــث العلمي:
تحتــوي عــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن نشــأة املركــز وأهدافــه، ومعلومــات عــن مركــز الدراســات 

ــي  ــي الخليج ــز الوطن ــة، املرك ــة يف الجامع ــات العلمي ــة، الجمعي ــة الصحي ــز للمعلوماتي ــز التمي ــة، مرك ــات الجامع ــارية، مكتب االستش

ــدة  ــاب وقاع ــاث الط ــس أبح ــا، مجل ــرات وأوقاته ــدوات واملؤمت ــة، الن ــات بحثي ــن، ملخص ــى الراه ــة ع ــة املبني ــات الصحي للمامرس

املعلومــات الخليجيــة.
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خدمات طــالب اجلامعة:
يقــدم اخلدمــات اخلاصــة بالطالب يف اجلامعــة منها:

مكتب��ة اجلامع��ة الإلكرتوني��ةخدم��ة الدع��م الفني

نظ��ام التعلي��م الإلك��رتوينن��ادي الطالب

الربي��د الإلكرتوينالتق��ومي الأكادميي

بواب��ة اإجنازالنم��اذج الإلكرتوني��ة لطل��ب اخلدم��ات

دلي��ل امله��ارات لأطب��اء المتيازاأ�س��ماء خريج��ي اجلامع��ة

اآخ��ر اأخب��ار الأن�س��طة والفعالي��ات يف اجلامع��ة

خدمــات هيئة التدريــس واملوظفن:
تقــدم البوابــة كل اخلدمــات املتعلقــة هبيئــة التدريــس وموظفــي اجلامعة مثل:

الأدلة الإر�س��اديةالربي��د الإلكرتوين

خدم��ة الدع��م الفنينظ��ام املعلوم��ات الطالب��ي

اإدارة الت�س��التنظ��ام الب��الك بورد

التق��ومي الأكادمييمعلوم��ات ع��ن اأي فر���س تدريب��ة جدي��د

الزوار: خدمات 
تقــدم البوابــة اخلدمــات واملعلومــات للمجتمــع والــزوار مــن غري منســويب اجلامعة مثل:

التدريب	  فرص 

التوظيف	  فرص 

آراء واقراحات واستفســارات أخرى.	 

مركــز املعرفة:
ــز  ــة، مرك ــات العلمي ــة، الجمعي ــات الطبي ــد البيان ــط قواع ــل: رواب ــع مث ــط للمواق ــن الرواب ــة م ــة عــى مجموع ــز املعرف ــوي مرك يحت

ــى الراهــن. ــة ع ــة املبني ــي الخليجــي للمامرســات الصحي ــز الوطن ــة، املرك ــي لألبحــاث الطبي ــه العامل ــد الل ــك عب املل

نبــض اجلامعــة )الورقية(
ــع يف  ــة، وتُطب ــة والطابي ــة والبحثي ــة والعلمي ــة األكادميي ــطة الجامع ــن أنش ــام ع ــى باإلع ــهرية تُعن ــة ش ــة مجل ــض الجامع ــة نب مجل

ــى  ــام تُعن ــاء، ك ــدة واألحس ــاض وج ــاث بالري ــة الث ــدن الجامعي ع يف امل ــوزَّ ــي، وتُ ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــع الش مطاب

ــي. ــوزارة الحــرس الوطن ــة ب ــار الشــؤون الصحي ــر أخب بن
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نبــض اجلامعــة )اإللكترونية(
مجلــة نبــض الجامعــة معنيــة مبتابعــة األحــداث والفعاليــات داخــل الجامعــة أوالً بــأول، ثــم نــر األخبــار وقــت حدوثهــا، 

ــة  ــة والثقافي ــة والعلمي ــاالت الفكري ــف املج ــوبن يف مختل ــاب واملنس ــاركات الط ــر مش ــة إىل ن ــة، إضاف ــة بلحظ ــا لحظ وتحديثه

واألدبيــة والفنيــة.

5.8: البرامــج التعليميــة المنفــذة فــي الجامعــة وفروعها
جــدول ٩٣: يوضــح برامــج البكالوريــوس واملاجســتري والــي تقدمهــا اجلامعــة بالريــاض وفروعهــا جبــدة واألحســاء، للعــام 

اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الريا�سم

بكالوريو�س دكتور طب الأ�سنان11بكالوريو�س الطب واجلراحة1

بكالوريو�س تقنية القلب )الت�سوير ال�سوتي(12بكالوريو�س علوم املختربات الإكلينيكية2

بكالوريو�س تقنية القلب )الق�سطرة القلبية(13بكالوريو�س العالج التنف�سي3

بكالوريو�س تقنية التخدير14بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة4

ماج�ستر التعليم الطبي15بكالوريو�س التغذية الإكلينيكية5

ماج�ستر ال�سحة العامة16بكالوريو�س العالج الوظيفي6

ماج�ستر الإح�ساء الالحيوي والوبائيات17بكالوريو�س علم الأ�سعة7

ماج�ستر املعلوماتية ال�سحية ونظم املعلومات18بكالوريو�س التمري�س8

ماج�ستر اإدارة اجلودة والنظمة ال�سحية19بكالوريو�س املعلوماتية ال�سحية ونظم املعلومات9

ماج�ستر علوم التمري�س تخ�س�س قبالة20بكالوريو�س دكتور �سيدلة10

جدةم

بكالوريو�س التغذية الإكلينيكية7بكالوريو�س الطب واجلراحة1

بكالوريو�س علوم املختربات الكلينيكية8بكالوريو�س تقنية القلب )الت�سوير ال�سوتي(2

بكالوريو�س العالج الوظيفي9بكالوريو�س العالج التنف�سي3

بكالوريو�س تقنية التخدير10بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة4

ماج�ستر التعليم الطبي11بكالوريو�س علوم الأ�سعة5

ماج�ستر علوم التمري�س12بكالوريو�س التمري�س6

الأح�ساءم

بكالوريو�س العالج الوظيفي5بكالوريو�س التمري�س1

بكالوريو�س التغذية الإكلينيكية6بكالوريو�س العالج التنف�سي2

بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة3
بكالوريو�س علم الأ�سعة7

بكالوريو�س علوم املختربات الإكلينيكية4



الفصل السادس

خدمة المجتمع

١٣٩
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متهيد:

يف الفصــل الســادس يتــم اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة مــن برامــج ودورات 

ــة خــال العــام الجامعــي ١44٠/١4٣٩هـــ  ــة والخدمــة املجتمعي ــوم الصحي ــدوات ومحــارضات يف مجــال العل ــة ومؤمتــرات ون تدريبي

ــاء. ــدة واألحس ــاض وج ــن الري ــق ٢٠١٩/٢٠١8م، يف كل م املواف

6.1  البرامــج والــدورات التدريبية

٦.١.١ الربامــج التعليميــة 

جــدول ٩٤: يوضــح أعــداد الربامــج املقدمــة مــن اجلامعة وفروعهــا والدرجــة العلمية خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الفرع
الربنامج

الن�سبة اإىل املجموعاملجموع
ماج�ستريبكالوريو�س

53%14620الريا�س

29%10111جدة

18%7-7االأح�ساء

100%31738املجموع

جــدول ٩٥: عــدد الــدورات التدريبيــة وأعــداد املســتفيدين منهــا خــالل الثالث ســنوات املاضية من ســنة التقرير

املجال
العام اجلامعي

1438/14371439/14381440/1439

14941242103عدد الدورات

42782324203336عدد امل�ستفيدين
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رســم توضيحــي : يبــن عــدد الــدورات يف الســنوات الثــالث املاضيه ويالحظ تراجع بنســبة ٧٣%

رســم توضيحــي : يبــن اعــداد املســتفيدين مــن الــدورات يف االعــوام الثــالث املاضية ويالحظ تراجع بنســبة ٧٢%

٠

٣٠٠

٦٠٠

٩٠٠

١٢٠٠

١٥٠٠
١٤٩٤

١٢٤٢

١٠٣

١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠
٤٢٧٨٢

٣٢٤٢٠

٣٣٣٦

١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ
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٦.١.٢: الربامــج التعليميــة املنفــذة يف اجلامعــة وفروعهــا

٦.١.٢.١: برامــج الدراســات العليا 
ال يخفــى عــى الجميــع البصمــة املتميــزة والنقلــة النوعيــة يف مجــال التعليــم الطبــي املســتمر، حيــث ُســجل ملدينــة امللــك 

ــعودي،  ــريب والس ــورد الع ــامد الب ــى اعت ــا ع ــد حصوله ــام ١٩8٢م،  بع ــع إىل ع ــب يرج ــاً يف التدري ــاً طوي ــة تاريخ ــز الطبي عبدالعزي

ــد مــن األقســام األخــرى واعتامدهــا مــن ضمــن  ــم اإلعــراف بالعدي ــة ت ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــاب تأســيس الهيئ ويف اعق

ــة بالحــرس الوطنــي مــن  ــز الطبي ــة امللــك عبدالعزي برامــج شــهادة االختصــاص الســعودية وبرامــج التخصــص الدقيــق. وتعتــر مدين

ــة. ــنوات املاضي ــال الس ــن خ ــدد الخريج ــة وع ــج التدريبي ــن يف الرام ــاء امللتحق ــدد األطب ــث ع ــن حي ــة م ــات الصحي ــر القطاع أك

جــدول ٩٦: يوضــح جممــوع عــدد األطبــاء املقيمــن وأطبــاء الزمالــة و األطبــاء املتدربــن باملركــز الرئيســي باجلامعــة 
للعــام اجلامعــي وفروعهــا 

املناطق
عدد االطباء 

املقيمني
عدد اأطباء 

الزمالة

عدد االأطباء املتدربني 
ثالثة اأ�سهر واأكرث يف 
برامج تدريب االإقامة

عدد االأطباء املتدربني 
ثالثة اأ�سهر واأكرث يف برامج 

تدريب الزمالة
املجموع

العام اجلامعي 
1439/143813642074611202152هـ

العام اجلامعي 
1440/14391474206330252035هـ

٦.١.٢.١.١: برامــج الدراســات العليــا ملرحلة املاجســتري 
جــدول ٩٧: يســتعرض برامــج املاجســتري الــي تقدمهــا اجلامعــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الربنامجم

برنامج ماجستر التعليم الطبي1

برنامج ماجستر العلوم يف متريض القبالة بكلية التمريض2

برنامج ماجستر الصحة العامة 3

برنامج ماجستر الصحة العامة يف إدارة األنظمة والجودة الصحية4

برنامج ماجستر املعلوماتية الصحية و نظم املعلومات5

برنامج ماجستر الصحة العامة يف الوبائيات واإلحصاء الحيوي6

برنامج ماجستر علوم التمريض7
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٦.١.٢.١.٢: برامــج تدريــب اإلقامــة الي تقدمهــا اجلامعة
جــدول ٩٨: يوضــح عــدد برامــج تدريــب اإلقامــة وعــدد األطبــاء امللتحقن هبــا يف اجلامعة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

برامج تدريب االإقامة التي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1440/1439هـ

برامج تدريب الطبيب املقيم

عدد االأطباء 
امللتحقني م�سمى برنامج التدريب عدد االأطباء امللتحقني م�سمى برنامج التدريب

87 ٢٢.    الن�ساء والولدة 66 التخدير. 1

78 ٢٣.    الأ�سعة الت�سخي�سية 18 علم الأمرا�س. 2

20 ٢4.    ال�سيدلة 229 الطب الباطني. 3

10 ٢5.    التعليم املتقدم يف طب ال�سنان العام 36 طب الأع�ساب. 4

1 ٢6.    اأمرا�س الفم واللثة 22 الأمرا�س اجللدية. 5

11 ٢7.    تقومي الأ�سنان 7 الطب الطبيعي واإعادة التاأهيل. 6

4 ٢8.    جراحة الوجه والفكني 33 الطب النف�سي. 7

11 ٢٩.    ال�ستعا�سة ال�سنية 23 جراحة الأنف والأذن واحلنجرة. 8

9 ٣٠.    عالج اأع�ساب الأ�سنان 186 طب الأ�سرة واملجتمع. 9

4 ٣١.    اإ�سالح الأ�سنان 4 الطب الوقائي. 10

13 ٣٢.    طب الأ�سنان لدى الأطفال 89 اجلراحة العامة. 11

10 ٣٣.    جراحة العيون 13 جراحة املخ والأع�ساب. 12

6 ٣4.    اجلراحة التجميلية 63 جراحة العظام. 13

11 ٣5.    طب العناية املُركزة 10 طب وجراحة العيون. 14

11 ٣6.    ال�سيدلة الإكلينيكية 33 جراحة امل�سالك البولية. 15

1 ٣7.    طب اإ�سالح الأ�سنان 176 طب الأطفال. 16

1 ٣8.    جراحة الفم والفكني 7 جراحة احلروق والتجميل. 17

3 ٣٩.    طب اأمرا�س اللثة 16 طب اأع�ساب الأطفال. 18

4 4٠.    زراعة الأ�سنان 4 جراحة الأطفال. 19

9 4١.    طب الأذن والأنف واحلنجرة 125 طب الطوارئ. 20

1 4٢.    طب العظام 10 طب الرعاية احلرجة. 21
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جــدول ٩٩: يوضــح اجلــدول التــايل الربامــج التدريبيــة ألطبــاء الزمالــة واملقدمــة مــن اجلامعــة بالتعــاون مــع الشــؤون 
ــام واملدينــة املنــورة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطــي يف الريــاض و جــدة واألحســاء والدم

تخ�س�سات برامج الزمالة يف التخ�س�سات الدقيقة والتي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1440/1439هـ
برامج الزمالة يف التخ�س�سات الدقيقة

عدد 
االأطباء 
امللتحقني

م�سمى برنامج التدريب
عدد 

االأطباء 
امللتحقني

م�سمى برنامج التدريب

14 ٢٩.     طب الطوارئ لالأطفال 11 الأمرا�س املعدية للكبار. 1

3 ٣٠.     طب التخدير لالأطفال 2 اأمرا�س الروماتيزم. 2

2 ٣١.     جراحة الأطفال 5 اأمرا�س الكلى لدى الكبار. 3

1 ٣٢.     جراحة الأنف والأذن واحلنجرة لالأطفال 3 الأمرا�س ال�سدرية لدى الكبار. 4

1 ٣٣.     الأ�سعة الع�سبية 14 اأمرا�س الغدد ال�سماء وال�سكري لدى الكبار. 5

8 ٣4.     الأ�سعة التداخلية 7 اأمرا�س اجلهاز اله�سمي للكبار. 6

6 ٣5.     ت�سوير اجل�سم بالأ�سعة 5 داء ال�سكري. 7

2 ٣6.     الطب النووي 2 ال�سكتة الدماغية »اجللطات«. 8

4 ٣7.     الأ�سعة الت�سخي�سية لالأطفال 1 الطب النف�سي لالأطفال واملراهقني. 9

3 ٣8.     اأ�سعة القلب وال�سدر 4 طب الأورام لدى الكبار. 10

2 ٣٩.     الإخ�ساب خارج اجل�سم 6 اأمرا�س الدم لدى الكبار. 11

5 4٠.      حالت احلمل احلرجة وطب الأجنة 2 الطب التلطيفي. 12

2 4١.      جراحة الأوعية الدموية 6 العناية احلرجة لدى الكبار. 13

1 4٢.      جراحة امل�ستقيم و القولون 11 اأمرا�س القلب لدى الكبار. 14

2 4٣.      اإ�سابات العظام 1 الأ�سعة ال�سوتية لقلب الكبار  )هذا الربنامج يتطلب ح�سول املتقدم على . 15
�سهادة تخ�س�س دقيق يف اأمرا�س القلب لدى الكبار(

2 44.     جراحة العمود الفقري 10 اأمرا�س القلب لدى الأطفال. 16

3 45.     طب الأمل 1 تخدير جراحة القلب املفتوح. 17

1 46.     تخدير الن�ساء والولدة 1 اأ�سعة القلب التداخلية  )هذا الربنامج يتطلب ح�سول املتقدم على �سهادة . 18
تخ�س�س دقيق يف اأمرا�س القلب لدى الكبار(

3 47.     اأمرا�س الروماتيزم لدى الكبار 9 طب الأطفال حديثي الولدة. 19

6 48.     الرعاية الأولية و اأمرا�س ال�سكري 7 اأمرا�س اجلهاز اله�سمي لدى الأطفال. 20

2 4٩.     اأمرا�س اجلهاز التنف�سي لدى الكبار 14 اأمرا�س الغدد ال�سماء وال�سكري لدى الأطفال. 21

2 5٠.     ت�سوير القلب 12 طب العناية املركزة لالأطفال. 22

3 5١.     اأ�سعة الأع�ساب 4 الأمرا�س املعدية لدى الأطفال. 23

5 5٢.     العناية املركزة لدى الكبار 1 الأمرا�س ال�سدرية لدى الأطفال. 24

6 5٣.     اأمرا�س الدم وزراعة النخاع لدى الكبار 1 اأمرا�س الكلى لدى الأطفال. 25

1 54.     اأمرا�س الأورام لدى الكبار 7 الأمرا�س الوراثية ال�سريرية والأمرا�س الإ�ستقالبية. 26

5 55.     العالج التلطيفي 4 اأمرا�س الروماتيزم لدى الأطفال. 27

4 56.     طب الأجنة و احلالت احلرجة 12 اأمرا�س الدم والأورام لدى الأطفال. 28
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6.2: المؤتمــرات و النــدوات و المحاضرات

املؤمترات   :٦.٢.١
جــدول ١٠٠: أعــداد املؤمتــرات وامللتقيــات واملحاضــرات الــي عقدت خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

اجلدول يو�سح عدد املوؤمترات التي عقدت خالل العام اجلامعي1440/1439هـ ، ويت�سمن مايلي :

عدد احل�سور عدد املوؤمترات  املدينة

7،270 7 الريا�س

9،200 10 جدة

659 8 االأح�ساء

- - الدمام

1،144 9 املدينة املنورة

18،273 34 املجموع

جــدول ١٠١: يوضــح اجلــدول التــايل عناويــن املؤمتــرات الكــربى والــي متــت أقامتهــا عــرب عمــادة الدراســات العليــا خــالل 
العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

جدول يبني عناوين املوؤمترات الكربى

عدد امل�ساركني عنوان املوؤمتر  املدينة

2،323 املوؤمتر ال�سنوي الثامن ل�سالمة املر�سى 2018م الريا�س

750 املوؤمتر ال�سنوي التا�سع ل�سالمة املر�سى 2019م جدة

286 موؤمتر ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لأمرا�س الدم املدينة

3،359 املجموع

جــدول ١٠٢: يوضــح اجلــدول التــايل عــدد األنشــطة العلميــة الــي تقــام يف اجلامعــة عــرب عمــادة الدراســات العليــا خــالل 
العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

عدد االأن�سطة العلمية وامللتقيات العلمية واملعار�س واملوؤمترات والدورات وور�س العمل والندوات العلمية والتي تقام يف عمادة الدرا�سات العليا وخارجها 
وت�سارك فيها العمادة اأو اأحد من�سوبيها

الفعاليات

الدورات العلمية وور�س العمل  املوؤمترات والندوات العلمية  املعار�س العلمية  امللتقيات العلمية املدينة م

835 7 7 1 الريا�س 1

194 10 5 1 جدة 2

131 8 - - االأح�ساء 3

116 - - - الدمام 4

52 9 - - املدينة 5

1328 34 12 2 املجموع
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الفصل السابع

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية 
والمشروعات

١47
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متهيد:

ــز  ــن عبدالعزي ــك ســعود ب ــات واإلدارات بجامعــة املل ــاز اإلداري يف العــامدات والكلي ــم اســتعراض مهــام الجه يف الفصــل الســابع يت

ــاز اإلداري بالجامعــة.  ــي الجه ــة الخاصــة مبوظف ــان املؤهــات العلمي ــع بي ــا بجــدة واألحســاء، م ــاض وفروعه ــة بالري ــوم الصحي للعل

كــام يســتعرض التقريــر يف هــذا الفصــل أعــداد املوظفــن الحاصلــن عــى ترقيــات والعاملــن يف املجالــن اإلداري والصحــي والفنــي، 

مــع بيــان نســبة الســعودة مــن القــوى العاملــة يف الجامعــة. ويســتعرض ايضــاً أعــامل اإلدارة املاليــة مــن حيــث توزيــع اإلعتــامدات 

ــة املعتمــدة ومــوارد الجامعــة. ــة واملشــاريع يف امليزاني املالي

اإلدارية الشؤون   :7.1
تتمحــور الرؤيــة الخاصــة بــاإلدارة ورســالتها حــول تحقيــق األهــداف االســراتيجية للجامعــة يف تأهيــل جيــل مــن ذوي التخصصــات 

الطبيــة والصحيــة يف املســتقبل، وجعلهــم داعمــن يف تغيــر خارطــة الطريــق الطبيــة للملكــة العربيــة الســعودية وجعلهــا يف 

ــن  ــة يف الطــاب واملوظف ــم الســامية والعادل ــة إىل غــرس القي ــاىل، باإلضاف ــه تع ــإذن الل ــا ب ــوق عليه ــة والتف ــدول املتقدم مصــاف ال

ــى  ــة ع ــمعة الجامع ــوض بس ــة والنه ــداف الجامع ــق أه ــة لتحقي ــا واإلداري ــة منه ــم األكادميي ــم واحتياجاته ــع متطلباته ــر جمي وتوف

ــي. املســتوى املحــي والعامل

٧.١.١: اجلهــاز اإلداري باجلامعــة
جــدول ١٠٣: يوضــح جممــوع عــدد موظفــي اجلامعــة مــن اجلهاز اإلداري والصحــي والفي خالل ثالثة ســنوات املاضية

جمموع عدد املوظفنيالعام اجلامعي

1438/14372765هـ

1439/14382946هـ

1440/14392930هـ

جــدول ١٠٤: توزيــع أعــداد اجلهــاز اإلداري والفــي والصحــي واألمــي يف اجلامعة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

العام اجلامعي 1440/1439هـ

املجموع غري �سعودي �سعودي املجموعة 
املجموعالوظيفية اأنثى ذكر املجموع اأنثى ذكر املجموع اأنثى ذكر

2252 907 1345 352 183 169 1900 724 1176 اإداري

195 61 134 31 9 22 164 52 112 فني

91 60 31 50 28 22 41 32 9 �سحي

392 94 298 - - - 392 94 298 اأمني

2930 1122 1808 433 220 213 2497 902 1595 املجموع
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املدينــة اجلامعيــة الريا�ــس
١٠٥: أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي  جــدول 

الريــاض ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدينــة 

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاالإدارات
االأجمايل

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اإداري 

16414171058-43512856384741581212153361�سعودي

غري 
136143279---65501152727544466110�سعودي

17775601337-5001786781111012121652814461املجموع

فني

1552075-335388191314271�سعودي

غري 
16218---5415718-5�سعودي

1712293-38543122142015351املجموع

�سحي

1161722431821------�سعودي

غري 
11192443-192342------�سعودي

203959235224264------املجموع

امني

15157208---------15157208�سعودي

غري 
---------------�سعودي

15157208---------15157208املجموع

68924092912310322620533554043710216811702االإجمايل

املدينــة اجلامعيــة جدة
جــدول ١٠٦ : أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي 

ــدة ــة ج ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدين

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاالإدارات
االأجمايل

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اإداري 

11316218534-2105126122295184137221�سعودي

غري 
222042---8311571291019�سعودي

11338238576-2185427227366393147240املجموع

فني

382260---231033516101121�سعودي

غري 
225611-2347-2---�سعودي

22432871-231033718131528املجموع
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�سحي

445914-358---2-2�سعودي

غري 
11235246-------�سعودي

36927971320---2-2املجموع

امني

692493---------692493�سعودي

غري 
---------------�سعودي

692493---------692493املجموع

3128840034377110916827721012457303760االإجمايل

املدينــة اجلامعية االحســاء
١٠٧: أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي  جــدول 

األحســاء ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدينــة 

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتاالإدارات
االأجمايل

اأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اإداري 

21989308---17924203132437274168�سعودي

غري 
112031---8513279189�سعودي

230109339---18729216153146284977املجموع

فني

191029---12517325437�سعودي

غري 
112---11-1-1---�سعودي

201131---12517426448املجموع

�سحي

156---11145----�سعودي

غري 
1-1---1-1------�سعودي

257---11246----املجموع

امني

781391---------781391�سعودي

غري 
---------------�سعودي

781391---------781391املجموع

330138468---27747324193453345791االإجمايل
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املدينــة اجلامعيــة الرياض
جــدول ١٠٨: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل العلمــي واجلنســية 

واجلنــس والنســبة لالمجــايل ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١٨ يف مدينــة الريــاض

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالعياداتالكلياتالعماداتاالإدارات
املجموع

اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

دكتوراه

2-2---1-11-1---�سعودي

224---1123-1---غري �سعودي

426---2224-2---جمموع

ماج�ستري

364480---271845641032225�سعودي

131326---1234488715غري �سعودي

4957106---28204810818112940جمموع

بكالوريو�س

207106313495910863164227123320331651�سعودي

1193122215-394079202242345993غري �سعودي

246146392698115097223320134413453866جمموع

دبلوم دون 
اجلامعي

213666202-7216882211334039792�سعودي

392160---9514617241539غري �سعودي

217587262-812110228124064541182جمموع

الثانوية اأو 
اأي موؤهالت 

اأخرى 
دونها

33663399---2944734114115281543�سعودي

22729---347---19322غري �سعودي

35870428---3135036314115311950جمموع

ال ينطبق

120828-551----19322�سعودي

246---33-11-2-2غري �سعودي

1221234-881-11-21324جمموع

68924092912310322620533554043710216811702املجموع الكلي

-
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املدينــة اجلامعيــة جدة
جــدول ١٠٩: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل العلمــي واجلنســية 

واجلنــس والنســبة لالمجــايل ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١٨ جبــدة

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالعياداتالكلياتالعماداتاالإدارات
املجموع

اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

دكتوراه

11----------11-�سعودي

11-11----------غري �سعودي

22-11-------11-جمموع

ماج�ستري

314374---2062623593443�سعودي

4-4---2-22-2---غري �سعودي

354378---20626437113445جمموع

بكالوريو�س

44156172328-88481361124355796153�سعودي

2132336-235279713202غري �سعودي

905114113314464109173246169195364جمموع

دبلوم دون 
اجلامعي

59665---716622-367-36�سعودي

5-5---2-12-21-2غري �سعودي

64670---818624-388-38جمموع

الثانوية اأو 
اأي موؤهالت 
اأخرى دونها

10215117---86389527111021�سعودي

2-2---1-11-1---غري �سعودي

10415119---86389628121022جمموع

ال ينطبق

118036116-74271012134711�سعودي

445611-22-1-41-4غري �سعودي

558542127-78271053144913جمموع

3128840034377110916827721012457303760املجموع الكلي
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املدينــة اجلامعية االحســاء
جــدول ١١٠: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل العلمــي واجلنســية 

واجلنــس والنســبة لالمجــايل ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١٨ يف مدينــة األحســاء

املجموعة 
اجلن�سيةالوظيفية

املجموعالكلياتالعماداتاالإدارات
املجموع

اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموعاأنثىذكر

دكتوراه
------------�سعودي

------------غري �سعودي

------------جمموع

ماج�ستري
33549----516�سعودي

1134-331----غري �سعودي

331346713-516جمموع

بكالوريو�س
642690924331840589190181�سعودي

4417851621-459غري �سعودي

6831999283719476696106202جمموع

دبلوم دون 
اجلامعي

6821048654-344386�سعودي

22325-2-12-1غري �سعودي

8841251859-354398جمموع

الثانوية اأو اأي 
موؤهالت اأخرى 

دونها

152715012162-144101541�سعودي

4-4---1-31-3غري �سعودي

252715412166-147101572جمموع

ال ينطبق
3311223528-22123�سعودي

------------غري �سعودي

3311223528-22123جمموع

27747324193453345791330138468املجموع الكلي

٧.١.٣: أعــداد املوظفــن املرقــن يف اجلامعة
جــدول ١١١: يوضــح أعــداد املوظفــن اإلداريــن والفنيــن والصحيــن الذيــن متــت ترقيتهــم يف اجلامعــة حســب اجلنــس 

ــة ــالث املاضي ــنوات الث ــالل الس ــك خ ــى( وذل )ذكر/أنث

املجموعة 
الوظيفية

للعام اجلامعي 1440/1439هـللعام اجلامعي 1439/1438هـللعام اجلامعي 1438/1437هـ

ذكر

اأنثى

املجموع

ذكر

اأنثى

املجموع

ذكر

اأنثى

املجموع

675211955318612285207اإداري وفني

224------�سحي

675211955318612487211املجموع
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٧.١.٤: نســبة الســعودة يف القــوى العاملــة باجلامعة
ــام  ــة للع ــك حســب املجموعــة الوظيفي ــة وذل ــف باجلامع ــن الســعودة يف الوظائ ــة م جــدول ١١٢: النســبة املتحقق

اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ

املتحقق للعام اجلامعي 1438/1437هـاملجموعة الوظيفية

96%قيادي

83%اإداري وفني

ــام  ــة للع ــك حســب املجموعــة الوظيفي ــة وذل ــف باجلامع ــن الســعودة يف الوظائ ــة م جــدول ١١٣: النســبة املتحقق
اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ

املتحقق للعام اجلامعي 1438/1437هـاملجموعة الوظيفية

%96قيادي

%81اإداري

%75فني

ــام  ــة للع ــك حســب املجموعــة الوظيفي ــة وذل ــف باجلامع ــن الســعودة يف الوظائ ــة م جــدول ١١٤: النســبة املتحقق
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

املتحقق للعام اجلامعي 1440/1439هـاملجموعة الوظيفية
96%قيادي

83%اإداري

84%فني

7.2: الشــؤون المالية
إن مــن أهــم مهــام إدارة الشــؤون املاليــة واإلداريــة بالجامعــة إعــداد امليزانيــة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات 

التــي تخــدم ميزانيــة الجامعــة بفروعهــا الثاثــة يف الريــاض وجــدة واألحســاء، ويتــم البــدء بإجــراءات إعــداد امليزانيــة خــال الربــع 

ــة يف  ــام اإلداري ــات واألقس ــامدات والكلي ــوكاالت والع ــن ال ــة م ــة املقرح ــات امليزاني ــع كل طلب ــوم بجم ــام تق ــام. ك ــن الع ــاين م الث

ــات  ــص مقرح ــام يخ ــة، وفي ــراتيجية للجامع ــة االس ــة والخط ــامدات وزارة املالي ــع اعت ــا م ــا وموامئته ــا ومراجعته ــة وتقييمه الجامع

ــة.  ــؤون الفني ــات وإدارة الش ــود واملناقص ــتية والعق ــات اللوجس ــع الخدم ــيق م ــم بالتنس ــاملية فتت ــدات الرأس ــاريع واملع املش

ويتــم إصــدار تقريــر بشــكل شــهري عــن طريــق وحــدة امليزانيــة والتخطيــط املــايل يشــر إىل الفروقــات بــن امليزانيــة واملروفــات 

ــص بإيضــاح األداء  ــر شــهرية أخــرى تخت ــة إىل تقاري ــة، باإلضاف ــات واإلدارات يف الجامع ــامدات والكلي ــوكاالت والع ــكل ال ــة ل الفعلي

املــايل. 
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٧.٢.١: توزيــع االعتمــادات املاليــة يف ميزانيــة اجلامعة حســب األبواب
جــدول ١١٥: توزيــع االعتمــادات املاليــة يف ميزانيــة اجلامعــة ومعــدل النمــو الســنوي لألعوام املاليــة التالية

معدل النمو ال�سنويامليزانيةال�سنوات )مالية(

20171،131،587،093%0

20181،259،000،000%11

20191،336،000،000%6

٧.٢.٢: مــوارد اجلامعة
جــدول ١١٦: يوضــح مقــدار املخصصــات يف ميزانيــة اجلامعــة للعــام املايل  ٢٠١٩م

خم�س�سات امليزانية للعام املايل 2019

اعتمادات 
وم�سروفات اأبواب 

امليزانية
مناقلة االعتماد املخ�س�س

منه
مناقلة 

له
االعتماد بعد 

املناقلة
بواقي 

املتبقى من امل�سروفاتاالإرتباطات
الن�سبة %االعتماد

--------الباب االأول

--------الباب الثاين

41.29%737،362،753518،637،247-1،256،000،000001،256،000،000الباب الثالث

100%80،000،000-80،000،0001،422،142،548--80،000،000الباب الرابع

اإجمايل االأبواب 
44.81%1،336،000،000001،336،000،0001،422،142،548737،362،753598،637،247االأربعة للميزانية

املشاريع  :٧.٢.٣

٧.٢.٣.١: املشــاريع اجلــاري تنفيذهــا يف اجلامعــة للعــام املايل ٢٠١٩م
جــدول ١١٧: يوضــح مشــاريع اجلامعــة واملبالــغ املعتمــدة وقيمــة العقد واملبالــغ املصروفة

املبلغ امل�سروفقيمة العقداملبلغ املعتمداإ�سم امل�سروعالعام اجلامعي

1438/1437هـ

املدينة اجلامعية جلامعة امللك �سعود بن عبد العزيز للعلوم ال�سحية وفروعها

100،000،00018،407،467،00017،023،425،000

1439/1438100،000،00018،972،914،96517،023،425،000هـ

1440/143980،000،00018،445،568،00017،023،425،451هـ
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الفصل الثامن

اإلنجازات والتحديات والمقترحات 
والتوصيات

١57
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متهيد:

يتــم يف الفصــل الثامــن اســتعراض إنجــازات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة واألحســاء، ومــا 

ــا  ــا ووكاالته ــة وعامداته ــات الجامع ــر كلي ــي ع ــد املحــي والعامل ــة عــى الصعي ــن مســتوى الجامع ــع م ــود تســاهم يف الرف ــن جه ــه م ــت ب قام

ــن  ــات للوط ــل الخدم ــم أفض ــبيل تقدي ــج يف س ــل النتائ ــق أفض ــل تحقي ــن أج ــة م ــة وإداري ــة وعملي ــج تعليمي ــاريع وبرام ــن مش ــا م وإداراته

ــة  ــراتيجية للجامع ــة االس ــن الخط ــازه م ــم إنج ــا ت ــر م ــن ع ــات الوط ــق تطلع ــة لتحقي ــات العاملي ــة الجامع ــك منافس ــم بذل ــع، وليت واملجتم

ــة ٢٠٣٠. ــة الوطني ــع الخط ــق م ــراتيجية لتتواف ــة االس ــذه الخط ــة ه ٢٠١6-٢٠٢١م وتومئ

هـــ   ١٤٤١  - ١٤٣٧ الخطــة األســتراتيجية للجامعــة  8.1: ماتــم تحقيقــة مــن 
م  ٢٠٢١  -  ٢٠١٦

١١٨ : يوضــح اجلــدول التــايل مــا مت حتقيقــة مــن أهــداف اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة يف العــام  جــدول 
التــايل النحــو  ٢٠١٩/٢٠١٨م علــى  املوافــق  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ  اجلامعــي 

الهدف 
االجنازاتاال�سرتاتيجي

الهدف االأول: 
االعرتاف 

وال�سمعة الوطنية 
والعاملية من 

خالل التطوير 
امل�ستمر للربامج 

االأكادميية 
لتخريج خمت�سني 

�سحيني ذوي 
كفاءة عالية 

ومواطنني فاعلني

استحداث برامج جديدة للمواءمة مع سوق العمل، مثل:. ١

أ.   بكالوريوس العاج الوظيفي، كلية العلوم الطبية التطبيقية- األحساء

ب. بكالوريوس  أمراض النطق واللغة ،كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض

ج.  بكالوريوس  علم السمعيات ، كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض

د.  اإلعداد لرنامج القيادة الصحية التنفيذية، كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية.

ــق . ٢ ــة خل ــد إمكاني ــا، وتحدي ــة حالي ــا املقدم ــات العلي ــب الدراس ــج تدري ــم احتياجــات تحســن برام وضــع خطــة لتقيي
ــة ــج إضافي برام

مراجعة وتحديث الرامج املعتمدة -محلياً وعاملياً- املقدمة من قبل عامدة الدراسات العليا. ٣

تحديث برنامج بكالوريس املعلوماتيه الصحية بالتعاون مع جامعة إلينوي األمريكية. 4

الرتيب العاملي يف نظام التاميز للتعليم العايل:. 5

o حصول الجامعة عى املركز الثالث كافضل الجامعات اململكة العربية السعودية

o حصول الجامعة عى املركز الثامن كافضل الجامعات العربية

o حصول الجامعة عى مركز ٩٣ يف اسيا

o ضمن افضل 5٠١-6٠٠ جامعة حول العامل

o ضمن افضل ٣٠١-4٠٠ جامعة حول العامل يف املجال الصحي

o )من ضمن افضل ١٠٠-١5٠ جامعة ناشئة حول العامل )أقل من 5٠ سنة

جائــزة وشــهادة اإلعــراف والتميــز الفضيــة مــن جمعيــة القلــب األمريكيــة لرامــج دعــم الحيــاة األساســية لتدريــب أكــر  . 6
ــة  ــل الجمعي ــامد املركــز مؤخــراً مــن قب ــد اعت ــم تجدي ــا كــام ت ــدرب يف الــرق األوســط وشــامل أفريقي مــن 7,٠٠٠ مت

األمريكيــة للقلــب.
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الهدف الثاين: 
االهتمام 

بالبحوث العلمية 
واالأن�سطة 

ال�سحية ذات 
القيمة الوطنية 
واالأهمية العاملية

اعتامد وتطبيق عقد موحد يحدد واجبات ومسؤوليات الطاب وأعضاء هيئة التدريس يف األبحاث املشركة. ١

إنشاء عيادة أبحاث إلجابة استفسارات الطاب بشأن مشاريع البحث العلمي. ٢

إنشاء قاعدة بيانات عن االهتاممات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وإتاحتها للطاب. ٣

ــدف . 4 ــة به ــز الطبي ــك عبدالعزي ــة املل ــب، مدين ــز لطــب وجراحــة القل ــك عبدالعزي ــز املل ــع مرك ــاون م إســتمرارية التع
ــة  ــورد لألنظم ــري ف ــة، وه ــة الدموي ــب واالوعي ــن للقل ــز هيوس ــة كمرك ــز عاملي ــع مراك تشــجيع األبحــاث املشــركة م
ــة  ــرات علمي ــاث يف مؤمت ــن االبح ــد م ــر العدي ــراكات ن ــذه ال ــن ه ــج ع ــز، ونت ــون هوبكن ــة ج ــة، وجامع الصحي
كمؤمترمركزمهنــديس الكهربــاء واإللكرونيــات العاملــي، و مؤمتــر مركزالطــب الحيــوي للمعلوماتيــة الطبيــة ، ويف مجــات 

ــة للطــب. ــة االمريكي ــب واملجل ــة للقل ــة االمريكي ــب واملجل ــة للقل ــة العلمي ــايل كاملجل ــر ع ــل تأث ذات عام

تطبيــق املشــاريع األكادمييــة لطــاب املاجســتر، قســم املعلوماتيــة الصحيــة، كليــة الصحــة العامــة واملعلوماتيــة الصحيــة . 5
يف مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة بالريــاض.

إطاق واحة التقنية الحيوية الطبية.. 6

ــي . 7 ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــة بالش ــدن الطبي ــة يف امل ــة الرسيري ــات الجامع ــن دراس ــر م ــدد كب ــاح ع نج
ــة  ــاث الطبي ــي لألبح ــه العامل ــك عبدالل ــز املل ــع مرك ــاون م بالتع

نر ١٠٢٠ بحثا يف مجات علمية محكمة. 8

تسجيل عدد أربعة عر براءة اخراع يف املراكز العاملية. ٩

الهدف الثالث : 
امل�ساركة ال�ساملة 

للجامعة يف تعزيز 
�سحة املجتمع 

وامل�ساهمة 
يف امل�سوؤولية 
االجتماعية 

الوطنية

تقديم حمات مشركة مع القطاعن الحكومي والخاص لتعزيز الوعي بالخدمة االجتامعية. ١

إنشاء قاعدة بيانات عى مستوى الجامعة تشتمل عى الرامج والدورات واألنشطة الاصفية، متضمنة أنشطة خدمة . ٢
املجتمع

تشغيل العيادات الخارجية بكلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية ، املخصصة بطاب جامعة امللك سعود بن عبد . ٣
العزيز للعلوم الصحية

دعم مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياض يف تخصص طب األسنان يف وقت األزمات. 4

ــة . 5 ــة لرعاي ــة عناي ــا جمعي ــة وأبرزه ــؤولية االجتامعي ــج املس ــم برام ــات دع ــاب وجه ــؤون الط ــامدة ش ــن ع ــة ب الراك
ــرىض. امل

تعــاون قســم طــب الطــوارئ بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة - الريــاض مــع هيئــة الهــال األحمــر يف نــر الوعــي عــن . 6
طريــق النــدوات و مراجعــة البحــوث املنشــورة 

اســتضافة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالريــاض املتقدمــن عــى وظيفــة فنــي إســعاف وطــب طــوارئ للمــرة الثالثــة . 7
وتــم إجــراء االختبــار النظــري و العمــي للمرشــحن البالــغ عددهــم 8٠٠ متقــدم .

تعــاون طــاب وخريجــي أقســام طــب الطــوارئ بكليــات العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالجامعــة مــع وزارة الصحــة؛ حيــث . 8
يشــارك املتدربــون يف قســم طــب الطــوارئ يف مواســم الحــج.

الهدف الرابع:  
تعزيز نظام 

�سمان اجلودة 
الداخلية لتحقيق 
ا�ستدامة عمليات 

�سمان اجلودة 
وحتقيق االعتماد 
املطلوب يف الوقت 

املنا�سب  

اعتامد برنامج »دكتور صيديل« من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي )إعتامد كامل(. . ١

ــوس . ٢ ــج »بكالوري ــامد األكادميــي لرنام ــم واالعت ــي للتقوي ــز الوطن ــل املرك ــن قب ــايئ م ــم النه ــق التقيي ــارة فري ــاء زي إنته
ــاء. ــدة واألحس ــاض وج ــض« يف الري متري

توقيع وإرسال عقود العتامد الرامج التالية:. ٣
برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكليتي الطب بالرياض وجدة  	

برنامج بكالوريوس علوم املخترات االكلينيكية بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وجدة واألحساء  	
برنامج بكالوريوس طب األسنان بكلية طب األسنان بالرياض  	

برنامج بكالوريوس العاج التنفي بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وجدة واألحساء  	

إطــاق نســخة مطــورة لنظــام أداء يف دورتــه التشــغيلية الثالثــة بهــدف جمــع البيانــات الازمــة لتحليــل األداء األكادميــي . 4
واإلداري للجامعــة، مــن خــال لوحــات بيانــات كافــة مــؤرشات األداء الرئيســية للجامعــة.

تنظيــم يــوم الجــودة للجامعــة يف شــهر فرايــر ٢٠١٩ بالتعــاون مــع املركــز الوطنــي للقيــاس واالعتــامد األكادميــي بهيئــة . 5
تقويــم التعليــم.

التعــاون مــع املركــز الوطنــي للقيــاس واالعتــامد األكادميــي بهيئــة تقويــم التعليــم لتقديــم ورش عمــل متخصصــة حــول . 6
ــررات. ــج واملق ــم وصياغة مخرجــات التعلم للرام ــم مخرجــات التعلي تقيي

تدشــن نظــام التقريــر الســنوي “Annual Report Application )”ARA( وهــو عبــارة عــن بوابــة إلكرونيــة تهــدف . 7
ألمتتــة عمليــة جمــع البيانــات للتقريــر الســنوي للجامعــة.

تدشــن نظــام إدارة الخطــة االســراتيجية )Strategy Tracking and Execution Program ”STEP”( والــذي يهــدف إىل . 8
تســهيل عمليــة متابعــة وتنفيــذ أهــداف الجامعــة االســراتيجية بــداًل مــن اســتخدام جــداول البيانــات واملســتندات يدويـًـا.

وضع اللوائح التنفيذية الداخلية لجائزة مدير الجامعة للتميز.. ٩
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الهدف اخلام�س:  
املحافظة على 
هيئة التدري�س 
املوؤهلة والقوى 

العاملة املتميزة 
مع توفري فر�س 
التطوير املهني 

لهم

إنشاء واعتامد برنامج جائزة القيادين.. ١

إطاق برنامج موظف السنة/الشهر.. ٢

عقد )8( دورات ادارية تدريبية ملنسويب الجامعة. . ٣

تنظيم )5٣5( دورة تدريبية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس. . 4

إطاق برنامج سلسلة مهارات اإلرشاد الطايب الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس. . 5

الهدف ال�سابع: 
تقوية االأ�سا�س 
املايل للجامعة

إعــادة هيكلــة الـعمــــل لتتطابـــق مــع التعليــامت واللوائــح الحكوميــة  عـــن طريــق تحســن اإلطــار الزمنــي املســموح . ١
بــه ملعالجــة الوثائــق . 

وضع خطة عمل لتقـيـيـم الـعـقـود و أداء املوردين خــال فتــرة الخـدمــة .. ٢

انشاء برنـامج يوضح إجراءات و معامات الراء و التعاقد. . ٣

تكوين فريق متخصص ملتــابـعـة تعـامـيـد الشـراء.. 4

إنشــاء وتوســيع وظائــف إدارة املخــزون للحفــاظ عــى صيانــة جميــع ملكيــات الجامعــة و تتبعهــا بشــكل صحيــح مبــــا . 5
فــــي ذلك بنــــاء مسـتــودعــــات خاصــة بالجامعة.

الهدف الثامن:  
تعزيز االأداء 

االإداري بكفاءه 
عالية لت�سهيل 
عملية اتخاذ 

القرار يف الوقت 
املنا�سب على 

جميع م�ستويات 
اجلامعة

إمتام إعداد واعتامد اللوائح االكادميية التالية:  .١  
أ.   الائحة التنفيذية للدراسات العليا

اعتامد اللوائح الداخلية األكادميية واجراءاتها التالية:  .٢  
ب.  املكافآت املالية لألنشطة التثقيفية

ج.   تقرير املقررات الدراسية

د.    االستمرار يف تحديث اللوائح الداخلية األكادميية  

وضع اللوائح الداخلية والتنظيامت اإلدارية لاستجابة للحاالت األمنية والطارئة لضامن جودة الخدمة   .٣  

الهدف التا�سع:  
جودة احلرم 

اجلامعي وتعزيز 
االإح�سا�س 

باالنتماء ملجتمع 
اجلامعة.

تقديم ٢٩4 نشاط طايب )اجتامعي، مجتمعي، ريايض، فني، ثقايف، تقني، توعوي( خال العام األكادميي، شارك فيها اكر   .١  
من 44٠٠٠ شخص من داخل وخارج الجامعة  

تنسيق الزيارات والرحات حول اململكة إىل مواقع ذات األهتاممات الثقافية والتاريخية والطبيعية والتعليمية. )الخدمات   .٢  

املساندة (.
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والكليــات  والعمــادات  الــوكاالت  خــال  مــن  الجامعــة  إنجــازات   8.2
واإلدارات

٨.٢.١: اجنــازات وكاالت اجلامعة

٨.٢.١.١: وكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة 
ــادة عامليــة يف  ــوأ ري ــة إىل تب ــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة عــى تحقيــق رســالة الجامعــة وتطلعاتهــا املســتقبلية الرامي تعمــل وكال

ــة املــرىض. ومــن هــذا املنطلــق فــإن  ــر الجــودة يف األبحــاث املتعلقــة بالصحــة ورعاي ــم الصحــي، وتحقيــق أعــى معاي مجــال التعلي

ــاً  ــة، فض ــة الحالي ــج األكادميي ــر الرام ــا  لتطوي ــتثمر كل إمكاناته ــا وتس ــة جهوده ر كاف ــخِّ ــة تُس ــؤون التعليمي ــة للش ــة الجامع وكال

ــة  ــوادر مؤهل ــة، وك ــاءة عالي ــن ذوي كف ــج مختصــن صحي ــدف تخري ــدة به ــة جدي ــب بحثي ــج ومعاهــد ومكات ــن اســتحداث برام ع

ــن. ــة الوطــن واملواطن ــي لخدم ــي واملهن ــتعداد العلم ــة واالس ــدرة والفاعلي ــع بالق تتمت

أ- إنجــازات الوكالــة فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي والتعليمي:
مت حتديــث جملــس اجلامعــة لألحبــاث بتاريــخ ٢٠ نوفمــرب ٢٠١٧ وأجنز من خاللــه مايلي:

ــب  ــن مكت ــة م ــات املقدم ــي يف الجامع ــث العلم ــم البح ــادرات دع ــم ملب ــى التقدي ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــجعت الجامع ش

ــي ١44٠/١4٣٩.  ــام األكادمي ــال الع ــادرات خ ــة مب ــن أربع ــان ع ــم اإلع ــم. ت ــوزارة التعلي ــر ب ــث والتطوي البح

مبــادرة التعــاون الدولي في البحــث والتطوير
ــب  ــا مكت ــي حدده ــة الت ــوم والتقني ــاالت العل ــة يف مج ــون األولوي ــعودي. تك ــال س ــون ري ــادرة إىل 7,5 ملي ــذه املب ــم ه ــل دع يص

ــم  ــوزارة التعلي ــة ل ــدد مقرحــات البحــث املقدم ــغ ع ــا. بل ــة له ــج التنفيذي ــة ٢٠٣٠م والرام ــع رؤي ــر واملتامشــية م البحــث والتطوي

ــي.  ــرح بحث ــن مق ــد وعري ــة واح ــس بالجامع ــة التدري ــاء هئي ــن أعض م

مبــادرة البحــوث االجتماعيــة الموجهة
ــة  ــة محــددة ذات صل ــع بحثي ــر مواضي ــب البحــث والتطوي ــال ســعودي. يحــدد مكت ــون ري ــادرة إىل ٣ ملي ــة هــذه املب تصــل ميزاني

بالرؤيــة ٢٠٣٠ والتحديــات املحليــة للمجتمــع وهــي تغــر األرسة و متكــن املجتمــع و متكــن دور املــرأة ومدينــة املســتقبل و 

ــة عــر  ــة مثاني ــس بالجامع ــة التدري ــن أعضــاء هئي ــم م ــوزارة التعلي ــة ل ــدد مقرحــات البحــث املقدم ــغ ع ــة. بل ــادة االقتصادي الري

ــي.  ــرح بحث مق

مبــادرة البحــوث التعاونية
ــل  ــة نق ــع عملي ــادرة إىل ترسي ــدف هــذه املب ــدة ٢-٣ ســنوات. ته ــال مل ــن ٢٠٠,٠٠٠ و 5٠٠,٠٠٠ ري ــادرة ب ــراوح دعــم هــذه املب ي

املعرفــة بــن الخــراء األكادمييــن والقطــاع الخاص/الصناعــي. هــذه املشــاريع يجــب أن تــدور حــول تطويــر البحــوث ذات املســتوى 

ــث  ــي بح ــم مقرح ــم تقدي ــة. ت ــات والصناع ــن الجامع ــة ب ــاريع التعاوني ــال املش ــن خ ــة م ــات عملي ــا إىل تطبيق ــي وترجمته العامل

ــع رشكات القطــاع الخــاص.  ــاون م ــم بالتع ــوزارة التعلي ل

مبــادرة مكتــب نقــل التقنيــة
يصــل دعــم دعــم هــذه املبــادرة إىل  5٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي إلنشــاء مكتــب نقــل التقنيــة مســتقل يف الجامعــة أو تطويــر املكتــب 

ــد  ــب جدي ــاء مكت ــع إىل إنش ــعودية تتطل ــة الس ــة العربي ــدة يف اململك ــة واح ــة حكومي ــة لجامع ــة مفتوح ــة. املنح ــر بالجامع املتوف
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لنقــل التقنيــة أو تطويــر مكتــب نقــل التقنيــة الحــايل الخــاص بهــا و تفتــح املنحــة ملجموعــة مــن الجامعــات الحكوميــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية التــي تهــدف إىل التعــاون مــع بعضهــا البعــض لتطويــر مكتــب نقــل التقنيــة التعــاوين ويصــل دعمهــا إىل 

١,5٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي. قدمــت جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة طلــب إنشــاء مكتــب نقــل التقنيــة  إىل 

ــاً. ــم إلكروني ــر يف وزارة التعلي ــث والتطوي ــب البح مكت

إنشــاء امللــف البحثــي اإللكــروين ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة )University Research Profile(، وهــو البوابــة 	 

ــة  ــة رقمي ــن مكتب ــارة ع ــو عب ــا. وه ــع فروعه ــة يف جمي ــمية بالجامع ــاث الرس ــات لألبح ــدة بيان ــا كقاع ــرف به ــدة املع الوحي

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــورات أعض ــن منش ــث ع للبح

  نــدوة األبحــاث العلميــة بالجامعــة: تــم اســتحداث هــذه النــدوة التــي تهــدف إىل نــر ومناقشــة أحــدث األبحــاث 	 

ــدار  ــى م ــهريا ع ــدوة ش ــدت الن ــة. عق ــاث العلمي ــال األبح ــادل أفضــل املامرســات يف مج ــد منصــة رئيســية لتب ــة وتع بالجامع

العــام الــدرايس ٢٠١٩/٢٠١8م.

 توحيــد مهــام لجــان البحــوث يف جميــع الكليات بالجامعــة وذلك لتســهيل عمل اللجــان وتوحيد جهودها. 	 

 	.)RAM( ولجنــة  متابعة واعتامد األبحــاث بالجامعة )IRB( كتابــة مســودة لجنــة الجامعــة ملراجعــة األبحاث

توصيــل املكتبــة الرقميــة الســعودية عــى موقــع الجامعــة وهــي اآلن متاحــة لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 	 

.)Black Board( بالجامعــة وميكــن الوصــول إليهــا مــن خــال نظــام إدارة التعلــم

 	.)Scopus( و  )WoS( تصحيــح وتوحيــد مســمى جامعــة امللك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلوم الصحيــة يف قاعدة بيانات 

دعــم وتنظيــم ورش عمــل لتنشــيط األبحــاث لجميع أعضاء هيئــة التدريس والطــاب بالجامعة.	 

ــة التدريــس وتنشــيط األبحــاث 	  ــذي يهــدف إىل دعــم إنجــازات الطــاب وأعضــاء هيئ إنشــاء مــروع »إنجــازي العلمــي«: وال

ــل  ــن قب ــذ م ــور التنفي ــو يف ط ــة وه ــي بالجامع ــس األكادمي ــل املجل ــن قب ــروع م ــرح امل ــى مق ــة ع ــت املوافق ــة. مت بالجامع

ــر.  ــودة والتطوي ــة الج وكال

إنجــازات وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليمية فيــام يتعلــق بتقييم الطاب:	 

تــم تطويــر برنامــج تدريبــي مدتــه 6 أســابيع لتدريــب منســقي التقييــم الســعودين بالجامعــة عــى أســس التقييــم الحديثــة.	 

ــم( يف  ــقي تقيي ــادر )منس ــص الن ــذا التخص ــى ه ــة ع ــة املختلف ــات الجامع ــن كلي ــعودين م ــحن س ــدد ٩ مرش ــب ع ــم تدري ت

ــدرايس ٢٠١8-٢٠١٩. العــام ال

ــودة 	  ــن األداء يف ج ــايل م ــتوى ع ــن مس ــات مبايضم ــة الكلي ــق حاج ــة وف ــم يف الجامع ــات التقيي ــر سياس ــة وتطوي ــت مراجع مت

التقييــم.

أمتتــة جميــع عمليــات تقييــم الطــاب بالجامعــة عــن طريــق نظــام ســمّي بالتقييــم، وإنشــاء قاعــدة بيانــات يتــم مــن خالهــا 	 

ــة التدريــس بالجامعــة  ــع أعضــاء هيئ ــم ( وتعريــف جمي ــم تدشــن نظــام ) التقيي ــة ومنقحــة للطاب.ت ــارات كامل ــر اختب تحري

عــن آليــة عملــه.

ــم 	  ــة للتقيي ــس الجامع ــاء مجل ــن أعض ــم م ــويب التقيي ــع منس ــم لجمي ــة للتقيي ــس الحديث ــول األس ــل ح ــم ورش عم ــم تنظي ت

ومنســقي التقييــم يف كليــات الجامعــة املختلفــة.

متــت إضافــة أداة )تحديــد املعايــر/)Standard Setting  عنــد تحريــر أســئلة الختبــارات للطــاب بالجامعــة وهــي أداة 	 

هامــة لتحديــد مســتوى صعوبة/ســهولة االختبــارات.

 	:)SAMS( إنجــازات وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليمية فيــام يتعلق بنظــام إدارة الطاب األكادميي
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يوفــر نظــام إدارة الطــاب األكادميــي كافــة البيانــات األكادمييــة للطــاب فهــو البوابــة للجــداول الدراســية والدرجــات 	 

ــذي يلعــب دور مركــزي يف  ــس لنظــام إدارة الطــاب األكادميــي وال ــم إنشــاء مجل ــه فقــد ت وســجات الحضــور، ونظــًرا ألهميت

ــره.  ــه وتطوي ــام ومراقبت ــذا النظ ــم به التحك

ــة 	  ــس يف الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــات الوظيفي ــاركة البيان ــي ملش ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــع الش ــاون م التع

ــن  ــة  م ــن الجامع ــة لتتمك ــة بالشــؤون الصحي ــوارد البري ــط نظــام إدارة الطــاب األكادميــي بنظــام امل ــن خــال رب ــك م وذل

ــة.  ــع الجامع ــن م ــس املتعاقدي ــة التدري ــة ألعضــاء هيئ ــات الهام ــى بعــض املعلوم ــط ع االطــاع فق

تطبيــق نظــام التحضــر اإللكــروين للطــاب والطالبــات يف كليات الجامعــة خال العام الدرايس ٢٠١٩/٢٠١8. 	 

ــل 	  ــة عم ــه بنظــام إدارة الطــاب األكادميــي ملراقب ــد إلكــروين مخصــص الســتقبال االستفســارات واملشــكات املتعلق إنشــاء بري

ــكاتهم.   ــل مش ــتخدمن وح ــارات املس ــى استفس ــرد ع ــام وال النظ

أمتتــة إجــراءات مطالبــات أعضــاء هيئة التدريــس املالية ليســهل مراجعة املطالبــات وإدارتها والتأكد مــن صحتها. 	 

جــدول ١١٩: الربامــج األكادمييــة أو األقســام املســتحدثة للمواءمــة مــع ســوق العمــل يف جامعــة امللــك ســعود بــن 
عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ، ١٤٤١/١٤٤٠هـــ

املجموع*املرحلة ) دبلوم / بكالوريو�س / ماج�ستري / دكتوراه ( ا�سم الربامج االكادميية/ االأق�سام  امل�ستحدثة للمواءمة مع �سوق العمل

1بكالوروي�س برنامج اأمرا�س النطق واللغة  )حتت التنفيذ(

1بكالوريو�س برنامج علم ال�سمعيات )حتت التنفيذ( 

اخلط��ة  م��ع  توافقه��ا  اج��ل  م��ن  به��ا  اخلا���س  امل�س��مى  تعدي��ل  مت  الت��ي  الربام��ج  وت�س��مل  امل�س��تحدثة  الربام��ج  اإجم��ايل  ب��ه  ويق�س��د   *

2030 الوطن��ي  والتح��ول  للجامع��ة  ال�س��رتاتيجية 

٨.٢.١.٢: إجنــازات وكالــة اجلامعــة للتطوير واجلــودة النوعية

إجنــازات الوكالــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االعتمــاد األكاديمــي البرامجي
ــة  ــتمر الوكال ــز، تس ــأداء متمي ــة ب ــي للجامع ــامد املؤس ــة االعت ــة عملي ــودة النوعي ــر والج ــة للتطوي ــة الجامع ــادت وكال ــد أن ق بع

ــع  ــيق م ــك بالتنس ــا وذل ــي لرامجه ــامد األكادمي ــى االعت ــول ع ــة للحص ــة املختلف ــات الجامع ــاعدة لكلي ــم واملس ــم الدع اآلن بتقدي

ــات  ــق متطلب ــرض تحقي ــي لغ ــامد األكادمي ــم واالعت ــي للتقوي ــز الوطن ــم يف املرك ــم التعلي ــة تقوي ــامد كهيئ ــة لاعت ــات املختص الجه

ــامد  ــى االعت ــول ع ــم للحص ــات وحثه ــجيع الكلي ــة لتش ــعى الوكال ــام تس ــي. ك ــامد الرامج ــى االعت ــول ع ــة للحص ــودة املطلوب الج

الرامجــي وذلــك مــن خــال تقديــم املقرحــات واالستشــارات والــدورات التدريبيــة الازمــة للحصــول عــى برامــج معتمــدة تعكــس 

جــودة مخرجــات التعليــم يف الجامعــة. وقــد قامــت الوكالــة بالتنســيق بــن الكليــات بوضــع خطــة زمنيــة لرامجهــا وذلــك لتتعامــل 

ــة. ــاءة وفاعلي ــج بكف ــع كل برنام م
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جــدول ١٢٠: ويوضــح اجلــدول التــايل الربامــج الي تقدمــت لالعتمــاد للعام األكادميي ٢٠١٩/٢٠١٨م

تاريخ الت�سليم املنطقة االإقليمية الربامج االأكادميية رقم الدفعة

مايو  2018
الريا�س برنامج ال�سيدلة

2
الريا�س - جده - الأح�ساء برنامج علوم املختربات الإكلينيكية

دي�سمرب 2018
الريا�س برنامج طب الأ�سنان

3
الريا�س - جده - الأح�ساء برنامج العالج التنف�سي

مايو 2019

الريا�س - جده - الأح�ساء برنامج التغذية الإكلينيكية

الريا�س - جده - الأح�ساء4 برنامج اخلدمات الطبية الطارئة

الريا�س برنامج ماج�ستر املعلوماتية ال�سحية

)ADAA( الــدورة التشــغيلية الثالثــة لنظام أداء
أطلقــت الوكالــة الــدورة التشــغيلية الثالثــة لنظــام أداء والــذي يهــدف إىل جمــع البيانــات الازمــة لتحليــل األداء األكادميــي 

واإلداري للجامعــة وتحســينه، وقــد أمتــت الوكالــة دورتهــا الثالثــة مــن نظــام أداء بنجــاح وتــم حــر جميــع البيانــات الازمــة مــن 

Dash- ــات  ــة بيان ــدم لوح ــام أداء يق ــر أن نظ ــر بالذك ــزة، الجدي ــرة وجي ــال ف ــة خ ــا الثاث ــة يف فروعه ــات الجامع ــف كلي )مختل

ــتوى. ــن مس ــر م ــى أك ــا ع ــة ويحلله ــية للجامع ــؤرشات األداء الرئيس ــة م board( لكاف
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التقرير الســنوي لمؤشــرات األداء الرئيســية 
ــام الجامعــي ٢٠١7-٢٠١8م،  ــة تقريرهــا الســنوي ملــؤرشات األداء الرئيســية للع ــر والجــودة النوعي ــة للتطوي ــة الجامع أصــدرت وكال

ــي ٢٠١8- ــام الجامع ــية للع ــؤرشات األداء الرئيس ــنوي مل ــا الس ــداد تقريره ــام ٢٠١٩ باع ــن ع ــهر نوفمــر م ــة يف ش ــوم الوكال وتق

ــع العــام األكادميــي ٢٠١٩- ــه يف مطل ــر بعــد اكتامل ــث ســيتم عــرض التقري ــذي يشــمل عــى ٣٣ مــؤرش أداء رئيــي، حي ٢٠١٩م وال

ــر. ــامدة التطوي ــه لع ــخة من ــع نس ــة ورف ــس الجامع ــى مجل ٢٠٢٠م ع

)IQAS( التقريــر الســنوي لنظــام ضمان الجــودة الداخلي
ــى  ــتمل ع ــذي اش ــايض ٢٠١7-٢٠١8م وال ــي امل ــام الجامع ــي للع ــودة الداخ ــامن الج ــام ض ــنوي لنظ ــر الس ــة التقري ــدرت الوكال أص

ــاًء عــى معــدل اإلنجــاز  قيــاس أداء النظــام مــن خــال وضــع مقاييــس أداء تختــص بــكل هــدف مــن أهــداف النظــام وتقييمهــا بن

ــر  ــم عــرض التقري ــة، وقــد ت ــكل هــدف عــى حــدة ومقارنتهــا مبعــدل اإلنجــاز لنفــس األهــداف يف الســنوات املاضي ــذي تحقــق ل ال

ــة. ــي يف الجامع ــامد األكادمي ــودة واالعت ــامن الج ــة لض ــة التوجيهي ــاء اللجن ــى أعض ع

يوم الجــودة للجامعة
ــام ٢٠١٩م، يف  ــر للع ــهر فراي ــن ش ــرون م ــن والع ــودة( يف الثام ــوم الج ــة )ي ــودة النوعي ــر والج ــة للتطوي ــة الجامع ــت وكال نظّم

ــر  ــز ون ــودة لتعزي ــوم الج ــأيت ي ــاض، وي ــة الري ــي يف مدين ــرم الجامع ــا يف الح ــات العلي ــامدة الدراس ــة لع ــارضات التابع ــة املح قاع

ــر  ــامدة التطوي ــة وع ــامدة الجــودة النوعي ــن خــال ع ــة م ــه الوكال ــتعراض ماقدمت ــة، وأيضــاً اس ــة الجــودة الشــاملة يف الجامع ثقاف

ــودة  ــوم الج ــز مفه ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــدة والت ــاريع جدي ــات ومش ــن اقراح ــتقدمه م ــا س ــة، وم ــرة املاضي ــال الف ــامل خ ــن أع م

ــوم: ــذا الي ــدم يف ه ــا ق ــتعراض ألهــم م ــي اس ــام ي ــريض الطموحــات، وفي ــا ي ــة مل ــي مبســتوى الجامع والرق

اســتعراض مــا تــم انجــازه وأهــم البيانات التي تــم حرها من خال نظام أداء يف دوراته التشــغيلية الســابقة. 	 

ــا املستشــار 	  ــررات قدمه ــج واملق ــم وصياغة مخرجــات التعلم للرام ــم مخرجــات التعلي ــة حــول تقيي ــل مهم ــت ورش عم انطلق

يف هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب. 

ــة 	  ــة تهــدف ألمتت ــة إلكروني ــارة عــن بواب ــر الســنوي ARA( Annual Report Application,( وهــو عب تدشــن نظــام التقري

ــة. ــنوي للجامع ــر الس ــات للتقري ــع البيان ــة جم عملي

ــهيل 	  ــدف إىل تس ــذي يه ــراتيجية )Strategy Tracking Execution Program, STEP( وال ــة االس ــام إدارة الخط ــن نظ تدش

ــا. ــتندات يدويً ــات واملس ــداول البيان ــتخدام ج ــن اس ــداًل م ــراتيجية ب ــة االس ــداف الجامع ــذ أه ــة وتنفي ــة متابع عملي

ــل 	  ــت أفض ــي تضمن ــام ٢٠١8-٢٠١٩م، والت ــي لع ــز األكادمي ــنوية للتمي ــة الس ــر الجامع ــايل مدي ــزة مع ــن بجائ ــان الفائزي اع

ــس. ــة تدري ــو هيئ ــل عض ــرر درايس وأفض ــل مق ــي وأفض ــج أكادمي برنام

ــزة مديرالجامعة  جائ
تحــت رعايــة معــايل مديــر الجامعــة احتفــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة بالفائزيــن بجائــزة معــايل مديــر 

ــج  ــل برنام ــملت أفض ــي ش ــه، والت ــن بجائزت ــه الفائزي ــرّم معالي ــث ك ــام ٢٠١8-٢٠١٩م .حي ــي لع ــز األكادمي ــنوية للتمي ــة الس الجامع

ــايض. ــي امل ــام األكادمي ــس للع ــة تدري ــو هيئ ــل عض ــرر درايس وأفض ــل مق ــي وأفض أكادمي

اللوائــح التنفيذيــة املنشــورة يف عــام ٢٠١٩/٢٠١8م اللوائح االكادميية:	 

الائحــة التنفيذيــة للدراســات العليا	 

االجراءات والسياســات االكادمييــة املعتمدة:	 

سياســة املكافآت املاليــة لألنشــطة التثقيفية	 

سياســة تقرير الدورة  	 
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)ARA (Annual Report Application تدشــين نظــام التقرير الســنوي
ــارة  ــو عب ــام ٢٠١٩م، وه ــر ع ــهر فراي ــة يف ش ــودة للجامع ــوم الج ــام )أرى( يف ي ــة نظ ــودة النوعي ــر والج ــة التطوي ــت وكال أطلق

ــات والعــامدات  ــح هــذا النظــام للكلي ــة، يتي ــر الســنوي للجامع ــات للتقري ــع البيان ــة جم ــة عملي ــدف ألمتت ــة ته ــة إلكروني ــن بواب ع

ــر الســنوي  ــاً اصــدار التقري ــم الحق ــة املقدمــة مــن نظــام )أرى( ليت ــوى نــيص يُجمــع مــع املعلومــات الرقمي ــم محت واألقســام بتقدي

ــام ٢٠١8-٢٠١٩م. ــة لع ــر الجامع ــن تقري ــة م ــه بداي ــل ب ــره والعم ــر بن ــامدة التطوي ــدأت ع ــة. وب للجامع

 KSAU-HS Excellence in Achievement Project )KEAP( برنامــج التمّيــز فــي اإلنجــاز
ــات  ــة إىل أن أداء الجامع ــة األداء، إضاف ــادئ متابع ــزه ملب ــرار، وتعزي ــاذ الق ــى اتخ ــره ع ــي يف تأث ــف العامل ــة التصني ــن أهمي يكم

ــب الســنوي  ــرا »الرتي ــز مؤخ ــد أصــدرت التامي ــن، وق ــيًا لجــذب الطــاب املتميزي ــًرا أساس ــر عن ــة يعت ــف العاملي ــات التصني يف جه

للجامعــات  الحديثــة« والتــي يقــل عمرهــا عــن 5٠ عــام عــى مســتوى العــامل للعــام ٢٠١٩م، وجــاء اســم جامعــة امللــك ســعود بــن 

ــة يف اململكــة  ــاين أفضــل جامعــة حديث ــك ث ــة، لتكــون بذل ــة ألول مــرة ضمــن تصنيــف الجامعــات الحديث ــوم الصحي ــز للعل عبدالعزي

ــة يف العــامل. ــة وخمســن جامعــة حديث ــة الســعودية، وواحــدة مــن أفضــل مئ العربي

ــايل يف  ــم الع ــج التعلي ــي لربام ــتوى النوع ــاء باملس ــودة واالرتق ــاس االداء: اجل ــرات قي ــح مؤش ــدول ١٢١: يوض ج
اجلامعــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

املعدلاملوؤ�سر

35%معدل اأع�ساء هيئة التدري�س املتعاقدين

�ستتوفر يف  15 دي�سمرب 2019معدل االحتفاظ باأع�ساء هيئة التدري�س

�ستتوفر يف 15 دي�سمرب 2019معدل هيئة التدري�س الذين تلقوا تدريبًا على اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقومي

3.6 من 5ر�سا الطلبة عن اأ�ساليب التعليم والتعلم والتقومي

100%معدل الربامج التي ت�ستخدم اختبارات تقومي خمرجات التعلم

1معدل الربامج املعتمدة

ر�سا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم يف اجلامعات
· املكتبة واملركز االإعالمي	
· املكتبة الرقمية	
· تقنية املعلومات	
· املرافق والتجهيزات	

3.5 من 5

100%معدل الطلبة الذين يتحدثون اأكرث من لغة

جــدول ١٢٢ : اللجــان الــي تترأســها وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلودة النوعية هــي كالتايل

English Titleاال�سم بالعربي

اللجنة التوجيهية ل�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي
Steering Committee for  Quality Assurance and Academic Accreditation  

)QAAA Steering Committee(

)KSAU-HS Organization and Governance Advisory Committee )OGACاللجنة ال�ست�سارية للحوكمة والتنظيم

)RASK( اللجنة املكلفة مب�سروعRASK Commissioning Committee

)Board of Internal Reviewers for Quality )BIRQجمل�س املقيمني الداخليني للجودة
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President’s Awards Executive Committeeاللجنة التنفيذية جلائزة مدير اجلامعة

University Central Curriculum Committeeاللجنة املركزية للمناهج يف اجلامعة

University Standing Committee for By-Laws, Policies and Proceduresاللجنة الدائمة للجامعة للوائح وال�سيا�سات والإجراءات

KSAU-HS Performance Management Committeeجلنة اإدارة الأداء يف اجلامعة

Unified University Surveysجلنة توحيد ا�ستبانات اجلامعة

Programs’ Quality Assurance and Academic Accreditation Committeeجلنة �سمان جودة الربامج والعتماد الأكادميي

Deanship of Quality Management Councilجمل�س عمادة اإدارة اجلودة

Deanship of Development Councilجمل�س عمادة التطوير

٨.٢.١.٤: مؤشــرات قيــاس كفــاءة األداء الكمــي والنوعــي جلامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز 
ــة: ــوم الصحي للعل

العــام  خــالل  للجامعــة  والنوعــي  الكمــي  األداء  كفــاءة  قيــاس  مؤشــرات  يبــن  التــايل  اجلــدول   :١٢٣ جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي 

م�ستوى اجلامعة للعام 
اجلامعي

1440/1439هـ
موؤ�سرات االأداء الرئي�سية رمز 

املوؤ�سر
رمز املوؤ�سر 

الداخلي املعيار

3.9 من 5

مدى معرفة اأ�سحاب العالقة لن�س الر�سالة والأهداف )متو�سط تقديرات مدى معرفة 
اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا للر�سالة على مقيا�س 
من خم�س نقاط يف م�سح �سنوي(مدى معرفة اأ�سحاب العالقة لن�س الر�سالة والأهداف 

)متو�سط تقديرات مدى معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب املرحلة اجلامعية 
والدرا�سات العليا للر�سالة على مقيا�س من خم�س نقاط يف م�سح �سنوي(. مدى معرفة 
اأ�سحاب العالقة لن�ّس الر�سالة والأهدافممدى معرفة اأ�سحاب العالقة لن�س الر�سالة 
والأهداف )متو�سط تقديرات معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب املرحلة اجلامعية 

والدرا�سات العليا للر�سالة على مقيا�س من خم�س نقاط يف م�سح �سنوي(

S١.١ K١
الر�سالة 
واالأهداف

3.54 من 5
تقومي اأ�سحاب العالقة لدليل اللوائح، مبا يف ذلك الهيكل الإداري وم�سوؤوليات العمل 
)متو�سط تقديرات اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب ال�سنة النهائية ملدى كفاية دليل 

اللوائح على مقيا�س من خم�س نقاط يف م�سح �سنوي(
S٢.١ K٢

ال�سلطات 
واالإدارة

3.6 من 5

تقومي الطالب الكلي جلودة جتربتهم التعليمية )متو�سط تقديرات الطالب على مقيا�س 
من خم�س نقاط لطالب ال�سنة الأخرة »املتوقع تخرجهم« يف م�سح �سنوي(.  تقومي 

اأ�سحاب امل�سلحة لدليل اللوائح، مبا يف ذلك الهيكل الإداري وم�سوؤوليات العمل واللوائح 
املتعلقة بالطلبة ونحو ذلك

S٣.١ K٣

اإدارة �سمان 
اجلودة 

وحت�سينها

%100 م الطالب جودتها خالل ال�سنة ن�سبة املقررات التي قوَّ S٣.٢ K4

%73
ن�سبة الربامج التي تتبنى م�سادقة م�ستقلة من ِقَبِل متخ�س�سني من داخل املوؤ�س�سة 

التعليمية ملعاير تقومي التح�سيل العلمي للطالب خالل ال�سنة الدرا�سية S٣.٣ K5

%88
ن�سبة الإجناز العام يف تطبيق نظام �سمان اجلودة الداخلي بناًء على الأهداف املحددة 

)IQAS( سابقًا� - K6
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م�ستوى اجلامعة للعام 
اجلامعي

1440/1439هـ
موؤ�سرات االأداء الرئي�سية رمز 

املوؤ�سر
رمز املوؤ�سر 

الداخلي املعيار

10.05:1
ن�سبة عدد الطالب اإلى عدد اأع�ساء هيئة التدري�س )ا�ستناًدا اإلى دوام كامل اأو 

مايعادله( S4.١ K7

التعلم والتعليم

3.5 من 5
تقدير الطالب العام جلودة املقررات التي يدر�سونها )متو�سط تقدير الطالب على 

مقيا�س تقديري من خم�س نقاط للتقومي الكلي للمقررات يف م�سح �سنوي( S4.٢ K8

%61.25 ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحملون موؤهالت دكتوراه معتمدة S4.٣ K٩

%75 عدد الطالب امل�ستجدين الذين اأكملوا ال�سنة الأولى بنجاح S4.4 K١٠

%76.3

Proportion of students entering undergraduate programs who com-

plete those programs in minim

ن�سبة الطالب املنتظمني الذين �سجلوا بربامج البكالوريو�س واأكملوا تلك
 الربامج �سمن احلد الأدنى من املدة املحددة

S4.5 K١١

%70.2

Proportion of students entering post graduate programs who com-

plete those programs in specified 

ن�سبة تخرج طالب الربنامج الذين التحقوا بربامج الدرا�سات العليا واأكملوا تلك 
الربامج يف الفرتة املحددة

S4.6 K١٢

%18.41 ن�سبة طلبة الدرا�سات العليا وزمالت مابعد الدكتواره - K١4

%69.2 ن�سبة املوظفني يف اجلامعة الذين يحملون موؤهالت فوق الثانوية - K١6

4.5:1 ن�سبة عدد الطالب للكادر الإداري S5.١ K١7

اإدارة �سوؤون 
الطالب 

وخدمات 
الدعم

%1.2
ن�سبة امليزانية الت�سغيلية )بخالف ال�سكن ومكافاآت الطالب( املخ�س�سة لتقدمي 

اخلدمات الطالبية S5.٢ K١8

3.5 من 5
تقومي الطالب لالإر�ساد الأكادميي واملهني )متو�سط التقديرات عن مدى منا�سبة 

الإر�ساد الكادميي واملهني على مقيا�س تقديري �سنوي من خم�س نقاط لطالب ال�سنة 
النهائية(

S5.٣ K١٩

3.5 من 5

17. 18.Student evaluation of librar)Average rating on adequacy of 

library services on a five point scale in an annual survey of final year 

students

تقومي امل�ستفيدين للمكتبة وم�سادر التعلم ، من خالل متو�سط   التقديرات ملدى كفاية 
املكتبة ومركز م�سادر التعلم على مقيا�س تقديري �سنوي من خم�س نقاط ، وي�سمل 

ذلك:
اأ-امل�ساعدة املقدمة من موظفي املكتبة

ثة ب-خدمات حمدَّ
ج-مرافق الت�سوير والطباعة

د-فاعلية التجهيزات
ه�-جو الدرا�سة يف املكتبة
و-توفر اأماكن الدرا�سة

ي-اأي موؤ�سر اأداء اآخر للخدمات املقدمة

S6.١ K٢٠

م�سادر التعلم

170.8
عدد من�سورات املوقع الإلكرتوين وال�سرتاكات يف املجالت العلمية بالن�سبة لعدد الربامج 

املطروحة S6.٢ K٢١
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م�ستوى اجلامعة للعام 
اجلامعي

1440/1439هـ
موؤ�سرات االأداء الرئي�سية رمز 

املوؤ�سر
رمز املوؤ�سر 

الداخلي املعيار

3.3 من 5

 )Average rating on adequacy of library services on a five point scale 

in an annual survey of final year students

تقومي امل�ستفيدين للمكتبة الرقمية،من خالل متو�سط   التقديرات ملدى كفاية املكتبة 
الرقمية على مقيا�س تقديري �سنوي من خم�س نقاط ، وي�سمل ذلك:

اأ-�سهولة ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين
ب-توفر قواعد املعلومات الإلكرتونية

ج-�سهولة دخول امل�ستخدمني
د-التدريب على مهارات ا�ستخدام املكتبة الرقمية

ه�-اأي موؤ�سر اأداء اآخر للخدمات املقدمة

S6.٣ K٢٢ م�سادر التعلم

%2.6
%0.01

%91.80

الإنفاق ال�سنوي على ميزانية تقنية املعلومات، وي�سمل ذلك:
اأ. ن�سبة اإجمايل امليزانية املخ�س�سة داخل املوؤ�س�سة التعليمية اأو الكلية اأو الربنامج 

لتقنية املعلومات
ب. ن�سبة اإجمايل امليزانية املخ�س�سة لكل برنامج داخل املوؤ�س�سة اأو لكل طالب داخل 

الربنامج لتقنية املعلومات
ج. ن�سبة ميزانية تقنية املعلومات املخ�س�سة لرخ�س الربامج احلا�سوبية واملخ�س�سة 

لأمان الربامج والأجهزة احلا�سوبية و�سيانتها

S7.١ K٢٣

املرافق 
والتجهيزات

3.5 من 5

 )Average rating on adequacy of library services on a five point scale 

in an annual survey of final year students

تقومي امل�ستفيدين من خدمات تقنية املعلومات، من خالل متو�سط   التقديرات ملدى كفاية 
خدمات تقنية املعلومات على مقيا�س تقديري �سنوي  من خم�س نقاط ، وي�سمل ذلك:

اأ. توفر خدمات تقنية املعلومات
ب. املوقع الإلكرتوين

ج. خدمات التعلم الإلكرتوين
د. اأمن تقنية املعلومات

ه�. ال�سيانة )�سيانة الأجهزة والربامج(
و.  �سهولة الدخول خلدمات تقنية املعلومات

ز. اأنظمة الدعم
ح. حتديث الأجهزة والربامج احلا�سوبية واأنظمة اإدارة البيانات الإلكرتونية على مواقع 

الإنرتنت اأو على امل�سادر الإلكرتونية

S7.٢ K٢4

3.5 من 5

 )Average rating on adequacy of library services on a five point scale 

in an annual survey of final year students

تقومي امل�ستفيدين للمرافق والتجهيزات )املعدات( من خالل متو�سط   التقديرات مقيا�س 
تقديري �سنوي من خم�س نقاط، ملا يلي:

اأ. الف�سول الدرا�سية
ب. املعامل واملختربات

ج. دورات املياه )النظافة وال�سيانة(
د. الأمن يف احلرم اجلامعي
ه�.  املواقف ومدى توفرها

و.  ال�سالمة )متطلبات الإ�سعافات الأولية، طفايات واأنظمة اإنذار احلريق، حفظ املواد 
الكيمائية يف اأمكنة ماأمونة(

ز. �سهولة حركة ذوي الحتياجات اخلا�سة واملعاقني )وجود ال�سالمل وامل�ساعد ودورات 
املياه املنا�سبة(

ح. املرافق والتجهيزات الريا�سية

S7.٣ K٢5

107.459 ريال �سعودي اإجمايل الإنفاق الت�سغيلي لكل طالب )بخالف تكاليف ال�سكن ومكافاآت الطالب( S8.١ K٢6
التخطيط 

املايل
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م�ستوى اجلامعة للعام 
اجلامعي

1440/1439هـ
موؤ�سرات االأداء الرئي�سية رمز 

املوؤ�سر
رمز املوؤ�سر 

الداخلي املعيار

%7
ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س الذين تركوا العمل يف اجلامعة يف العام املن�سرم لأ�سباب 

لتتعلق ب�سن التقاعد S٩.١ K٢7
اإجراءات 

توظيف اأع�ساء 
هيئة التدري�س 

62%واملوظفني ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني يف اأن�سطة التطوير املهني S٩.٢ K٢8

0.94

عدد الأبحاث املن�سورة يف جمالت حمكمة لكل ع�سو هيئة تدري�س بدوام كامل اأوما 
 Publications based on the formula in the Higher Council( يعادله
Bylaw excluding conference presentations(ُيعتّد بالأبحاث املن�سورة على 

اأ�سا�س تعريفها الوارد يف لئحة املجل�س الأعلى، ول يدخل  يف ذلك ح�سور املوؤمترات اأو 
امل�ساركة فيها(

S١٠.١ K٢٩

البحث العلمي

0.24
ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�س بدوام كامل الذين لديهم بحث واحد على الأقل حمكم 

ومن�سور S١٠.٣ K٣١

0.35
عدد البحوث اأو التقارير التي مت تقدميها يف املوؤمترات الأكادميية لكل ع�سو هيئة 

تدري�س )بدوام كامل اأو ما يعادله( S١٠.4 K٣٢

٨.٢.١.٣: إجنــازات وكالــة اجلامعة لدراســات العليا
لرتبــة                      	  مرشــح   ١٣ برقيــة  املوافقــة  متــت  األكادميــي،  العــام  لهــذا  للجامعــة  العلمــي  للمجلــس  اجتامعــات   6 خــال 

التعليــم. وزارة  أنظمــة  عــى  بنــاءاً  مســاعد   / مشــارك  أســتاذ  برتبــة  مرشــح   4٣ وتعيــن  مشــارك  أســتاذ   / أســتاذ 

ــع  	  ــاون م ــة وبالتع ــنة االكادميي ــذه الس ــال ه ــة خ ــا بالجامع ــات العلي ــي للدراس ــم الطب ــج التعلي ــدريب برام ــوع مت ــغ مجم بل

ــي يف  ــم يف ٣4 برنامــج تدريب ــب مقي ــم ١465 طبي ــب، منه ــام ١6٢6 طبي ــذا الع ــي له ــوزراة الحــرس الوطن ــة ب الشــؤون الصحي

ــة(. ــة )الزمال ــات الدقيق ــج يف التخصص ــق يف 5٠ برنام ــص دقي ــب تخص ــعودية و 261 طبي ــاص الس ــهادة االختص ش

نظمــت عــامدة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع الجامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي 	 

ــل  ــة و ورش عم ــرات دولي ــة مؤمت ــتمر متضمن ــي املس ــر املهن ــج التطوي ــه يف برام ــة صحي ــة تعليمي ــى ١٣٢٠ فعالي ــد ع مايزي

ودورات صحيــة متخصصــة حيــث بلــغ عــدد املتدربــن قرابــة 45٣٠٠ مــامرس صحــي بواقــع 5٣٠٠ ســاعه تعليــم طبــي 

واشــتملت عــى ١٢ معــرض علمــي بحضــور تجــاوز ١٠٠٠٠ شــخص.

نظــم مركــز تعزيــز صحــة املجتمــع ١٢ حمله توعويــة تثقيفيــة ملروع صحة وطــن بالتعاون مع نادي الطــاب بالجامعة.	 

ــع 	  ــي يف جمي ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــع الش ــاون م ــة وبالتع ــق الجامع ــن طري ــارج ع ــن يف الخ ــدد املبتعث ــغ ع بل

ــة. ــة و الفرعي ــات الدقيق ــة والتخصص ــج الزمال ــاً برام ــوراة متضمن ــتر والدكت ــة للامجس ــث يف ١4 دول ــة ١7٠ مبتع ــروع الجامع ف

إنشــاء إدارة متكاملــة تعنــى بالجمعيــات العلميــة املرتبطــه بالجامعــة وعددهــا ٩ جمعيــات باإلضافــة ملراجعــة ودراســة 	 

ــا. ــارشة إعامله ــداً ملب ــة متهي ــة النهائي ــع للموافق ــم الرف ــن وت ــن صحيت ــن علميت ــاء جمعيت ــات إنش طلب

٨.٢.١.٤: إجنــازات وكالــة اجلامعة لشــؤون الطالبات
تفعيــل وكالــة الجامعــة لشــؤون الطالبات بعــد صدور قرار وزارة التعليــم باملوافقة عى إنشــاء الوكالة.	 

إنشــاء وتفعيــل املركز الصحــي يف الحرم الجامعــي للطالبات.	 

إنشــاء وتفعيــل مركز العنايــة بالطالب يف قســم الطالبات.	 

تجهيــز الكليــات – قســم الطالبــات لإلعتامد األكادميي )كليــة التمريض/كليــة الصيدلة(	 

إقامــة فعاليــات الجامعــة الخاصــة بالطالبات مثل:	 

تفعيــل الفعاليــات العامليــة كأســبوع الشــجرة، يوم املــرأة العاملي. وذلك يف جميــع فروع الجامعــة للطالبات.	 



١7١ جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م  

املناظــرة الســنوية للطالبــات عى مســتوى جامعات الرياض يف دورتها الســابعة.	 

ــج الطالبات.	  حفل تخري

دعــم األنشــطة املنبثقة من عامدة شــؤون الطاب، قســم الطالبات.	 

املشــاركة يف برنامــج الخدمــة املجتمعيــة بالتعــاون مع الشــؤون الصحية بوزارة الحــرس الوطني و أمــارة منطقة الرياض.	 

تحســن البنيــة التحتيــة والخدمات يف قســم الطالبات، عــى النحو التايل:	 

اإلنتهــاء مــن إنشــاء إســراحة للطالبات، مبنــى كلية العلوم واملهــن الصحية.	 

توفر جلســات ومقاهــي للطالبات.	 

املوافقــة عى إنشــاء إســراحة للطالبــات بن مبنيــي كلية التمريــض وكلية الطب.	 

املوافقــة عى إنشــاء معامــل كلية العلــوم الطبيــة التطبيقية	 

 	.)Smart Campus( البدء يف دراســة مروع

8.3: إنجــازات العمادات

٨.٣.١: عمــادة القبول والتســجيل

8.3.1.1: إجنــازات العمــادة  للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
قبــول عــدد ٢١67 طالــب وطالبة يف برامــج البكالوريوس ) الرياض – جدة – األحســاء (.	 

قبــول عــدد 5٣ طالــب وطالبــة يف برنامج املســار الثاين ) الرياض – جدة (.	 

قبــول عــدد ١٣6 طالــب وطالبة يف برامج املاجســتر ) الرياض – جدة – األحســاء (.	 

أرشــفة ٢٣6٠ ملــف طالــب وطالبة يف جميع فــروع الجامعة	 

إصــدار الوثائق عــى النحو التايل:	 

الســجات األكادميية ٢5٠٠	 

وثائــق التخرج ١4٢7	 

ــا 	  ــة مل ــة بالجامع ــة واملالي ــؤون اإلداري ــع الش ــاون م ــي ٢٠١8 - ٢٠١٩م بالتع ــام الجامع ــي للع ــوق األكادمي ــأة التف رصف مكاف

ــا. ــة وفروعه ــة يف الجامع ــب وطالب ــة ٢٩٢٣ طال مجموع

تــم إنهــاء إجراءات الفحــص الطبي لعدد ٢٣5١ من الطــاب والطالبات.	 
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١٢٤: يوضــح عــدد الطــالب احلاصلــن علــى منــح يف اجلامعــة موزعــن حســب املرحلــة خــالل العــام  جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي 

الدولة
املجموعالزمالةاالأقامةاملاج�ستريالبكالوريو�س

املجموع
اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر

112--11----فل�سطني

8210-28-----اليمن

2-2-1-1----الهند

213-111----االأردن

3-3-2-1----ال�سودان

224--22----م�سر

1-1---1----القبائل النازحة

11-1-------اإيرلندا

1-1---1----كندا

1-1---1----نيجرييا

112-11-----باك�ستان

5-5-4-1----�سوريا

1-1---1----موريتانيا

11717128836----املجموع

٨.٣.٢: عمــادة الدراســات العليا

٨.٣.٢.١: إجنــازات العمــادة  للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
بلــغ مجمــوع متــدريب برامــج التعليــم الطبــي للدراســات العليــا )لألطبــاء( بالجامعــة وبالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة 	 

ــي يف  ــج تدريب ــم يف ٣4 برنام ــب مقي ــم ١465 طبي ــب، منه ــدد ١7٢6 طبي ــي ع ــام األكادمي ــذا الع ــي له ــرس الوطن ــوزراة الح ب

شــهادة االختصــاص الســعودية و ٢6١ طبيــب تخصــص دقيــق يف 5٠ برنامــج يف التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة(.

ــدورات 	  ــامدة يف ال ــروع الع ــع ف ــي يف جمي ــامرس صح ــا ٢٣،67٠ م ــارك فيه ــل، وش ــة عم ــدد ١٣٢8 دورة وورش ــم ع ــم تنظي ت

التحريريــة والشــفوية واإلكلينيكيــة. لإلختبــارات  الصحيــة واجتيازهــم 

تــم تنظيــم عــدد ٣4 مؤمتــر ونــدوة صحيــة، وشــارك فيهــا ١8،٢7٣ مشــارك ومشــاركة مــن املامرســن الصحيــن يف جميــع فــروع 	 

العــامدة واشــتملت عــى ١٢ معــرض علمــي بحضــور تجــاوز١٠،٠٠٠ شــخص.
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االعترافــات والجوائز :
حصــل مركــز تدريــب الدراســات العليــا علــى عدد من شــهادات التقدير من مؤسســات وهيئــات عاملية:

لتدريــب 	  األساســية  الحيــاة  دعــم  لرامــج  األمريكيــة  القلــب  مــن جمعيــة  الفضيــة  والتميــز  اإلعــراف  جائــزة وشــهادة 

ــة                ــل الجمعي ــن قب ــراً م ــز مؤخ ــامد املرك ــد اعت ــم تجدي ــام ت ــا ك ــرق األوســط وشــامل أفريقي ــدرب يف ال ــن 7,٠٠٠ مت ــر  م أك

للقلــب األمريكيــة 

الزيــارات امليدانيــة لإلشــراف وضمــان اجلــودة للمراكز خــارج اجلامعة وهي:

وزارة الصحــة بالريــاض )كمركــز معتمــد للتدريب عــى املقياس الكنــدي لفرز حاالت الطوارئ(	 

تقــدمي دورات دعــم احليــاة األساســية إلكترونيً )عــن بعد( وهي:

أساســيات سامة األدوية 	 

برنامــج اإلنعــاش القلبي الرئوي لألطفــال حديثي الوالدة 	 

دورة دعــم الحيــاة األساســية / املتقدمة )اإلنعــاش القلبي(	 

الــدورة املتقدمة لدعــم الحياة لدى األطفال	 

إضافــة الــدورات التدريبيــة املقدمــة باللغــة العربية وهي: 

دورة دعــم الحياة األساســية )١8 دورة(	 

ــع 	  ــطة يف جمي ــع األنش ــة لجمي ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــن الهيئ ــتمر م ــي مس ــم طب ــاعة تعلي ــة 6٠٠٠ س ــامد قراب اعت

ــروع. الف

باألحســاء 	  العليــا  الدراســات  عــامدة  أجرتهــا  بدراســة   Institute for Healthcare Improvement مؤمتــر   املشــاركة يف 

ــام. ــن األقس ــدد م ــع ع ــاون م بالتع

ــدة 8 	  ــاض مل ــه يف الري ــى تنظيم ــادة ع ــرت الع ــث ج ــنوي، حي ــتوى الس ــس املس ــدة بنف ــرىض يف ج ــامة امل ــر س ــم مؤمت تنظي

ــنوات. س

٨.٣.٣: عمادة شــؤون الطالب
اأهــداف العمــادة اال�ســرتاتيجية خــالل العــام اجلامعي 1440/1439هـ

اإلســهام يف إعــداد جيــل واعي من الطــاب والطالبات وبناء شــخصياتهم روحــاً وعقاً وبدناً .	 

األخــذ بيــد الطلبــة ليحققوا لذواتهم شــخصيات متوازنــة معرفياً وســلوكياً ومهارياً. 	 

 توعيــة الطــاب والطالبــات وتقوية شــعورهم باالنتامء إىل وطنهم. 	 

 تعميــق حــب الجامعــة يف نفوس الطــاب والطالبات .	 

 توفــر الرعايــة الثقافيــة واالجتامعيــة والرياضيــة  مــع غرس روح التنافــس اإلبداعي فيــام بينهم يف هذه املجاالت.	 

 اســتثامر طاقــة الطــاب والطالبــات وتنميــة مواهبهم وتوظيفهــا يف عمل مثمــر للجامعة.	 

ووحــدة                                	  الطابيــة  الصحــة  وحــدة  طريــق  عــن  وذلــك  والطالبــات  للطــاب  والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  توفــر   

واإلرشــاد.  التوجيــة 

 إدارة التوجيــه واإلرشــاد يف العامدة.	 

تهيئــة التغذيــة الصحية املناســبة للطــاب والطالبات.	 
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ــن 	  ــك م ــرى، وذل ــات األخ ــم يف الكلي ــع زمائه ــم م ــم وعاقاته ــدة صداقاته ــيع قاع ــات لتوس ــاب والطالب ــة للط ــة الفرص تهيئ

ــطة. ــف األنش ــم يف مختل ــرك معه ــاوين واملش ــل التع ــى العم ــجيعهم ع ــال تش خ

إرشاك الطــاب والطالبــات يف برامــج ومروعــات تتعلق بخدمــة املجتمع من خال األعــامل التطوعيــة املختلفة.	 

جــدول ١٢٥: جــدول يوضــح أعــداد الطــالب املشــاركن يف األنشــطة الطالبيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز 
الصحيــة للعلــوم 

عدد االأن�سطةجمال الن�ساط
عدد امل�ساركني

اإناثذكور

4631463549االأن�سطة االجتماعية

6855297293االأن�سطة املجتمعية

151173732االأن�سطة الريا�سية

2615353124االأن�سطة الفنية

158871451االأن�سطة التقنية

12478897983االأن�سطة التوعوية/االإر�سادية/الثقافية

2942015924132املجموع

جــدول ١٢٦: إجنــازات العمــادة يف الريــاض وجدة واألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االإجنازات

الو�سفاملدينةاالإجنازالوحدةم

1

وحدة �سندوق 
الطالب

تفعيل برنامج القرو�س والإعانات.
الريا�س - جدة - 

الأح�ساء
دعم الطالب والطالبات وم�ساندتهم يف تخطي العقبات 

املالية التي قد تواجههم وتكون عائق لهم.

الريا�ستفعيل برنامج الت�سغيل الطالبي.2
اإتاحة الفر�سة للطالب والطالبات لإبراز مواهبهم الكامنة 

واإك�سابهم مهارات عملية من خالل ممار�سة العمل.

تقدمي خ�سومات على الكتب والأزياء الطبية.3
الريا�س - جدة - 

الأح�ساء
تقدمي اخل�سومات لكافة طالب وطالبات اجلامعة وذلك 

للم�ساهمة يف تي�سر احلياة الدرا�سية لديهم.

الريا�سالبدء بتنظيم دورات تدريبية �سيفية مبقابل مادي.4
يقدم الربنامج العديد من الدورات التدريبية والربامج 

املكثفة وذلك لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم.

الريا�سالبدء بالعمل على م�سروع مراكز خدمات الطالب.5
يقدم املركز العديد من اخلدمات وامل�ستلزمات التي يحتاجها 

الطلبة وذلك لت�سهيل العملية التعليمية بتوفر ما يلزم لهم 
داخل احلرم اجلامعي.
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6

وحدة الوعي 
الفكري

ت�سكيل جمل�س طالبي لإدارة م�ساريع ال�ستديو 
الطالبي والبدء مبمار�سة مهامه.

الريا�س
اإع��داد منت��ج خالق اإبداع��ي ي�س��عى اإل��ى التاأثي��ر الإيجاب��ي 
ف��ي واق��ع ال�س��باب والفتي��ات للتغيي��ر ف��ي روؤيته��م وطريق��ة 
تفكره��م جت��اه املواق��ف والأح��داث الت��ي ق��د توؤث��ر عليه��م. تفعيل برامج ال�ستديو الطالبي )الأفالم والتدوين 7

ال�سوتي واإعارة التجهيزات التقنية(.
الريا�س

التو�سع يف برامج الوحدة الإر�سادية )مهارات 8
التعلم(.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

تقدي�م �سل�س�لة م�ن ور�س العم�ل املختلف�ة لتوجي�ه الطال�ب 
والطالب�ة اإل�ى ط�رق النج�اح والتف�وق الدرا�س�ي وتخط�ي 

ال�سعوب�ات وال�سغوط�ات املتوقع�ة والت�ي ق�د تعي�ق �س�رعة 
ان�س�جامهم ف�ي ال�س�نوات اجلامعي�ة الأول�ى اأو تعي�ق تفوقه�م 

ف�ي ال�س�نوات اجلامعي�ة املتقدم�ة.

اإطالق برنامج �سل�سلة مهارات الإر�ساد الطالبي 9
الذي ي�ستهدف اأع�ساء هيئة التدري�س.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

�سل�س�لة م�ن املحا�س�رات الإر�س�ادية واجلل�س�ات النقا�س�ية الت�ي 
ت�س�تهدف تزوي�د اأع�س�اء هيئ��ة التدري���س وم�س��وؤويل �س��وؤون 

الط��الب بامله��ارات الالزم��ة لتدري��ب الط��الب ف��ي موا�سي��ع 
متنوع��ة وذل��ك لتهيئته��م لالإر�س��اد الطالب��ي وتعرفه��م 

بامله��ارات الالزم��ة للتعام��ل م��ع الط��الب ف��ي جمي��ع مراح��ل 
حياته��م اجلامعي��ة ودعمه��م.

10

وحدة اخلدمات 
الطالبية

ي�سمل كافة املمتلكات و�سورها واأعدادها.الريا�ساإعداد كتيب ممتلكات عمادة �سوؤون الطالب.

11
اإ�سراف املركز الإعالمي على اأعمال الطباعة 
والن�سر كاملة من غر ال�ستعانة باأي موردين 

خارجيني.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

12
اإ�سدار الكتيبات التعريفية اخلا�سة بالعمادة 
وتقارير الإجنازات بت�سميم واإعداد املركز 

الإعالمي.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

اإلقاء ال�سوء على اأعمال وجهود فريق عمل عمادة �سوؤون 
الطالب، وطالب وطالبات اجلامعة.

البدء بتفعيل النظام الإلكرتوين اخلا�س باملمتلكات 13
بالتعاون مع اإدارة تقنية املعلومات يف الأح�ساء.

الريا�س - 
الأح�ساء

14

وحدة االأن�سطة 
الطالبية

اإ�سراك اأع�ساء هيئة التدري�س يف الإ�سراف على 
اأن�سطة اأندية الكليات.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

15
تقييم اأداء الأندية الطالبية بال�سراكة بني روؤ�ساء 
الأندية وموظفي عمادة �سوؤون الطالب )عادة يتم 

ذلك من خالل روؤ�ساء الأندية فقط(.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

رفع م�ستوى جودة اخلدمات والربامج التي تقدمها عمادة 
�سوؤون الطالب.

16
ال�سراكة املميزة بني عمادة �سوؤون الطالب وجهات 
دعم برامج امل�سوؤولية الجتماعية واأبرزها جمعية 

عناية لرعاية املر�سى.

الريا�س - جدة - 
الأح�ساء

توعية املجتمع فيما يخ�س اجلانب الطبي يف املوا�سيع 
ال�سحية والنف�سية.
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٨.٣.٥: عمــادة اجلــودة النوعية

٨.٣.٥.١: إجنــازات العمــادة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ:
جــدول ١٢٧: يوضــح إجنــازات العمــادة يف الرياض وجدة واألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االإجنازات
املدينةاالإجنازم

جميع املدن اجلامعيةدعم برنامج بكالوري�س التمري�س للح�سول على العتماد الرباجمي1

)الريا�س، جدة(دعم برنامج بكالوري�س الطب واجلراحة للح�سول على العتماد الرباجمي2

الريا�سدعم برنامج بكالوري�س ال�سيدلة للح�سول على العتماد الرباجمي3

الريا�ستوقيع عقد اعتماد برنامج بكالوري�س طب الأ�سنان للح�سول على العتماد الرباجمي4

الأح�ساءتوقيع عقد اعتماد برنامج بكالوري�س علوم املختربات الأكلينيكية للح�سول على العتماد الرباجمي5

٨.٣.٦: عمــادة التطوير

٨.٣.٦.١: إجنــازات العمــادة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جــدول ١٢٨: يوضــح إجنــازات العمادة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

ما مت حتقيقهالهدف االأ�سرتاتيجيم

حتديث منوذج مبادرات اخلطة ال�سرتاتيجية.	 دعم ومتابعة عمليات التخطيط اال�سرتاتيجي1
بدء املرحلة الثالثة من مبادرات اخلطة ال�سرتاتيجية Phase 3، وتوقيع العقود مع مالك املبادرات.	 

قيادة عمليات تطوير اللوائح والتنظيم املوؤ�س�سي 2
واحلوكمة

اعتماد الهيكل التنظيمي لعمادة الدرا�سات العليا	 
اعتماد لئحة الدرا�سات العليا	 
حتديث لئحة البتعاث والتدريب	 

متابعة جهود التح�سني امل�ستمر لتعزيز �سمعة 3
اجلامعة وترتيبها العاملي

اإجنازات الرتتيب العاملي يف نظام التاميز:
Times Higher Education 

ح�سول اجلامعة على املركز الثالث كاف�سل اجلامعات اململكة العربية ال�سعودية	 
ح�سول اجلامعة على املركز الثامن كاف�سل اجلامعات العربية	 
ح�سول اجلامعة على مركز 93 يف ا�سيا	 
�سمن اف�سل 501-600 جامعة حول العامل	 
�سمن اف�سل 301-400 جامعة حول العامل يف املجال ال�سحي	 
من �سمن اف�سل 100-150 جامعة نا�سئة حول العامل )اأقل من 50 �سنة(	 

دعم جهود اجلامعة يف رفع م�ستوى الكفاءة عن 4
طريق اأمتتة العمليات وجمع املعلومات

تد�سني نظام اأرا )Annual Report Application )ARA جلمع بيانات التقرير ال�سنوي 	 

اإلكرتونيا.
 	 Strategy Tracking and Execution تفعيل نظام متابعة تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية اللكرتوين

.Program
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8.4 إنجــازات الكليات: 

٨.٤.١: كليــة الطــب – الرياض

٨.٤.١.١: أهــم اإلجنــازات األكادمييــة واإلداريــة للكلية للعــام اجلامعي احلايل:

الــدورات التدريبية:
ــام بالعديــد مــن الــدورات مــن اجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة.  القي

ــدورات  ــاه عــدد هــذه ال ــن الجــدول أدن ــدرايس الحــايل ويب ــام ال ــاً خــال الع ــاً وخارجي ــدورات محلي ــن ال ــر م ــد كث ــم عق ــث ت حي

ــا وعــدد املشــاركن فيه

جــدول ١٢٩: يوضــح جمــاالت الــدورات والربامــج التدريبيــة والتأهيليــة الــي نفذهتــا الكليــة وعــدد املتدربــن فيهــا للعــام 
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

عدد املتدربنيجماالت الدورات والربامجم

364التعليم الطبي1

132البحث العلمي2

40املحاكاة ال�سريرة3

ــة  ــذايت، تقني ــر ال *مثــل الــدورات التــي تقــدم عــن طريــق كليــات وعــامدات خدمــة املجتمــع والدراســات التطبيقيــة وكليــات الجامعــة املختلفــة )تذكــر مجاالتهــا، التطوي

املعلومــات، الجــودة....(.

البحــث العلمي:
ــة الطــب - جامعــة  ــي يف كلي ــم الطب ــوس الطــب البــري وماجســتر التعلي ــة بكالوري ــي أنجزهــا طــاب مرحل مشــاريع األبحــاث الت

ــة )١44٠/١4٣٩(:  ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــك ســعود ب املل

طــاب الطــب البري )الدفعة ١٢(: 	 

مكتملــة – ٣٣ مروع	 

طــاب ماجســتر التعليــم الطبي )الدفعة ١١(:	 

مكتملــة – ٢6 مروع 	 

عــدد البحــوث املنشــورة والخاصة بأعضــاء هيئة التدريس	 

مكتملــة )١٠٩( بحثاً	 
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٨.٤.٢: كليــة الطــب – جدة

٨.٤.٢.١: أهــم اإلجنــازات الكليــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الشــؤون األكاديمية:
مت تنفيــد و إجنــاز ١٠٠% مــن منهــج القســم بنجاح:

تنفيد ٢٠ اجتامع أســبوعي للقســم	 

اتبــاع القواعد اإلرشــادية يف القســم إلصدار العبء الــدرايس والتعويض	 

مراجعــة دليــل الطاب واألكادميين إلصدار نســخة جديدة	 

اتبــاع املنهــج الداخــي املســتنبط لعمليــة التدريــب الصيفي للطاب و إصــدار خطابات رســمية لكل متدرب	 

 	KPI إعــداد مؤرش األداء الرئيي للقســم

 	Summer Medical Elective ملادة  Rookies التنســيق مــع قســم تكنولوجيــا املعلومــات الســتخدام تظام

 	Blackboard التنســيق مــع قســم تكنولوجيــا املعلومــات يف جدة و الرياض إلدخــال كل معلومــات املنهج يف نظام

املســاهمة يف دعــم عملية املراقبــة وقت االختبارات.	 

 	Students’ Counselling Program- املســاهمة و دعــم وحــدة التقييم يف برنامج اإلرشــاد للطاب

املشــاركة و التعــاون مــع وحــدة الجــودة و تســليم ١٢ ملــف للمــواد املدرســة للســنة الثالثــة و الرابعــة طــب اللعــام 	 

٢٠١8-٢٠١٩م األكادميــي 

 	AYSAR إدخــال ٢4 ملــف للمواد املدرســة للســنة الثالثــة و الرابعة طب العــام األكادميي ٢٠١8-٢٠١٩م يف نظام

تــم إصــدار اســتامرات العــبء التعليمي ألغــراض التقييم الســنوي أو التقديم عــى الرقية األكادميية. 	 

إصــدار ســندات مالية ألعضاء هيئــة التدريس لــكل املناهج األكادميية	 

اســتنباط نظــام تتبــع أداء الطاب و الخطة الدراســية	 

ترأســت الشــؤون األكادميية ترتيب و إعداد مؤمتر البحث الســنوي األول ٢٠١8-٢٠١٩م.	 

ترأســت الشــؤون األكادمييــة ترتيــب و إعدادالحفل الســنوي الثالث لكلية الطب لســنة ٢٠١٩م.	 

٨.٤.٣: كليــة طب األســنان

٨.٤.٣.١: أهــم إجنــازات الكليــة خالل العــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جائــزة مديــر الجامعة ألفضــل برنامج أكادميي.	 

جائــزة مديــر الجامعة ألفضل عضــو هيئة تدريس.	 

٨.٤.٣.٢ التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخلــي واخلارجــي للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ
ــق ١  ــن املواف ــوم اإلثن ــوايل يف ي ــة عــى الت ــوم البحــث العلمــي لبحــوث طــب األســنان للســنة الثاني ــة طــب األســنان ي أقامــت كلي

ــة  ــم كاف ــق تقدي ــن طري ــي ع ــث العلم ــبة للبح ــة املناس ــة البيئ ــنان لتهيئ ــب األس ــة ط ــعي كلي ــار س ــذي أىت يف إط ــل ٢٠١٩ وال أبري

ــة  ــتجدات البحثي ــرض املس ــة وع ــات العلمي ــراء الدراس ــن إلج ــات والباحث ــاب والطالب ــس والط ــة التدري ــاء هيئ ــهيات ألعض التس

ــاً يف مجــات علميــة محكمــة مــن قبــل  ــاً علمي ــاً. وقــد تــم نــر أكــر مــن 45 بحث ــاً ومهني املتعلقــة مبســتقبل طــب األســنان أكادميي

ــة  ــة محلي ــز بحثي ــن ١٠ جوائ ــر م ــنان بأك ــب األس ــة ط ــات كلي ــاب وطالب ــاز ط ــس وف ــة تدري ــاء هيئ ــاً وأعض ــة طاب ــويب الكلي منس
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وإقليميــة وذلــك خــال العــام األكادميــي ١44٠/١4٣٩هـــ. باإلضافــة إىل ذلــك،  كعضــو يف لجنــة عمــداء كليــات طــب األســنان؛ فــإن 

ــم  ــجيع ودع ــة وتش ــة واإلداري ــا األكادميي ــاون يف القضاي ــود والتع ــد الجه ــرات وتوحي ــارب والخ ــادل التج ــى تب ــرص ع ــة تح الكلي

ــاً يف  ــو أيض ــة.  وكعض ــنان باململك ــب األس ــات ط ــة كلي ــع بقي ــية م ــررات الدراس ــج واملق ــر املناه ــركة وتطوي ــة املش ــوث الطبي البح

ــن  ــي ب ــة د. ع ــد الكلي ــاهم عمي ــد س ــن، فق ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األم ــنان بجامع ــب األس ــة ط ــارية يف كلي ــة اإلستش اللجن

عبداللــه األحيــدب بتطويــر الرامــج واملناهــج وتنفيــذ الخطــة اإلســراتيجية للكليــة باإلضافــة إىل اإلســهام بافراحــات لتوفــر 

ــة. ــة التطويري ــات الكلي ــل ملروع ــادر متوي مص

٨.٤.٣: كليــة الصحــة العامــة واملعلوماتيــة الصحيــة

أهــم إجنــازات الكلية خالل العــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ:

تحديــث برنامــج بكالوريــس املعلوماتيــه الصحيــة بالتعاون مــع جامعة إلينــوي األمريكية 	 

كتــامل عمليــة التوظيــف وتشــغيل العيــادات الخارجيــة لطاب جامعة امللك ســعود بــن عبدالعزيز للعلــوم الصحية	 

٨.٤.٤.٢ التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخلــي واخلارجــي للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ
ــتمرارية  ــال؛ إس ــبيل املث ــى س ــا ع ــة ومنه ــة والخاص ــات الحكومي ــن املؤسس ــد م ــع العدي ــي م ــاون العلم ــى التع ــة ع ــرص الكلي تح

ــاث  ــجيع األبح ــدف تش ــك به ــي وذل ــرس الوطن ــفى الح ــب يف مستش ــة القل ــب وجراح ــز لط ــك عبدالعزي ــز املل ــع مرك ــاون م التع

ــز  ــة وجامعــة جــون هوبكن ــة وهــري فــورد لألنظمــة الصحي ــة الدموي ــة كمركــز هيوســن للقلــب واالوعي املشــركة مــع مراكــز عاملي

 BMC ، العاملــي IEEE وقــد نتــج عــن هــذه الــراكات نــر العديــد مــن االبحــاث يف عــدة مجــات ومؤمتــرات علميــة مثــل مؤمتــر

ــة  ــم املعلوماتي ــاون قس ــب. يتع ــة للط ــة االمريكي ــب، املجل ــة للقل ــة االمريكي ــب، املجل ــة للقل ــة العلمي ــة ،املجل ــة الطبي للمعلوماتي

ــق  ــى تطبي ــتر ع ــاب املاجس ــاعدة ط ــي ملس ــرس الوطن ــفى الح ــره يف مستش ــري وتطوي ــن اآلداء الرسي ــم تحس ــع قس ــة م الصحي

ــيكاغو  ــوي يف ش ــة الين ــع جامع ــاون م ــم التع ــي ت ــد االكادمي ــى الصعي ــمن. وع ــاء كا القس ــت إرشاف أعض ــة تح ــاريع االكادميي املش

ــيس  ــم يف تأس ــس بالقس ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــان م ــراً إثن ــارك مؤخ ــد ش ــة. وق ــة الصحي ــس املعلوماتي ــج بكالوري ــر برنام لتطوي

ــي. ــرس الوطن ــة للح ــة التابع ــؤون الصحي ــات يف الش ــل البيان ــدة تحلي وح

٨.٤.٥: كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالريــاض:

٨.٤.٥.١ أهــم اإلجنــازات األكادمييــة واإلداريــة للكليــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
تخريــج دفعــات مــن الطــاب والطالبات يف برامــج بلغ تعدادهــا )٩( بإجاميل عدد الطاب )٢4٣(.

تــم اختيــار عرضــن شــفوين من كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقية  ليكونا من بــن أفضل ١٠ ملخصــات بحثية.

 التفاصيــل هي عــى النحو التايل:

ــاء املســاعدين يف 	  ــاء املفاصــل واألطب ــن أطب ــة ب ــز الخامــس و قدمــت »جمعي ــة مــن قســم العــاج التنفــي باملرك ــازت طالب ف

ــز. ــك عبدالعزي ــة املل جامع

فــاز متــدرب من قســم خدمــات الطوارئ الطبية باملركز الســادس وقــّدم »الســمية الكيميائية ، التعــرض واملضاعفات«	 

ــادي طالبــات كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة عــى 	  حــاز نــادي طــاب كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة عــى املركــز األول و ن

املركــز الثــاين يف الحفــل الختامــي لألنشــطه الطابيــه لعــام ٢٠١8- ٢٠١٩ م.
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جوائــز التمَيز: 
حصــول برنامــج تقنيــة التخديــر عــى جائــزة التميز كأفضــل برنامج أكادميي للعــام ٢٠١8 يف كلية العلــوم الطبيــة التطبيقية.	 

8.4.5.٢  التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخــي والخارجي  ١4٣8 /  ١4٣٩هـ	 

ــف	  ــر )Saudi Red Crescent مؤل ــال األحم ــة اله ــع هيئ ــوارئ م ــب الط ــم ط ــة قس ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــاون كلي تتع

ــة  ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــتضافت كلي ــام اس ــورة ك ــوث املنش ــة البح ــدوات و مراجع ــق الن ــن طري ــي ع ــر الوع ity( يف ن

ــحن  ــي للمرش ــري و العم ــار النظ ــراء االختب ــم إج ــة و ت ــرة الثالث ــوارئ للم ــب ط ــعاف وط ــي إس ــة فن ــى وظيف ــن ع املتقدم

ــدم . ــم 8٠٠ متق ــغ عدده البال

تتعــاون كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة قســم طــب الطــوارئ مــع وزارة الصحــة حيــث يشــارك املتدربــون يف قســم طــب 	   

ــاب. ــع الط ــي لجمي ــح إلزام ــام و أصب ــج كل ع ــم الح ــوارئ يف موس الط

 	Saudi Occupational Therapy As- ــعودي  ــي الس ــاج الوظيف ــة الع ــع جمعي ــة م ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــاون كلي )تتع

ــر الوعــي. ــا لن ــة األنشــطة داخــل الجامعــة و خارجه sociation(  يف إقام

٨.٤.٦: كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة جبدة

٨.٤.٦.١: أهــم االجنــازات األكادمييــة واإلداريــة للكلية للعــام اجلامعي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
تخريــج الدفعــة األوىل يف برنامــج التغذيــة اإلكلينيكية للعــام الجامعي٢٠١7-٢٠١8م.	 

تأســيس أول برنامــج internship لخريجــات الدفعــة األوىل لرنامــج التغذيــة اإلكلينيكية للعــام الجامعي ٢٠١7-٢٠١8م	 

إعــداد برنامــج للتدريــب الصيفــي لطالبات قســم علوم األشــعة يف مستشــفى امللك عبد العزيــز الطبي ومستشــفيات أخرى.	 

حصــول طالبــات قســم علوم األشــعة بجدة عى أعــى درجة يف اختبار تحديد املســتوى	 

تحضــرات قســم علوم األشــعة لاعتــامد األكادميي، والذي يعتر من اهــم الخطط املســتقبلية.	 

ــع 	  ــة املجتم ــور يف خدم ــة للذك ــة ووظيفي ــرص تعليمي ــدوره ف ــزز ب ــذي يع ــعة ال ــوم األش ــم عل ــاب يف قس ــم للط ــاح قس افتت

والرعايــة الصحيــة. 

تحضــر عــدد مــن التخصصــات الدقيقــة لقســم علــوم األشــعة لطابهــا يف الســنة األخــرة مــن الدراســة األكادمييــة التــي توفــر 	 

ــة املقدمــة للمــرىض. ــة الصحي ــد مــن االهتــامم يف الرعاي ــة بعــد التخــرج وتســاهم يف املزي فــرص مهني

تنظيــم وتنســيق حفــل تخــرج أول دفعــة من طاب وطالبــات الكلية واملشــاركة يف تجهيــز كل النامذج املتعلقــة بالتخرج.	 

 تنظيــم حفــل الخريجــات الخــاص بالكلية واملقــام يف النادي الريايض )شــطر الطالبات( ٢٠١8/4/٢٢م.	 

٨.٤.٧: كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة باألحســاء
مت ختريــج الدفعــة الثالثــة مــن طــالب وطالبــات الكليــة يف التخصصــات التالية:

العــاج التنفي: ٢٢ طالب 	 

الخدمــات الطبيــة الطارئة: ٢5  طالب	 

قســم املختــرات اإلكلينيكيــة: ٣٣ طالبة	 
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مت ختريــج الدفعــة الثانيــة مــن طالبــات الكليــة يف التخصصــات التالية:

العــاج التنفي: ٣٢ طالبة	 

تــم تخريــج الدفعة األوىل مــن طاب وطالبــات الكلية يف التخصصــات التالية:	 

علوم األشــعة: ٢١ طالب	 

برنامــج التغذيــة الرسيرية: ٢5 طالبة	 

وتــم إلحاقهــم برنامــج ســنة االمتيــاز يف عدة مستشــفيات باملنطقــة الرقية وبدأ تدريب الطاب يف أغســطس ٢٠١٩م.	 

برنامــج العــاج الوظيفــي: تأســيس أول قســم لتدريــس العــاج الوظيفــي يف املنطقــة الرقيــة. واســتقبال أول دفعــة أكادمييــة 	 

والبــدء بتدريــس مــواد العــاج الوظيفــي عــى الفصــل الــدرايس الثــاين.                                                                                                   

٨.٤.٧.١: التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخلــي واخلارجــي للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ
املجــال الداخــي:  التواصــل املســتمر مع كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقية بفرعيهــا بجدة والرياض.	 

ــؤرشات األداء 	  ــة م ــة ومقارن ــة الخارجي ــدة  للمراجع ــة  بج ــوم الطبي ــه للعل ــة فقي ــع  كلي ــل م ــم التواص ــي : ت ــال الخارج املج

.)KPIs(

٨.٤.٨: كليــة التمريــض – الرياض

٨.٤.٨.١: أهــم اإلجنــازات األكادمييــة واإلداريــة للكلية للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ:
بلــغ عــدد خريجــات كليــة التمريض يف الجامعة أكــر من )٩٠٠( خريجة.	 

زيــادة اإلقبــال عــى برنامج التمريــض يف الجامعة من قبــل خريجــات التعليم العام.	 

زيــادة عــدد املبتعثــات خارجياً للحصــول عى درجتي املاجســتر والدكتوراه.	 

املســاهمة الفعالــة لكليــة التمريض يف خدمــة املجتمع.	 

يف                                         	  واملحليــة  العامليــة  الجوائــز  مــن  الكثــر  عــى  التمريــض  كليــة  وطالبــات  التدريــس  هيئــة  مــن  أعضــاء  حصــول 

املناســبات. مختلــف 

عقــد ورش العمــل األكادمييــة لتطويــر وتحديــث قدرات هيئــة التدريس طوال العام مبشــاركات خارجية.	 

تشــجيع االنتســاب ملهنــة التمريــض من خال الحمــات الوطنية واألنشــطة الطابية والحمــات الوطنية.	 

متيــز برامج وأنشــطة الكليــة املوجهة لخدمــة املجتمع.	 

رفــع مســتوى الحاميــة لجميــع األنظمة اإللكرونية مبا يتناســب مــع متطلبات إدارة أمــن املعلومات.	 

تحويــل جميــع امللفــات الرقميــة املحفوظــة يف خــادم األرشــيف مــن مركــز بيانــات الشــؤون الصحيــة  ملقرهــا النهــايئ يف مركــز 	 

ــات الجامعــة. بيان

بنــاء نظام إلكــروين ملتابعة األداء األكادميــي للطالبات.	 

ــة أوىل لنظــام لوحــة متابعــة 	  ــة التدريــس واإلداريــن كمرحل ــات أعضــاء هيئ ــع بيان ــظ جمي ــة لحف ــاء نظــام ملفــات إلكروني بن

ــة. ــة متكامل ــر ومخرجــات لحظي ــر تقاري ــدة لتوف ــية املعتم ــر القياس ــا باملعاي ــة وربطه ــع نشــاطات الكلي ــة لجمي متكامل

بنــاء نظام بوابــة الخريجن.	 

بنــاء نظــام تقييــد وإدارة األصــول لحفــظ جميع املمتلــكات التابعــة للكلية ولســهولة إعداد التقاريــر حولها وإدارتها.	 

بنــاء واجهــة للتقديــم اإللكروين لطاب الدراســات العليا.	 

إعــداد وتنفيــذ اســتبانة لقيــاس مســتوى الرضا عنــد الطالبات لخدمات وبرامــج معمل اللغــة اإلنجليزية.	 
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٨.٤.٩: كليــة التمريــض – جدة

٨.٤.٩.١: أهــم اإلجنــازات األكادمييــة واإلداريــة للكلية للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
تأسســت جلنــة إعــداد النتائــج يف العــام األكادميــي ٢٠١٧-٢٠١٨ م والي هتدف: 

تحديــد أســاليب التقييــم واألهــداف واملعاير وفقــا لنتائج التعلم لــكل برنامج درايس.	 

تصميــم خطــة تقييــم مخرجــات تعلــم الرامــج الدراســية وأدواتهــا، وقيــاس اإلنجــاز، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف 	 

التعلــم. نتائــج  الغــر مرضيــة لتقييــم  للنتائــج  التصحيحيــة  واقــراح اإلجــراءات 

 توثیــق األدلــة علــی خطة تقییــم مخرجات التعلــم ونتائــج التقییم ألغراض االعتامد.	 

 تقديــم استشــارات تقييميــة إىل أعضــاء هيئة التدريس.	 

ويوجــد تعــاون بــن كليــة التمريــض بجــدة مــع كليــات التمريــض بــكا مــن الريــاض واألحســاء لتوحيــد تقييــم مخرجــات 

ــية  ــررات الدراس ــم للمق ــات التعل ــم مخرج ــس بتقيي ــة التدري ــاء هيئ ــام أعض ــد ق ــج ككل. وق ــية والرنام ــررات الدراس ــم للمق التعل

ــر  ــا للمعاي ــى وفق ــج التمري ــم بالرنام ــداف التعل ــا باه ــية ومحاذاته ــررات الدراس ــة للمق ــداف املوضوع ــق االه ــن تحقي ــد م للتاك

ــداد مخرجــات  ــة إع ــا إىل لجن ــايئ وتقدميه ــم النه ــم املســتمر و التقيي ــج التقيي ــل نتائ ــن خــال تحلي ــة ورصــد اإلنجــازات م االكادميي

ــم مراجعــة املنهــج الخــاص  ــه ايضــا ت ــدرايس. ومــن اهــم االنجــازات االكادميي ــر الخــاص ألهــداف املقــرر ال ــا بالتقري ــم مصاحب التعل

مبرحلــة البكالوريــوس حيــث انــه يراجــع كل اربــع ســنوات و تشــمل املراجعــة مواصفــات املفــرارات  بواســطة اعضــاء هيئــة 

التدريــس و بالتعــاون مــع اعضــاء هيئــة التدريــس ىف الفــروع األخــرى )الريــاض و األحســاء( حيــث يرفــع تفريــر نهــاىئ بالتعديــات 

ــج  ــة املناه ــا اىل لجن ــب رفعه ــه يج ــن ٢٠ % فان ــات ع ــادة التعدي ــة زي ــا و ىف حال ــة عليه ــج للموافق ــدة للمناه ــة املوح اىل اللجن

ــا ــل تطبيقه ــا قب ــة عليه ــة للموافق ــة بالجامع الخاص

٨.٤.٩.٢: التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخــل واخلارجــي للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ

التعــاون الداخلي
البكالريــوس                مرحلــة  طالبــات  تدريــب  بهــدف  التاليــة  واملراكــز  املستشــفيات  مــع  رسيريــاً  بجــده  التمريــض  كليــة  تتعــاون 

اإلمتيــاز: وطالبــات 

القبالــة            	  وماجســتر  بالبكالوريــوس  الصلــة  ذات  الرسيــري  املنهــج  لتنفيــذ  التعــاون  جــدة:   – خالــد  امللــك  مستشــفى 

اإلمتيــاز. وبرنامــج 

مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، مركــز الرعايــة الصحيــة املنزليــة والخدمــات الصحيــة املدرســية: التعــاون إلســتكامل املناهــج 	 

الدراســية الرسيريــة  ملــادة  متريــض صحــة املجتمــع وكذلــك املرحلــة الثانيــة لتدريــب طالبــات اإلمتيــاز الــآليت قــررن 

. ــتقباً ــال مس ــذا املج ــص ىف ه التخص

ــة /	  ــل الطالب ــاً نق ــة و أيض ــادل املعرف ــدف تب ــاء به ــاض واألحس ــض بالري ــي التمري ــع كليت ــدة م ــض بج ــة التمري ــت كلي تعاون

ــية. ــج الدراس ــد املناه ــر و توحي ــرض تطوي ــتمر بغ ــاون املس ــى التع ــاظ ع ــم الحف ــام يت ــة. ك ــب الحاج ــة حس املتدرب

ــة 	  ــس املراجع ــة مجل ــك للحصــول عــى موافق ــدويل للبحــث العلمــي و ذل ــي ال ــه الطب ــد الل ــك عب ــز املل ــع مرك ــاون م ــم التع ت

ــرى. ــي األخ ــم البحث ــات الدع ــايل وخدم ــم امل ــك الدع ــات ، وكذل ــس والطالب ــة التدري ــاء هيئ ــوث أعض ــية  )IRB( لبح املؤسس
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التعــاون الخارجي
مستشــفى الصحــة النفســية بجــدة: تم التعاون الســتكامل املنهــج الرسيري ملادة متريض األمراض النفســية.	 

للطالبــات 	  الرسيــري  للتدريــب  املنشــأه  هــذه  اســتخدام  بجــدة:  األبحــاث  ومركــز  التخصــيص  فيصــل  امللــك  مستشــفى 

بحــث مشــركة. فــرص  استكشــاف  لنــدوات علميــة، ويجــري  اجتامعــات مشــركة  ذلــك، عقــدت  إىل  واملتدربــات وباإلضافــة 

 	To benchmark KSAU )KPI( كليــة الدكتــور ســليامن فقيه

مستشــفى العســكري بجده: تســتخدم هده النشــأه لتدريــب طالبات االمتياز	 

مستشــفى امللــك عبداللــه مبكه: تســتخدم هده النشــأه لتدريــب طالبات االمتياز	 

التعــاون الدولي
لقــد تعاونــت الكليــة مــع مركــز العلــوم الصحيــة بجامعــة تكســاس يف ســان انطونيــو وكذلــك جامعــة كيــس ويســرن ريزيــرف 	 

ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــاون ب ــارش والتع ــال املب ــجيع الإلتص ــايف و تش ــي والثق ــادل األكادمي ــدف التب ــك به ــو وذل ــد بأوهاي يف كليفان

ــوث. ــي البح ــات وموظف ــس والطالب التدري

كــام أن الكليــة أيضــا عضــو يف الجمعيــة العلميــة لكليــات التمريــض العربيــة، التــي تســهل تبــادل املعرفــة بــن كليــات 	 

التمريــض يف جامعــات الــدول العربيــة.

٨.٤.١٠: كليــة التمريض – األحســاء

٨.٤.١٠.١: أهــم االجنــازات األكادمييــة و اإلداريــة للكليــة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
كليــة التمريــض باألحســاء عملــت عى اســتيفاء جميــع متطلبات التقديــم لاعتامد األكادميي لرنامــج التمريض	 

عملــت عــى مراجعــة جميع املناهج الدراســية بالتنســيق مع ُمراجــع خارجي للتأكــد من جودة املقررات.	 

٨.٤.١٠.٢: فعاليــات البحــث العلمــي للكليــة
ملتقــى البحــث التمرييDecember ٢٠١8/١٢/٣٠م :مستشــفى الحرس الوطني- األحســاء	 

املؤمتــر الســنوي 44 ملناهــج الثقافــات لتعزيــز الرعايــة الصحية: October ٢٠١8/١٠/١7م الواليات املتحــدة االمريكية	 

املؤمتــر الســنوي للصحــة العقليــة ». باريس ، فرنســا ، يوليو ٢٠١8	 

املؤمتــر العاملــي العريــن لتعليــم التمريــض: نيويورك - الواليات املتحــدة االمريكية، ٢٠١8	 

يــوم البحــث العلمــي لكيــة التمريــض فرع االحســاء March ٢٠١٩ جامعة امللك ســعود للعلوم الصحية- االحســاء	 

مؤمتــر التخصصــات الصحيــة 2019. جامعــة امللك ســعود للعلوم الصحية- االحســاء	 

٨.٤.١١: كليــة الصيدلة
زيــادة عدد األبحاث املنشــورة ألعضــاء هيئة التدريس. 	 

زيــادة عــدد امللصقــات البحثية لطــاب كلية الصيدلــة يف مؤمتر التخصصــات الصحية.	 

زيــادة عدد األنشــطة املوجهة لخدمــة املجتمع.	 

إجتيــاز جميــع طــاب كليــة الصيدلــة إلختبارالرخصــة للصيادلة الســعودين واملقدم مــن هيئة التخصصــات الصحية.	 
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٨.٤.١١.١: أهــم االجنــازات األكادمييــة و اإلداريــة للكلية للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ
الحصــول عــى االعتــامد الرامجــي الكامل لرنامــج بكالوريوس دكتــور صيدلة من هيئــة تقويــم التعليم والتدريب 	 

واملؤمتــرات  واملعــارض  واملنتديــات  امللتقيــات  ذكــر  اجلامعــة،  يف  العلمــي  البحــث  فعاليــات   :٨.٤.١١.٢
الــي تقــام يف الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد منســوبيها، خــالل العــام اجلامعــي 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
قــام ٢٣ طالبــا وطالبــة بعــرض ملصقاتهــم العلميــة والتــي أرشف عليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة يف مؤمتــر التخصصــات 	 

الصحيــة لعــام ٢٠١٩م يف الجامعــة يف الفــرة بــن٢٣-٢5 مــارس،٢٠١٩م.

التدريــس  هيئــة  ومهــارات  قــدرات  وحتديــث  تطويــر  أجــل  مــن  نفــذت  الــي  الفعاليــات   :٨.٤.١١.٣
اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـــ العــام  خــالل  اجلــودة  مفاهيــم  وتطبيــق 

ــة  ــاك لجن ــث أن هن ــس حي ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــر املهن ــددة للتطوي ــرص متع ــر ف ــم توف ــتويات األداء ت ــر مس ــل تطوي ــن أج م

ــم  ــج يهت ــه برنام ــم في ــس )Faculty Enhancement Program Committee( تنظ ــة التدري ــاء هيئ ــارات أعض ــر مه ــد لتطوي تعق

ــي  ــامد األكادمي ــم واالعت ــودة التعلي ــي وج ــث العلم ــال البح ــة ومج ــاالت األكادميي ــة يف املج ــة وتدريبي ــل تعليمي ــم ورش عم بتقدي

ــة  ــم مجموع ــم تقدي ــد ت ــا. فق ــة أو خارجه ــل الجامع ــن داخ ــن م ــن ومدرب ــل متخصص ــن قب ــدرايس م ــام ال ــدار الع ــى م ــك ع وذل

ــرح  ــة مق ــراء OSCE، وكتاب ــة MCQ، وإج ــل كتاب ــدد مث ــس الج ــة التدري ــاء هيئ ــتهدفت أعض ــي اس ــل الت ــن ورش العم ــعة م واس

البحــث، وتطويــر االســتبيان، وكتابــة مخرجــات التعلــم، بينــام اســتهدفت ورش العمــل األخــرى املزيــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــي  ــل الت ــور ورش العم ــس لحض ــة التدري ــاء هيئ ــيح أعض ــم ترش ــك يت ــة. وكذل ــاث العلمي ــا واألبح ــج وتقييمه ــر الرام ــل تطوي مث

تعقدهــا كليــات أخــرى أو إدارات )MNG-HA( أو جهــات خارجيــة )مثــل NCAAA( تتعلــق بالقيــادة وإدارة األداء وورش عمــل 

ــة. يخصــص ألعضــاء  ــر مجدول ــتثنائية غ ــن دورات اس ــا تســتدعيه الحاجــة م ــة إىل م ــامد األكادميــي. باإلضاف ــي بالجــودة واالعت تعن

ــل  ــن أج ــنوي م ــكل س ــة بش ــرات دولي ــدوات ومؤمت ــور دورات ون ــرص لحض ــة( الف ــى رتب ــاعد أو أع ــتاذ مس ــس )أس ــة التدري هيئ

ــم. ــاالت تخصصه ــتجدات يف مج ــدث املس ــى أح ــتمر ع ــاع مس ــى اط ــم ع إبقائه

 )KAIMRC( مركــز امللــك عبــداهلل العاملي لألحباث

٨.٤.١١.١: إجنــازات املركــز للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
اطــاق واحــة التقنية الحيويــة الطبية.	 

تنفيــذ عــدد كبــر من الدراســات الرسيرية الناجحة )٢7 دراســة يف عام ٢٠١8م(	 

نر أكــر من ١٠٢٠ بحثا	 

نــر بحــوث داخــل وخــارج نظاق مراكــز البحــوث العلمية يف املجاالت الطبيــة والصحية لعــدد إجاميل )٩5١( بحثاً.	 

تســجيل عــدد )١4( براءات اخراع يف املراكــز العاملية.	 

حصــول ثاثــة باحثــن عــى جوائــز علمية تــم منحها لهم من الشــؤون الصحية بــوزارة الحرس الوطني.	 
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8.5: إنجازات اإلدارات

٨.٥.١: إجنازات إدارة الشــؤون اإلداريــة واملالية

٨.٥.١.١: إجنــازات الشــؤون اإلداريــة واملالية للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
تــم إنشــاء واعتــامد برنامــج جائــزة القيادين بجهود إدارة عاقــات أعضاء هيئــة التدريس واملوظفن	 

تــم إطــاق برنامج موظف السنة/الشــهر يف مارس ٢٠١8م	 

تــم اعتــامد حفل موظف الســنة املقام يف تاريخ ٢٠١٩/4/١7م	 

تــم عقد عــدة دورات تدريبية ملوظفــي الجامعة	 

تــم انجــاز تقرير امليزانيــة للجامعة	 

٨.٥.٢: إجنــازات إدارة اخلدمات املســاندة

٨.٥.٢.١: أهــم اإلجنازات اإلدارية
وضــع السياســات والروتوكــوالت التنظيميــة واإلداريــة لبعــض اإلدارات كإدارة األمــن وذلــك لاســتجابة للحــاالت األمنيــة 	 

ــة. ــودة الخدم ــامن ج ــة لض والطارئ

جــرد وتشــغيل العديــد من األجهــزة األمنية واألنظمــة الرقابية داخل املباين والحــرم الجامعي.	 

ــة 	  ــم التغذي ــة لقس ــة املقدم ــتثمرين يف الخدم ــن املس ــرىض ع ــدى ال ــاس م ــن لقي ــاب واملوظف ــل Focus Group للط ــم عم ت

ــاء. باإلحس

تنســيق الزيــارات والرحــات عــر اململكة إىل مواقع ذات األهتاممــات الثقافيــة والتاريخيــة والطبيعيــة والتعليمية.	 

٨.٥.٢.٢: اخلدمــات واملشــاريع الــي تقدمهــا إدارة اخلدمــات املســاندة وهي علــى النحو التايل:

خدمــات النقل:
ــق  ــن طري ــة ع ــي الجامع ــح موظف ــدم مصال ــد يخ ــكل جي ــل بش ــال ومتكام ــل فع ــام نق ــر نظ ــط وتطوي ــم تخطي ــذا القس ــم ه ينظ

ــة. ــات ذات الصل ــة إىل الخدم ــاً باإلضاف ــؤولة بيئي ــة ومس ــودة آمن ــة الج ــات عالي ــم مركب ــل وتقدي ــة النق ــز حرك تعزي

جــدول ١٣٠: يوضــح التــايل عــدد الرحــالت وعــدد املســتفيدين منها يف خدمــة النقل املقدمة مــن اجلامعة

عدد امل�ستفدين من خدمة النقلعدد الرحالتاملنطقةالعام اجلامعي

1438/1437هـ

12،30262،138الريا�س

209852االأح�ساء

110860جدة

1262163850املجموع

1439/1438هـ

12382102165الريا�س

20773656االأح�ساء

314344827جدة

17602150648املجموع
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1440/1439هـ

11322109165الريا�س

18764258االأح�ساء

420045720جدة

17398159143املجموع

47621373641املجموع

المشــاريع الخاصــة بالجامعــة فــي كل من الرياض وجدة واألحســاء:

جــدول ١٣١: يوضــح اخلدمــات الــي تقدمهــا اجلامعة ألســر منســويب اجلامعة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

ن�سبة االإجنازاجلهة امل�ستفيدةو�سف امل�سروعاملدينةا�سم امل�سروع

100%�سكان املدينة اجلامعية وذويهمخدميالريا�سخدمة نقل الطالب اإىل املدار�س

100%من�سوبي اجلامعة وذويهماأكادميي تربويالريا�سرعاية الطفولة

خدمات التغذية واإلعاشــة:
ــة.  ــات الجامعــة واألنشــطة الطابي مهمــة هــذا القســم يف املقــام األول تتمثــل يف تقديــم خدمــات التمويــن وإعــداد الطعــام لفعالي

ــام  ــة ك ــدي األغذي ــف متعه ــي ملختل ــد األداء اليوم ــة، ورص ــوارد املتاح ــة بامل ــة املمكن ــات الغذائي ــل الخدم ــم أفض ــة إىل تقدي إضاف

ــاً لسياســات وإجــراءات الجامعــة. هــو محــدد وفق

جــدول ١٣٢: يوضــح عــدد الوجبــات الغذائيــة املقدمــة يف اجلامعــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

عدد الوجباتاملنطقة

3906الريا�س

1283االأح�ساء

1807جدة

6996املجموع

٨.٥.٣: اإلدارة العامــة خلدمــات التموين

٨.٥.٣.١: إجنــازات اإلدارة بــكل مــن الريــاض وجدة واألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
ــم و 	  ــامج منـظـ ــعراض برنـ ــق إستـ ــن طريـ ــد ، ع ــراء و التعاق ــات ال ــراءات و معام ــة إلج ــة الصحيح ــي بالطريق ــادة الوع زي

بســيط يــرح عمليــات الــراء و العـقـــود ، و أيضــا مــن خــال التـفـــيذ الســليم لألهــــداف و مراعــاة جـودتـــها، و تكثيــف 

الجهـــود فـــي تـــدريب أعـــضاء الفـــريق بشكل مبــــدع و مـوهــــوب . 

ــع 	  ــة م ــامل قوی ــبکة أع ــاء ش ــد وبن ــوق الجدی ــکان الس ــاف م ــل اکتش ــن أج ــود م ــن والعق ــج إدارة التموي ــة نھ ــین طریق تحس
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ــص  ــق متخص ــاء فري ــن ، و إنش ــية للمورديـ ــة الرئيس ــول إىل القامئ ــة للوص ــازات كافي ــود امتي ــق وج ــن طري ــرکات األم ع ال

ــود  ــن و العـقــ ــدى إدارة التموي ــة ل ــركات املعروف ــنوية لل ــة س ــشاء حمل ــن إنــ ــا ميك ــراء ، أيـضـ ــد الشـ ــة تعـامـيـ ملتــابـعـ

ــدة . ــات الجـديـــ ــى املنتجـ ــرف ع للتع

ــق تحســن 	  ــن طري ــة بشــكل أفضــل عـ ــة مرن ــة  بطريق ــح الحكومي ــامت واللوائ ــع التعلي ــق م ــل لتتطابـ ــة الـعمــ ــادة هيكل إع

اإلطــار الزمنــي املســموح بــه ملعالجــة الوثائــق ، و العمــــل عـــى تقـيـيـــم الـعـقـــود و أداء املورديــن خــــال فتــــرة الخـدمــــة .

تطـويـــر نظــام ضــامن الجــودة الداخــي لضــامن استمـــرارية الجــودة وتحقيــق االعتــامد الوطنــي والــدويل املطلــوب يف الوقــت 	 

ــا  املناســب. و التأكــد مــن أن الجــودة املســتهدفة تتطابــــق مـــع مـاهــــو مطــــلوب عـــن طريـــق تقــييـــم مستـمــــر . أيضــ

تنفـــيذ نظـــام آلـــي يقــوم بتوثيــق وتتبــع وحفــظ جميــع البيانــات الحساســة.

ــا فــــي 	  ــات الجامعــة و تتبعهــا بشــكل صحيــح مبــ ــة جميــع ملكي إنشــاء وتوســيع وظائــف إدارة املخــزون للحفــاظ عــى صيان

ذلــك بنــــاء مسـتــودعــــات و فــــريق إلدارة املخــــزون و التخطيــط الجــيــــد للمـــواد 

٨.٥.٤: اإلدارة العامــة للعالقــات اجلامعيــة واإلعالم

٨.٥.٤.١: إجنــازات اإلدارة خــالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جــدول ١٣٣: يوضــح إجنــازات اإلدارة العامــة للعالقــات اجلامعيــة واإلعــالم خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ 

يف اجلامعــة وفروعهــا

االإجنازات

الو�سفعدد امل�ساركنياملدينةاالإجنازم

برنامج حفل ا�ستقبال الطالبات اجلدد للعام 1
6الريا�ساالأكادميي 2018 - 2019م

تنظيم حفل ا�ستقبال الطالبات، وتوزيع كتيبات 
ومطويات للم�ستجدات.

الندوات والفعاليات ال�سهرية مبكتب الوكيل امل�ساعد 2
4الريا�سلل�سوؤون التعليمية

ت�سميم مقرتح ودعوات للندوة التي يقيمها مكتب 
الدكتورة حنان القادري �سهريا. 

برنامج امل�سوؤولية املجتمعية بالتعاون مع اللجنة 3
4الريا�سالن�سائية للتنمية املجتمعية باإدارة منطقة الريا�س

عمل انفوجرافيك�س لزيارة ملحافظات الريا�س 
)املجمعة، رماح و�سقرا(.

3الريا�سور�سة عمل » التخطيط املايل وامليزانية«4

بالتعاون مع بنك التنمية الجتماعية قمنا بتنظيم 
ور�سة عمل "التخطيط املايل وامليزانية" مع الأ�ستاذة 

واجد العنزي حيث مت الآتي:
· الإعالن عن ور�سة العمل جلميع اأع�ساء هيئة 	

التدري�س، والطالبات ومن�سوبات اجلامعة.
· تزويد بنك التنمية الجتماعية بعدد امل�ساركات 	

للور�سة املقامة.
·  توفر طاولة لالأطعمة.	
· حجز القاعة.	
· ت�سليم ال�سهادات للحا�سرات.	
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3الريا�سور�سة عمل »ثقافة العمل احلر«5

بالتعاون مع بنك التنمية الجتماعية قمنا بتنظيم 
ور�سة عمل “التخطيط املايل وامليزانية" مع الأ�ستاذة 

واجد العنزي حيث مت الآتي:
· الإعالن عن ور�سة العمل جلميع اأع�ساء هيئة 	

التدري�س، والطالبات ومن�سوبات اجلامعة.
· تزويد بنك التنمية الجتماعية بعدد امل�ساركات 	

للور�سة املقامة.
·  توفر طاولة لالأطعمة.	
· حجز القاعة.	

الريا�سوحدة اخلريجني6
4

· حت�سر لالجتماع مع معايل مدير اجلامعة 	
و�سعادة العمداء.

· حت�سر قوائم بالكليات والإدارات امل�سوؤولة عن 	
جمع معلومات اخلريجني.

· اجتماعات مع اإدارة SIS لتطوير طرق جمع 	
املعلومات.

الريا�سحفل تخريج الدفعة )16( )طالب(7
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

الريا�سحفل تخريج الدفعة )16( )طالبات( 8
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

الريا�سفعاليات مهرجان اجلنادرية - 92019/2018
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

امل�ساركة يف تنظيم جناحي اجلامعة ومو�سوعة امللك 
عبداهلل العربية للمحتوى ال�سحي وامل�ساهمة يف تغطية 
احلدث اإعالميًا، مع اإنتاج مقاطع مرئية جلميع اأجنحة 

ال�سوؤون ال�سحية بوزارة احلر�س الوطني.

6الريا�س)احلملة التوعوية لل�سالمة والقيادة الوقائية( 10
بالتعاون مع �سركة الزيت العربية ال�سعودية - اأرامكو -

2جدةتقدمي دورات ملوظفي العالقات اجلامعية واالإعالم11

بالتعاون مع وكالة الأنباء ال�سعودية للم�ساهمة يف رفع 
كفاءة موظفي الإدارة يف حترير الأخبار ال�سحفية 

من خالل تقدمي ور�س عمل عن كتابة اخلرب ال�سحفي 
والعناوين

دورات وور�س عمل 12
2جدة)برنامج ادخار(

بالتعاون مع بنك التنمية الجتماعية يف تقدمي دورات 
وور�س عمل لرفع امل�ستوى التوعوي لدى من�سوبي 

اجلامعة وتعريفهم بطرق الدخار وكيفية التعامل مع 
الأمور املالية

جدةحفل تخريج الدفعة )16( )طالب(13
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

جدةحفل تخريج الطالبات لعام 142019/2018
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

3جدةت�سميم واإخراج مادة مرئية توعوية عن رم�سان15
ت�سوير اأفالم توعوية ذات �سلة بكل ما يرتبط 

بالأن�سطة البدنية والوقائية يف �سهر رم�سان املبارك
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5جدةبرنامج املعايدة ال�سنوي16

احتفالية �سنوية تنظمها الإدارة حيث تهدف اإلى ربط 
اأوا�سر املحبة والألفة بني موظفي اجلامعة ومن�سوبيها 

وتاأ�سيل وتوثيق العالقات بني كافة موظفيها

3الأح�ساءاليوم التعريفي للطالب امل�ستجدين.17
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال الطالب 

- تغطية اإعالمية

اليوم التعريفي لطالبات التدريب العملي بكلية 18
2الأح�ساءالتمري�س.

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
الطالبات - تغطية اإعالمية

4الأح�ساءفعالية اليوم الوطني ال�سعودي.19
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 

املوظفني واأع�ساء هيئة التدري�س -جتهيز - التوا�سل 
مع املوردين - تغطية اإعالمية

1الأح�ساءمعر�س ) من اجلك( 20
  م�ساركة فرع اجلامعة بالأح�ساء يف معر�س ) من 

اجلك( بالتعاون مع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بالقطاع ال�سرقي، والتغطية الإعالمية

2الأح�ساءموؤمتر التخ�س�سات ال�سحية يف ن�سخته الثالثة.21
امل�ساركة يف تنظيم املوؤمتر وامل�ساهمة يف تغطية احلدث 

اإعالميًا

ور�سة عمل -الت�سوير الفوتوغرايف من تقدمي 22
2الأح�ساءالزميل ) حممد العبد القادر(.

التنظيم والتغطية الإعالمية

الأح�ساءحفل تخريج الدفعة )16( )طالب(23
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

الأح�ساءحفل تخريج الدفعة )16( )طالبات( 24
الإدارة العامة 

للعالقات اجلامعية 
والإعالم

اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال 
ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع املوردين - تغطية 

اإعالمية

4الأح�ساءحملة » حت�سبونه ب�س ن�سيان«25
ا�ست�سافة اجلمعية ال�سعودية اخلرية ملر�س الزهامير.

تنظيم حفل املعايدة7الأح�ساء حفل » عيد االأ�سحى املبارك«26

زيارة تعريفية لالأق�سام اجلامعة ومرافقها.3الأح�ساء ا�ست�سافة طالبات مدر�سة دور العلوم.27

8الأح�ساءحملة )من اأجلك( ملكافحة املخدرات.28
امل�ساركة يف املعر�س التوعوي ملن�سوبي مدينة امللك 

عبداهلل ال�سكنية   ملدة 4 اأيام. 

2الأح�ساءاإ�سافة OSN  �سمن برنامج تقدير.29

زيارة تعريفية لالأق�سام اجلامعة ومرافقها.3الأح�ساءا�ست�سافة طالبات مدر�سة الرميلة الثانوية.30

الريا�س � جدة � تطوير العدد الورقي للمجلة 31
الأح�ساء 

 4
 تبويبات تفاعلية جديدة

 الريا�س � جدة � زيادة تفاعل ح�سابات التوا�سل 32
الأح�ساء

 3
ظهور التغريدات بلغت اأكرث من 2 مليون خالل عام 

اأكادميي واحد 

http://alz.org.sa/?p=2311
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جــدول ١٣٤: الفعاليــات الــي قامــت اإلدارة بتنظيمهــا بالكامــل خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ علــى النحو التايل

و�سف خمت�سر للفعاليةالتاريخاملوقعالفعاليةم

2019/04/08مالريا�سحفل تخريج الدفعة )16( طالب1
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/04/03مالريا�سحفل تخريج الدفعة )16( طالبات2
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/04/08مجدةحفل تخريج الدفعة )16( طالب3
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/4/3مجدةحفل تخريج الدفعة )16( طالبات4
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/04/08مالأح�ساءحفل تخريج الدفعة )16( طالب5
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/4/3 مالأح�ساءحفل تخريج الدفعة )16( طالبات6
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2018/09/26مالريا�سفعالية اليوم الوطني ال�سعودي.7
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2018/09/26مجدةفعالية اليوم الوطني ال�سعودي.8
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2018/09/26مالأح�ساءفعالية اليوم الوطني ال�سعودي.9
اإعداد -تنظيم - تن�سيق - اإ�سراف - ا�ستقبال ال�سيوف -جتهيز - التوا�سل مع 

املوردين - تغطية اإعالمية

2019/4/21مجدةموؤمتر �سالمة املر�سى التا�سع10
الرتويج جلميع املمار�سيني ال�سحيني على م�ستوى اململكة والتنظيم وامل�ساهمة 

بالتغطية الإعالمية

11
حملة »�سالمتك من �سالمة 
اأ�سنانك« بكلية التمري�س.

امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/11/14مالأح�ساء

12
حملة » ال�سالمة املرورية 
والرعاية االأولية الإ�سابة 

احلوادث«.
امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/11/4مالأح�ساء

13
حملة »تعزيز وحتفيز ممار�سة 

الر�ساعة الطبيعية«.
امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/11/8مالأح�ساء

14
حملة »ملحة وتعريف بالعالج 

الوظيفي«.
امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/11/14مالأح�ساء

امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/10/15مالأح�ساءحملة اليوم التوعوي بال�سرطان.15

16
حوار مع احلائز على جائزة 
املوظف املثايل ل�سهر اكتوبر.

امل�ساركة يف التنظيم وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2018/12/5مالأح�ساء

17
حملة اليوم التوعوي مبر�س 

ال�سكري
امل�ساركة يف تنظيم احلملة وامل�ساهمة يف تغطية احلدث اإعالميًا2019/02/13مالأح�ساء
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18
)احلملة التوعوية لل�سالمة 

والقيادة الوقائية(
بالتعاون مع �سركة الزيت العربية ال�سعودية - اأرامكو -2019/2/18مالريا�س

19
تقدمي دورات ملوظفي العالقات 

اجلامعية واالإعالم
2018/10/16مجدة

بالتعاون مع وكالة الأنباء ال�سعودية للم�ساهمة يف رفع كفاءة موظفي الإدارة 

يف حترير الأخبار ال�سحفية من خالل تقدمي ور�س عمل عن كتابة اخلرب 

ال�سحفي والعناوين

20
حملة » حت�سبونه ب�س ن�سيان«

ا�ست�سافة اجلمعية ال�سعودية اخلرية ملر�س الزهامير.2018/9/20مالأح�ساء

تنظيم حفل املعايدة2018/6/9مالأح�ساءحفل » عيد االأ�سحى املبارك«21

22
ا�ست�سافة طالبات مدر�سة دور 

العلوم.
زيارة تعريفية لالأق�سام اجلامعة ومرافقها.2018/10/24مالأح�ساء

23
حملة )من اأجلك( ملكافحة 

املخدرات.
1440/5/7مالأح�ساء

امل�ساركة يف املعر�س التوعوي ملن�سوبي مدينة امللك عبداهلل ال�سكنية   ملدة 4 

اأيام.

24
ا�ست�سافة طالبات مدر�سة الرميلة 

الثانوية.
زيارة تعريفية لالأق�سام اجلامعة ومرافقها.2019/02/14مالأح�ساء

2018/09/06مالريا�سحفل املعايدة ال�سنوي25
احتفالية �سنوية تنظمها الإدارة جتمع موظفي اجلامعة ومن�سوبيها بح�سور 

معايل مدير اجلامعة

تنظيم وتغطية اإعالمية2018مالريا�سحملة نب�س ال�سحة26

27
حملة التربع بالدم بالتعاون مع 

كلية التمري�س
تنظيم وتغطية اإعالمية2018مالأح�ساء

تنظيم وتغطية اإعالمية2018مالريا�سمعر�س التعليم العايل28

٨.٥.٥.٥: إدارة الشــؤون لفنيــة
جــدول ١٣٥: إجنــازات إدارة الشــؤون الفنية للعــام اجلامعي١٤٤٠/١٤٣٩هـ

االإجنازات

الو�سفاملدينةالن�ساطم

1
اإعداد عقود اإدارة وت�سغيل و�سيانة 
جلامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز 

للعلوم ال�سحية

الريا�س

جدة

الأح�ساء

متت كتابة جميع عقود ال�سيانة من قبل مهند�سي الإدارة العامة بال�سوؤون الفنية بالتن�سيق مع الوزارات 

والهيئات وال�سركات احلكومية وتطبيق التو�سيات لتتما�سى مع روؤية اململكة 2030

2

اعداد عقد اإدارة وت�سغيل و�سيانة 
النقل واحلافالت الكهربائية بجامعة 

امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
ال�سحية بالريا�س

الريا�س
متت كتابة جميع عقود ال�سيانة من قبل مهند�سي الإدارة العامة بال�سوؤون الفنية بالتن�سيق مع الوزارات 

والهيئات وال�سركات احلكومية وتطبيق التو�سيات لتتما�سى مع روؤية اململكة 2030

http://alz.org.sa/?p=2311
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3
ا�ستبدال �سبكات االنابيب اخلارجية 

ل�سبكة الغاز البرتويل امل�سال
الريا�س

مت ا�ستبدال جميع �سبكات النبابيب اخلارجية ل�سبكة الغاز البرتويل امل�سال التابعة للعمائر ال�سكنية رقم 

7 - 11 - 12 الواقعة يف املنطقة ال�سكنية، كما مت ا�ستبدال �سبكة النبابيب اخلارجية ل�سبكة الغاز البرتويل 

امل�سال من اخلزانات الى فتحات ال�سمامات التابعة للكليات الواقعة يف املنطقة الكادميية وا�ستكمال 

ا�ستخراج ال�سهادات املطلوبة.

4
ا�سالح م�ساكل �سبكة الغاز البرتويل 

امل�سال
الح�ساء

مت اإ�سالح م�ساكل �سبكة الغاز يف املنطقة ال�سكنية والأكادميية وا�ستكمال ا�ستخراج ال�سهادات املطلوبة مع 

كل من �سركة الغاز الأهلية والدفاع املدين.

5
اأمتتة التكييف وتثبيت درجات 

احلرارة يف نطاق 20 - 25˚ درجة 
مئوية

الريا�س

متت امتتة الربج الإداري ومركز املوؤمترات ومبنى عمادة الدرا�سات العليا وكليات البنني، حيث يتم التحكم 

اليل يف جميع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء باملباين على مدار 24 �ساعة، للحفاظ على املنفعة 

العامة وتقليل هدر الطاقة يف احلرم اجلامعي وتوفر بيئة عمل مريحة ملن�سوبي وطالب اجلامعة.

تركيب اأجهزة الهاتف داخل امل�ساعد6
الريا�س

جدة

الأح�ساء

مت تركيب الهواتف داخل كل امل�ساعد يف املباين الكادمييه و ال�سكنيه. حيث  مت تركيب الهواتف لالإ�ستعمال 

يف حال الطوارئ و مت تنفيذ امل�سروع بنجاح يف جميع املناطق.

7
فح�س وا�سالح �سبكة احلريق 

الداخلية واخلارجية

الريا�س

جدة

الأح�ساء

ا�ستكمال وا�سالح  �سبكات مياه احلريق الداخلية واخلارجية والتاأكد من �سالمة مكوناتها وعمل الإختبارات 

الالزمة لها.

8
اإ�سالح نظام تخزين الطاقة 

الكهربائية )UPS(وربطه بنظام 
مراقبة املباين

الريا�س

جدة

الأح�ساء

اإ�سالح وتبديل جميع قطع الغيارالتالفه وعمل الربجمة الالزمة وعمل التكامل الالزم مع انظمة

 املباين والت�سغيل

9
ا�سالح م�ساكل ال�سبكة الكهربائية 

الداخلية للجهد املتو�سط
مت ا�ستكمال واإ�سالح ال�سبكة الكهربائية الداخلية للجهد املتو�سط وربطها بالتحكم اليل.الح�ساء

مت ا�سالح جميع الأعطال والت�سربات يف �سبكة املياه العامةالح�ساءا�سالح ت�سربات �سبكة املياه العامة10

11
ربط جميع االنظمة الكهربائية 
وااللكرتونية وامليكانيكية بنظام 

اإدارة املباين
الح�ساء

اإ�سالح وا�ستكمال ربط جميع النظمة الكهربائية واللكرتونية وامليكانيكية بنظام اإدارة املباين بجميع 

املباين الأكادميية
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جــدول ١٣٦: يوضــح املشــاريع اخلاصــة باجلامعــة يف كل من الرياض وجدة واألحســاء

ن�سبة 
االإجناز اجلهة امل�ستفيدة و�سف امل�سروع املدينة ا�سم امل�سروع م

%100
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية
توريد وتركيب مكاتب �سدا�سية يف املنطقة املفتوحة يف 

مبنى مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية
الريا�س توريد وتركيب مكاتب اإ�سافية 1

%100 موظفي اجلامعة
اإن�ساء ممر للم�ساة مبحاذاة مركز املعلومات لربط منطقة 

اخلدمات باملناطق الأخرى املجاورة
الريا�س اإن�ساء ممر للم�ساة 2

%100
اإدارة اخلدمات امل�ساندة 

- ق�سم ال�سكان
اإن�ساء �سياج وبوابات خارجية من مادة ال� "بي يف �سي”  يف 

دار ح�سانة الأطفال
الريا�س اإن�ساء �سياج وبوابات يف دار ح�سانة 

االأطفال 3

%100 كلية طب الأ�سنان
تركيب �سرتة خ�سبية على احلوائط املحيطة مبداخل 

مواقف ال�سيارات يف قبو كلية طب الأ�سنان وذلك لدواعي 
ال�سالمة

الريا�س
تركيب �سرتة خ�سبية على احلوائط 
املحيطة مبداخل مواقف ال�سيارات 

يف كلية طب االأ�سنان
4

%100 عمادة �سوؤون الطالب
توريد وتركيب اأك�ساك تفاعلية ملوؤمتر
TEDX يف مركز املوؤمترات باجلامعة

الريا�س توريد وتركيب اأك�ساك تفاعلية 5

%100 عمادة الدرا�سات العليا
توريد وتركيب اأك�ساك تفاعلية ملوؤمتر منو و �سلوكيات الطفل 

املقام يف مركز املوؤمترات باجلامعة
الريا�س توريد وتركيب اأك�ساك تفاعلية 6

%0
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية
توريد وتركيب غرفة نظيفة يف ق�سم اأبحاث دم احلبل 
ال�سري يف مركز امللك عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية

الريا�س
توريد وتركيب غرفة نظيفة يف 
ق�سم اأبحاث دم احلبل ال�سري يف 

مركز االأبحاث
7

%75
منطقة اخلدمات يف 

اجلامعة
اإن�ساء مباين وم�ستودعات و ور�س عمل لالإدارةالعامة 

لل�سوؤون الفنية لثالث مناطق )الريا�س، الح�ساء، جده(.
الريا�س - جدة 

- الح�ساء
اإن�ساء مباين و م�ستودعات اإدارة 

ال�سوؤون الفنية لثالث مناطق. 8

%100
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية
اإن�ساء بوابة وممر م�ساة لت�سهيل حركة الدخول واخلروج 

من مركز الأبحاث الى م�ست�س�سفى الأطفال
الريا�س ان�ساء بوابة وممر م�ساة 9

%95
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية 
- البنك احليوي

توريد و تركيب وت�سغيل بوابات دخول تعمل عن طريق 
التحقق بب�سمة ال�سبع يف كل من مبنى مركز امللك 

عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية والبنك احليوي
الريا�س

توريد و تركيب وت�سغيل بوابات 
دخول تعمل عن طريق التحقق 

بب�سمة اال�سبع
10

%95
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث

تو�سيل كيابل األياف ب�سريه من مبنى البنك احليوي اإلى 
مبنى مركز البيانات و كذلك ربط مباين الكليات ال�سحية 

-ق�سم الطالبات- ببع�سها البع�س .
الريا�س تو�سيل كيابل األياف ب�سريه. 11

%100
مركز امللك عبداهلل 

العاملي لالأبحاث الطبية
تركيب لوحه با�سم املبنى على واجهة مبنى مركز امللك 

عبداهلل العاملي لالأبحاث الطبية.
الريا�س توريد و تركيب لوحة ا�سم املبنى. 12

%100
مبنى تطوير املهارات 

ال�سريرية
تعديل منفذ كهرباء وبيانات جلهاز ب�سمة احل�سور. الريا�س تركيب وتعديل منافذ كهرباء 

وبيانات جلهاز ب�سمة احل�سور. 13

%100 كلية التمري�س -طالبات اإزالة 6 احوا�س زراعيه يف كلية التمري�س - طالبات. الريا�س اإزالة اأحوا�س زراعية. 14

%75
اإدارة اخلدمات امل�ساندة 

- ق�سم الإ�سكان
دمج �سقق مبنى رقم -2- يف منطقة ال�سكان وحتويلها من 

4 وحدات اإلى وحدتني يف كل طابق
الريا�س دمج �سقق مبنى رقم -2- يف منطقة 

اال�سكان 15
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%100
كلية العلوم التطبيقية 

وكلية التمري�س.

اإعداد درا�سة اجلدوى واملوا�سفات الفنية والر�سم 
الهند�سي الالزم يف نطاق العمل والتنفيذ عن طريق مقاول 

ال�سيانة.
الح�ساء

تركيب مغ�سلة للوقاية وال�سالمة 
خا�سة للعني واجل�سم يف املختربات  

واملعامل الكيميائية
16

%30 اإداراة الأمن وال�سالمة
اإعداد درا�سة اجلدوى واملوا�سفات الفنية والر�سم 

الهند�سي الالزم يف نطاق العمل.يف اإنتظار املوافقات 
الالزمة.

الح�ساء اإن�ساء جدار خر�ساين لعزل املنطقة 
ال�سكنية من املنطقة االأكادمية. 17

%100 اإدراة ال�سيانة والت�سغيل
اإعداد درا�سة اجلدوى واملوا�سفات الفنية والر�سم 

الهند�سي الالزم يف نطاق العمل.
الح�ساء تركيب حواجز حلماية �سنابري 

االإطفاء يف احلرم اجلامعي. 18

%90 اإدارة ال�سيانة والت�سغيل
ا�ستكمال جميع املتطلبات ال�سرورية من ادخال ومعاجلة 
البيانات ال�سروية  لعمل النظام وجدولة ال�سيانة الدورية 

والت�سحيحية جلميع ممتلكات اجلامعة

الريا�س - جدة 
- الح�ساء

بناء نظام ال�سيانة والت�سغيل 
)Maximo( وا�ستخدامه عن طريق 

مقاولني ال�سيانة با�سراف ادراة 
ال�سيانة والت�سغيل

19

8.6: التحديــات والمقترحــات والتوصيــات 
ــة األوىل(  ــة )املرحل ــراتيجية للجامع ــداف األس ــض األه ــق بع ــن تحقي ــدت م ــي ح ــات والت ــض التحدي ــد بع ــة بتحدي ــت الجامع قام

ــي طرحــت  ــات الت ــات واملقرحــات والتوصي ــن أهــم التحدي ــايل يب ــا والجــدول الت ــة الســبل ملواجهته ــا ومعرف ــرض تذليله ــك بغ وذل

ــايل: ــي كالت ــة وه ــامدات واإلدارات يف الجامع ــات  والع ــر الكلي ــا يف تقاري ملعالجته

األهــداف  وفــق  هلــا  املناســب  املقتــرح  بيــان  مــع  اجلامعــة  تواجههــا  الــي  التحديــات  يوضــح   :١٣٧ جــدول 
٢٠١٦-٢٠٢١م االســتراتيجية 

املقرتحات التحديات الهدف اال�سرتاتيجي

حت�سني وت�سريع عملية توظيف املتخ�س�سني قلة عدد القوى العاملة املتخ�س�سة الهدف االأول: االعرتاف وال�سمعة الوطنية 
والعاملية من خالل التطوير امل�ستمر للربامج 
االأكادميية لتخريج خمت�سني �سحيني ذوي 

كفاءة عالية ومواطنني فاعلني.
اعتماد عقود التموين لتوفر الأغذية يف مباين اجلامعة 

لتلبي احتياجات جميع من�سوبيها
قلة توفر مطاعم اأو م�سادر لالأكل  للطالب واع�ساء 

هيئة التدري�س واملوظفني

تطوير اأحد الربامج املتاحة حاليا لتلبي حاجة اجلامعة

احلوكمة	·
قيود امليزانية	·

عدم توافر النظمة املنظمة للتعاقد مع القطاع 
اخلارجي يف جمال اخلدمات اللكرتونية

الهدف الثالث: امل�ساركة ال�ساملة للجامعة 
يف تعزيز �سحة املجتمع وامل�ساهمة يف 

امل�سوؤولية االجتماعية الوطنية.

ت�سريع عملية تطوير النظام الإلكرتوين )ERP(  عدم توفر نظام اإداري اإلكرتوين
الهدف اخلام�س: توظيف اع�ساء هيئة 

التدري�س املوؤهلني والقوى العاملة املتميزة 
وتوفريفر�س التطوير.
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· اإ�ستخدام و�سائل بديلة مثل ال�ستبيان	

· تطوير اأحد الربامج املتاحة حاليا لتلبي حاجة 	
اجلامعة

· قيود امليزانية	
· عدم توفر م�سادر وخمت�سني يف جمال تقنية 	

املعلومات

الهدف الثامن: تعزيز االأداء االإداري 
لت�سهيل عملية اتخاذ القرار يف الوقت 

املنا�سب.

الت�سريع يف اعتماد نظام لتفوي�س ال�سالحيات التاأخر يف اإعتماد نظام تفوي�س ال�سالحيات

تفعيل وحدة لإدارة املخاطر يف اجلامعة
�سعف تطبيق منهجية  فعالة حلوكمة واإدارة املخاطر 

يف اجلامعة

اإعادة تفعيل ا�ستبيانات قيا�س م�ستوى الر�سا لدعم نقاط 
القوة وحت�سني النواحي التي ل ترقى لطموح من�سوبي 

اجلامعة

تعطل بع�س ا�ستبيانات قيا�س م�ستوى ر�سا من�سوبي 
اجلامعة

· جتديد رخ�سة »مايكرو�سفت«	
· العمل على زيادة نطاق النرتنت وجودته	

قيود امليزانية
الهدف التا�سع: حت�سني نظام املعي�سة يف 

احلرم اجلامعي لالإح�سا�س باالنتماء لها عرب 
·اإكمال البنية التحتية. حت�سني وت�سريع عملية توظيف املتخ�س�سني	

· ايجاد م�سادر متويل خارجية	
· قلة عدد القوى العاملة املتخ�س�سة	
· قيود امليزانية	



١٩6



فهرس
الجداول والرسوم التوضيحية

١٩7
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فهر�س اجلداول:
جــدول ١: يوضــح إمجــايل عــدد طــالب اجلامعــة حســب اجلنــس )ذكر/أنثــى( لألعــوام اجلامعيــة 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ  ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ 
ــة البكالوريــوس حســب اجلنــس )ذكر/أنثــى( للعــام 	  جــدول ٢: يوضــح جممــوع طــالب اجلامعــة ملرحل

اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ و ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
)ذكر/أنثــى( 	  اجلنــس  العليــا حســب  للدراســات  باجلامعــة  التعليميــة  املراحــل  تصنيــف   :٣ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ و  ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ  و  ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ  اجلامعــي  للعــام 
جــدول ٤ : أعــداد طــالب اجلامعــة املســتجدين حيــث تتم دراســتهم يف كليــة العلوم واملهــن الصحية	 
جــدول ٥ : أعــداد طــالب اجلامعــة  املقيديــن ملرحلــة البكالوريــوس يف املــدن اجلامعيــة الثــالث حســب 	 

الكليــة واجلنــس )ذكر/أنثــى(
جــدول ٦ : يبــن أعــداد اخلرجيــن واخلرجيــات اجلامعــة للســنوات اجلامعيــة التاليــة )١٤٣٨/١٤٣٧هـــ، 	 

١٤٣٩/١٤٣٨هـــ، ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ( يف مجيــع املراحــل الدراســية وعلــى مســتوى كليــات اجلامعــة
ــى 	  ــى مراتــب الشــرف يف اجلامعــة وفروعهــا بنــاًء عل جــدول ٧ : يوضــح أعــداد الطــالب احلاصلــن عل

الدرجــة العلميــة واجلنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ
ــى 	  ــى مراتــب الشــرف يف اجلامعــة وفروعهــا بنــاًء عل جــدول ٨ : يوضــح أعــداد الطــالب احلاصلــن عل

الدرجــة العلميــة واجلنــس ودرجــة مرتبــة الشــرف للعــام اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ
ــى 	  ــاًء عل ــا بن ــب الشــرف يف اجلامعــة وفروعه ــى مرات ــن عل جــدول ٩: يوضــح أعــداد الطــالب احلاصل

ــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــة الشــرف للع ــة واجلنــس ودرجــة مرتب الدرجــة العلمي
جــدول ١٠ : يبــن أعــداد الفعاليــات  واألنشــطة الطالبيــة وأنواعهــا والــي مت تنفيذهــا يف داخــل 	 

وخــارج اجلامعــة وفروعهــا
ــام اجلامعــي 	  ــا يف اجلامعــة خــالل الع ــة وأنواعه ــات األنشــطة الطالبي جــدول ١١ : يوضــح عــدد فعالي

١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جــدول ١٢ : الربامــج املســتمرة طــوال العــام والــي تقــام حتــت إشــراف عمــادة شــؤون الطــالب للعــام 	 

اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٣ : يوضــح أبــرز األنشــطة التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية الــي قامــت هبــا عمــادة شــؤون 	 

ــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ الطــالب يف فــرع اجلامعــة بالريــاض خــالل الع
جــدول ١٤: يوضــح أبــرز األنشــطة التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية الــي قامــت هبــا عمــادة شــؤون 	 

ــدة ــة جب ــرع اجلامع ــالب يف ف الط
جــدول ١٥: يوضــح أبــرز األنشــطة التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية الــي قامــت هبــا عمــادة شــؤون 	 

الطــالب يف فــرع اجلامعــة باألحســاء
جــدول ١٦ : يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة االجتماعيــة يف املدينــة اجلامعيــة بالريــاض 	 

ــن ــن كال اجلنس ــه م ــاركن في ــدد املش ــاط وع ــن كل نش ــذة ع ونب
جــدول ١٧: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة االجتماعيــة يف املدينــة اجلامعيــة جبــدة ونبــذة 	 

عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
جــدول ١٨ : يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة اإلجتماعيــة يف املدينــة اجلامعيــة باألحســاء 	 

ــن كال اجلنســن ــه م ــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن في ونب
جــدول ١٩: يوضــح اجلــدول دور عمــادة شــؤون الطــالب يف خدمــة املجتمــع ومــا تقدمــة مــن اســهامات 	 

يف نشــر الثقافــة الصحيــة والعمــل التطوعــي
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ــدورات وورش 	  ــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال جــدول ٢٠: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلمي
العمــل والــي تقــام يف العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف الريــاض 

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
ــدورات وورش 	  ــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال جــدول ٢١: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلمي

العمــل والــي تقــام يف العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف جــدة خــالل 
العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

ــدورات وورش 	  ــرات وال ــارض واملؤمت ــة املع ــة يف إقام ــادة العلمي ــطة العم ــدد أنش ــح ع ــدول ٢٢:يوض ج
ــاء  ــوبيها، يف األحس ــد منس ــادة أو أح ــا العم ــارك فيه ــا وتش ــادة أو خارجه ــام يف العم ــي تق ــل وال العم

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
٢٣: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة 	  جــدول 

بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
ــي 	  ــام اجلامع ــاض للع ــة بالري ــة اجلامعي ــة يف املدين ــة والترفيهي ــطة الرياض ــح األنش ــدول ٢٤: يوض ج

١٤٤٠/١٤٣٩هـ
٢٥: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة 	  جــدول 

جبــدة ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
٢٦: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعيــة 	  جــدول 

باألحســاء ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
ــذة 	  ــاض ونب ــة بالري ــة اجلامعي ــة يف املدين ــواع األنشــطة الفني ــايل أن جــدول ٢٧: يوضــح اجلــدول الت

ــه مــن كال اجلنســن عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن في
جــدول ٢٨: يوضــح اجلــدول التــايل أنــواع األنشــطة الفنيــة يف املدينــة اجلامعيــة جبــدة ونبــذة عــن 	 

كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
ــواع األنشــطة الفنيــة يف املدينــة اجلامعيــة باألحســاء ونبــذة 	  جــدول ٢٩: يوضــح اجلــدول التــايل أن

عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه مــن كال اجلنســن
اجلامعــي 	  العــام  خــالل  التقنيــة  األنشــطة  يف  الطــالب  شــؤون  عمــادة  دور  يوضــح   :٣٠ جــدول 

١٤٤٠هـــ /١٤٣٩
جــدول ٣١: يوضــح دور عمــادة شــؤون الطــالب يف األنشــطة التقنيــة يف فــرع اجلامعــة جبــدة خــالل 	 

العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
بفــرع اجلامعــة باألحســاء 	  التقنيــة  األنشــطة  الطــالب يف  ٣٢: يوضــح دور عمــادة شــؤون  جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ العــام اجلامعــي  خــالل 
جــدول ٣٣: يوضــح أعــداد الطــالب والطالبــات املســتفيدين مــن خدمــات صنــدوق الطالــب واملبالــغ 	 

ــة ــالب اجلامع ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ، لط ــام اجلامع ــة للع املصروف
٣٤: يوضــح باألرقــام االستشــارات الطبيــة والــي مت تقدميهــا للمســتفيدين مــن خدمــات 	  جــدول 

مركــز صحــة الطالــب
الطالــب علــى مســتوى 	  الــي يقدمهــا مركــز صحــة  مــدى اخلدمــات  باألرقــام  : يوضــح   ٣٥ جــدول 

اجلامعــة
جــدول ٣٦: يوضــح عــدد املســتفيدين مــن الرحــالت اليوميــة الــي مت تنفيذهــا خــالل العــام اجلامعــي 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـ 
جــدول ٣٧: يوضــح مقــر فعاليــات األنشــطة الطالبيــة باملشــاركة اإلجتماعيــة خــالل العــام اجلامعــي 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـ
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ــدورات وورش 	  ــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال جــدول ٣٨: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلمي
العمــل والــي تقــام يف العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف الريــاض 

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ 
ــدورات وورش 	  ــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال جــدول ٣٩: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلمي

العمــل والــي تقــام يف العمــادة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا العمــادة أو أحــد منســوبيها، يف جــدة خــالل 
العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

ــدورات وورش 	  ــة يف إقامــة املعــارض واملؤمتــرات وال جــدول ٤٠: يوضــح عــدد أنشــطة العمــادة العلمي
ــاء  ــوبيها، يف األحس ــد منس ــادة أو أح ــا العم ــارك فيه ــا وتش ــادة أو خارجه ــام يف العم ــي تق ــل وال العم

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ٤١: يوضــح أبــرز الشــراكات خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ٤٢: يوضــح الربامــج التدريبيــة املنفــذة للطــالب يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز 	 

للعلــوم الصحيــة
جــدول ٤٣: يوضــح الشــراكات املجتمعيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيز للعلــوم الصحية	 
جــدول ٤٤: يبــن أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس حســب الفــرع، الكليــة، اجلنــس واجلنســية خــالل 	 

العــام اجلامعــي ١٤٣٧/١٤٣٦هـــ
جــدول ٤٥: يبــن أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس حســب الفــرع، الكليــة، اجلنــس واجلنســية خــالل 	 

العــام اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ
جــدول ٤٦: يبــن اجلــدول التــايل عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام 	 

ــى كل فــرع مــن فــروع اجلامعــة ــاًء عل اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ بن
ــام 	  ــة للع ــم باجلامع ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــايل عــدد أعضــاء هيئ ــن اجلــدول الت جــدول ٤٧ : يب

اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ بنــاًء علــى كل فــرع مــن فــروع اجلامعــة
جــدول ٤٨: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالريــاض وجــدة واألحســاء خــالل 	 

١٤٣٨/١٤٣٧هـــ اجلامعــي  العــام 
جــدول ٤٩: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالريــاض وجــدة واألحســاء خــالل 	 

١٤٣٩/١٤٣٨هـــ اجلامعــي  العــام 
جــدول ٥٠: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بالريــاض وجــدة واألحســاء خــالل 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  العــام 
جــدول ٥١: يوضــح اجلــدول أعــداد أعضــاء هيئة التدريــس بناء على الرتبــة األكادميية	 
جــدول ٥٢ : يوضــح أعــداد األســاتذة واألســاتذة املشــاركن واألســاتذة املســاعدين يف اجلامعــة حســب 	 

الفــرع، الكليــة، اجلنــس و الدرجــة العلميــة للعــام اجلامعــي ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ
جــدول ٥٣: يوضــح أعــداد األســاتذة واألســاتذة املشــاركن واألســاتذة املســاعدين يف اجلامعــة حســب 	 

الفــرع، الكليــة، اجلنــس والدرجــة العلميــة للعــام اجلامعــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ
جــدول ٥٤ : يوضــح أعــداد األســاتذة واألســاتذة املشــاركن واألســاتذة املســاعدين يف اجلامعــة حســب 	 

الفــرع، الكليــة، اجلنــس والدرجــة العلميــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
٥٥: يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة 	  جــدول 

١٤٣٨/١٤٣٧هـــ للعــام اجلامعــي  واجلنــس 
جــدول ٥٦ : يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة 	 

١٤٣٩/١٤٣٨هـــ ــي  ــام اجلامع ــس للع واجلن
٥٧: يبــن أعــداد املحاضريــن واملعيديــن ومدرســي اللغــة باجلامعــة حســب الفــرع والكليــة 	  جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ للعــام اجلامعــي  واجلنــس 
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١٤٣٨/١٤٣٧هـــ - 	  ٥٨ : مؤشــر قيــاس األداء للجامعــة لألعــوام اجلامعيــة )١٤٣٧/١٤٣٦هـــ -  جــدول 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ(

جــدول ٥٩: يبــن أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة احلاصلــن علــى جوائــز علميــة خــالل العــام 	 
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

الســنوات 	  خــالل  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  اجلامعــة  مبتعثــي  أعــداد  إمجــايل   :٦٠ جــدول 
املاضيــة الثــالث 

جــدول ٦١ : يبــن إمجــايل أعــداد مبتعثــي اجلامعــة داخــل وخــارج اململكــة خــالل ثالثــة ســنن 	 
جامعيــة

املبتعثــن 	  عــدد  بيــان  مــع  واخلــارج  الداخــل  اجلامعــة يف  مبتعثــن  أعــداد  يوضــح   :٦٢ جــدول 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  العــام  خــالل  املراحــل  جلميــع  واخلرجيــون  واملقيديــن  اجلــدد 

جــدول ٦٣: يوضــح أعــداد املبتعثــن اجلــدد لــكل كليــة مــع بيــان اجلنــس والغــرض مــن االبتعــاث 	 
ومقــدار نســبتهم مــن إمجــايل عــدد املبتعثــن جلميــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

مــن 	  والغــرض  اجلنــس  بيــان  مــع  كليــة  لــكل  املقيديــن  املبتعثــن  أعــداد  يوضــح   :  ٦٤ جــدول 
ــي  ــام اجلامع ــالل الع ــل خ ــع املراح ــن جلمي ــدد املبتعث ــايل ع ــن إمج ــبتهم م ــدار نس ــاث ومق االبتع

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
مــن 	  والغــرض  اجلنــس  بيــان  مــع  كليــة  لــكل  اخلرجيــن  املبتعثــن  أعــداد  يوضــح   :٦٥ جــدول 

ــي  ــام اجلامع ــالل الع ــل خ ــع املراح ــن جلمي ــدد املبتعث ــايل ع ــن إمج ــبتهم م ــدار نس ــاث ومق االبتع
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

الكليــة 	  التدريــس باجلامعــة حســب  مــن أعضــاء هيئــة  املتدربــن  أعــداد  : يوضــح   ٦٦ جــدول 
١٤٣٩/١٤٣٨هـــ و  ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ  اجلامعــن  العامــن  خــالل 

جــدول ٦٧: يوضــح أعــداد املوظفــن اإلداريــن يف اجلامعــة ممــن شــارك بــدورات تدريبيــة خــالل 	 
العامــن اجلامعيــن ١٤٣٨/١٤٣٧هـــ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

جــدول ٦٨: يوضــح عــدد الــدورات الــي مت تقدميهــا للموظفــن اإلداريــن وأعــداد املشــاركن 	 
ــي ١٤٣٩/١٤٣٨هـــ ــام اجلامع ــالل الع ــا خ فيه

جــدول ٦٩: يوضــح عــدد الــدورات الــي مت تقدميهــا للموظفــن اإلداريــن وأعــداد املشــاركن 	 
ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــام اجلامع ــالل الع ــا خ فيه

جــدول ٧٠: يوضــح ابــرز البيانــات اإلحصائية الــي مت تنفيذهــا باجلامعة	 
جــدول ٧١: يوضــح عــدد البحــوث املدعومــة وميزانياهتــا خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة مــن 	 

تاريــخ التقريــر
اجلامعــي 	  العــام  خــالل  التمويــل  جهــة  حســب  املدعومــة  البحــوث  عــدد  يبــن   :  ٧٢ جــدول 

١٤٤٠هـــ /١٤٣٩
جــدول ٧٣: يبــن عــدد األحبــاث الــي مت نشــرها عن طريــق الكليات يف اجلامعــة وفروعها	 
جــدول ٧٤: يوضــح أعــداد البحــوث املنشــورة عــن طريــق مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألحبــاث 	 

اجلامعــي  العــام  ISI , SCOPUS   خــالل  مثــل  العامليــة  النشــر  مراصــد وقواعــد  الطبيــة، يف 
١٤٤٠/١٤٣٩هـــ

جــدول ٧٥ : يبــن عــدد املنشــورات البحثيــة للطــالب يف الكليات	 
جــدول ٧٦ : يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خــالل العــام ٢٠١٦م، يف املجــاالت 	 

التاليــة العلميــة 
جــدول ٧٧ : يبــن عــدد البحــوث املنشــورة واجلــاري نشــرها خــالل العــام ٢٠١٧م، يف املجــاالت 	 

التاليــة العلميــة 
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املجــاالت 	  ٢٠١٨م، يف  العــام  املنشــورة واجلــاري نشــرها خــالل  البحــوث  ٧٨: يبــن عــدد  جــدول 
التاليــة العلميــة 

املجــاالت 	  ٢٠١٩م، يف  العــام  املنشــورة واجلــاري نشــرها خــالل  البحــوث  ٧٩: يبــن عــدد  جــدول 
التاليــة العلميــة 

جــدول ٨٠: البحــوث العلميــة واجلمعيــات خــالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ٨١: يبــن املجــالت العلميــة الــي يشــارك فيــه مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألحبــاث 	 

الطبيــة ومنســوبيه خــالل العــام اجلامعــي  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ وهــي كمــا يلــي
جــدول ٨٢: يبــن املجــالت العلميــة الــي تشــارك فيهــا اجلامعــة عــرب الكليــات ومنســوبيها خــالل 	 

العــام اجلامعــي  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ وهــي كمــا يلــي
جــدول ٨٣: يوضــح مســامهات كليــات اجلامعــة يف اجلمعيــات العلميــة املحليــة والعامليــة خــالل 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــي  ــام اجلامع الع
جــدول ٨٤: يوضــح اجلــدول قائمــة بأمســاء بــراءة األختــراع يف اجلامعــة ومركــز امللــك عبــد اهلل 	 

العاملــي لألحبــاث الطبيــة خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ٨٥: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعــة بالريــاض للعــام 	 

اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جــدول ٨٦: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعــة جبــدة للعــام 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــي  اجلامع
جــدول ٨٧: بيــان مبصــادر الكتــب وعــدد العناويــن والنســخ يف مكتبــات اجلامعــة باألحســاء للعــام 	 

اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ
جــدول ٨٨: يوضــح أعــداد الكتــب املســتعارة والفئــة املعــارة هلــا حســب الكليــة واللغــة خــالل 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  العــام 
ــً خلدمــة 	  ــن مهني ــن املؤهل ــا وأعــداد العامل جــدول ٨٩ : يوضــح أعــداد مكتبــات اجلامعــة وفروعه

زوار املكتبــات خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
٩٠: يبــن املؤهــالت الدراســية للعاملــن يف املكتبــات حســب الدرجــة العلميــة ملنســويب 	  جــدول 

عمــادة املكتبــات خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
اجلامعــي 	  العــام  خــالل  اجلنــس  حســب  املكتبــات  عمــادة  منســويب  أعــداد  يوضــح   :٩١ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
العناويــن 	  وعــدد  وفروعهــا  الرئيســي  مبركزهــا  اجلامعــة  مكتبــات  مواقــع  يوضــح   :٩٢ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  للعــام  واملجلــدات  والنســخ 
جــدول ٩٣: يوضــح برامــج البكالوريــوس واملاجســتري والــي تقدمهــا اجلامعــة بالريــاض وفروعهــا 	 

جبــدة واألحســاء، للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ٩٤: يوضــح أعــداد الربامــج املقدمــة مــن اجلامعــة وفروعهــا والدرجــة العلميــة خــالل 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ــي  ــام اجلامع الع
جــدول ٩٥: عــدد الــدورات التدريبيــة وأعــداد املســتفيدين منهــا خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة 	 

مــن ســنة التقريــر
جــدول ٩٦: يوضــح جممــوع عــدد األطبــاء املقيمــن وأطبــاء الزمالــة و األطبــاء املتدربــن باملركــز 	 

الرئيســي باجلامعــة وفروعهــا للعــام اجلامعــي
اجلامعــي 	  العــام  خــالل  اجلامعــة  تقدمهــا  الــي  املاجســتري  برامــج  يســتعرض   :٩٧ جــدول 
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جــدول ٩٨: يوضــح عــدد برامــج تدريــب اإلقامــة وعــدد األطبــاء امللتحقــن هبــا يف اجلامعــة للعــام 	 
اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

جــدول ٩٩: يوضــح اجلــدول التــايل الربامــج التدريبيــة ألطبــاء الزمالــة واملقدمــة مــن اجلامعــة 	 
بالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة بــوزارة احلــرس الوطــي يف الريــاض و جــدة واألحســاء والدمــام 

واملدينــة املنــورة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
اجلامعــي 	  العــام  خــالل  عقــدت  الــي  واملحاضــرات  وامللتقيــات  املؤمتــرات  أعــداد   :١٠٠ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٠١: يوضــح اجلــدول التــايل عناويــن املؤمتــرات الكــربى والــي متــت أقامتهــا عــرب عمــادة 	 

الدراســات العليــا خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٠٢: يوضــح اجلــدول التــايل عــدد األنشــطة العلميــة الــي تقــام يف اجلامعــة عــرب عمــادة 	 

الدراســات العليــا خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٠٣: يوضــح جممــوع عــدد موظفــي اجلامعــة مــن اجلهــاز اإلداري والصحــي والفــي خــالل 	 

ثالثــة ســنوات املاضيــة
جــدول ١٠٤: توزيــع أعــداد اجلهــاز اإلداري والفــي والصحــي واألمــي يف اجلامعــة للعــام اجلامعــي 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـ
ــس 	  ــة واجلنســية واجلن ــى املجموعــة الوظيفي ــاًء عل ــة بن جــدول ١٠٥: أعــداد املوظفــن يف اجلامع

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدينــة الريــاض
ــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس 	  ــاًء عل جــدول ١٠٦ : أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بن

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدينــة جــدة
ــس 	  ــة واجلنســية واجلن ــى املجموعــة الوظيفي ــاًء عل ــة بن جــدول ١٠٧: أعــداد املوظفــن يف اجلامع

خــالل العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف مدينــة األحســاء
جــدول ١٠٨: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل 	 

مدينــة  ٢٠١٩/٢٠١٨ يف  املوافــق  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ  والنســبة لالمجــايل  واجلنــس  واجلنســية  العلمــي 
الريــاض

جــدول ١٠٩: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل 	 
٢٠١٩/٢٠١٨ جبــدة ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ املوافــق  العلمــي واجلنســية واجلنــس والنســبة لالمجــايل 

جــدول ١١٠: يوضــح أعــداد املوظفيــن االداريــن يف اقســام اجلامعــة وذلــك بنــاء علــى املؤهــل 	 
مدينــة  ٢٠١٩/٢٠١٨ يف  املوافــق  ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ  والنســبة لالمجــايل  واجلنــس  واجلنســية  العلمــي 

األحســاء
ــم يف 	  ــت ترقيته ــن مت ــن الذي ــن والصحي ــن والفني ــن اإلداري ــداد املوظف ــح أع ــدول ١١١: يوض ج

ــة ــالث املاضي ــك خــالل الســنوات الث ــى( وذل ــة حســب اجلنــس )ذكر/أنث اجلامع
١١٢: النســبة املتحققــة مــن الســعودة يف الوظائــف باجلامعــة وذلــك حســب املجموعــة 	  جــدول 

١٤٣٨/١٤٣٧هـــ اجلامعــي  للعــام  الوظيفيــة 
١١٣: النســبة املتحققــة مــن الســعودة يف الوظائــف باجلامعــة وذلــك حســب املجموعــة 	  جــدول 

١٤٣٩/١٤٣٨هـــ اجلامعــي  للعــام  الوظيفيــة 
١١٤: النســبة املتحققــة مــن الســعودة يف الوظائــف باجلامعــة وذلــك حســب املجموعــة 	  جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ اجلامعــي  للعــام  الوظيفيــة 
جــدول ١١٥: توزيــع االعتمــادات املاليــة يف ميزانيــة اجلامعــة ومعــدل النمــو الســنوي لألعــوام 	 

املاليــة التاليــة
جــدول ١١٦: يوضــح مقــدار املخصصــات يف ميزانيــة اجلامعــة للعــام املايل  ٢٠١٩م	 
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جــدول ١١٧: يوضــح مشــاريع اجلامعــة واملبالــغ املعتمــدة وقيمــة العقد واملبالــغ املصروفة	 
جــدول ١١٨ : يوضــح اجلــدول التــايل مــا مت حتقيقــة مــن أهــداف اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة يف 	 

العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ املوافــق ٢٠١٩/٢٠١٨م علــى النحــو التــايل
جــدول ١١٩: الربامــج األكادمييــة أو األقســام املســتحدثة للمواءمــة مــع ســوق العمــل يف جامعــة امللــك 	 

ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ ، ١٤٤١/١٤٤٠هـــ
جــدول ١٢٠: ويوضــح اجلــدول التــايل الربامــج الي تقدمــت لالعتمــاد للعام األكادميي ٢٠١٩/٢٠١٨م	 
ــم 	  ــج التعلي ــاء باملســتوى النوعــي لربام ــاس االداء: اجلــودة واالرتق جــدول ١٢١: يوضــح مؤشــرات قي

العــايل يف اجلامعــة للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٢٢ : اللجــان الــي تترأســها وكالــة اجلامعــة للتطويــر واجلودة النوعية هــي كالتايل	 
ــالل 	  ــة خ ــي للجامع ــي والنوع ــاءة األداء الكم ــاس كف ــرات قي ــن مؤش ــايل يب ــدول الت ــدول ١٢٣: اجل ج

العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٢٤: يوضــح عــدد الطــالب احلاصلــن علــى منــح يف اجلامعــة موزعــن حســب املرحلــة خــالل 	 

العــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٢٥: جــدول يوضــح أعــداد الطــالب املشــاركن يف األنشــطة الطالبيــة يف جامعــة امللــك ســعود 	 

بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة
جــدول ١٢٦: إجنــازات العمــادة يف الريــاض وجدة واألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ١٢٧: يوضــح إجنــازات العمــادة يف الرياض وجدة واألحســاء للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ١٢٨: يوضــح إجنــازات العمادة للعــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ١٢٩: يوضــح جمــاالت الــدورات والربامــج التدريبيــة والتأهيليــة الــي نفذهتــا الكليــة وعــدد 	 

املتدربــن فيهــا للعــام اجلامعــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
ــن 	  ــة م ــل املقدم ــة النق ــا يف خدم ــايل عــدد الرحــالت وعــدد املســتفيدين منه جــدول ١٣٠: يوضــح الت

اجلامعــة
اجلامعــي 	  للعــام  اجلامعــة  منســويب  ألســر  اجلامعــة  تقدمهــا  الــي  اخلدمــات  يوضــــح   :١٣١ جــدول 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ
جــدول ١٣٢: يوضــح عــدد الوجبــات الغذائيــة املقدمــة يف اجلامعــة خالل العــام اجلامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ	 
جــدول ١٣٣: يوضــح إجنــازات اإلدارة العامــة للعالقــات اجلامعيــة واإلعــالم خــالل العــام اجلامعــي 	 

١٤٤٠/١٤٣٩هـــ يف اجلامعــة وفروعهــا
ــي ١٤٤٠/١٤٣٩هـــ 	  ــام اجلامع ــل خــالل الع ــا بالكام ــت اإلدارة بتنظيمه ــي قام ــات ال جــدول ١٣٤: الفعالي

ــى النحــو التــايل عل
جــدول ١٣٥: إجنــازات إدارة الشــؤون الفنيــة للعــام اجلامعي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ	 
جــدول ١٣٦: يوضــح املشــاريع اخلاصــة باجلامعــة يف كل من الرياض وجدة واألحســاء	 
جــدول ١٣٧: يوضــح التحديــات الــي تواجههــا اجلامعــة مــع بيــان املقتــرح املناســب هلــا وفــق األهــداف 	 

االســتراتيجية ٢٠١٦-٢٠١٢١
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فهرس الرسوم التوضيحية:

ملرحلــة 	  اجلامعــة  املقيديــن  والطالبــات  الطــالب  اعــداد  زيــادة  نســبة  يوضــح   :١ توضيحــي  رســم 
املاضيــة. ســنوات  الثــالث  خــالل   %١٨ مبقــدار  وذلــك  البكالوريــوس 

ملرحلــة 	  باجلامعــة  املقيديــن  والطالبــات  الطــالب  اعــداد  زيــادة  نســبة  يوضــح   :٢ توضيحــي  رســم 
املاجســتري وذلــك مبقــدار ٣٢% وايضــً زيــادة مبقــدار ٢% للربامــج االقامــة و زيــاده ١٦% يف برامــج 

الزمالــة خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة.
ــى( 	  رســم توضيحــي ٣ : يبــن أعــداد اخلرجيــن لألعــوام اخلمــس الســابقة حســب اجلنــس )ذكر/أنث

ــات ٤٨%. ــن ٥٨% واخلرجي ــو للخرجي ــبة النم ــغ نس ــث تبل حي
٤: يبــن أعــداد اخلرجيــن مــع مرتبــة الشــرف خــالل الســنوات الثــالث الســابقة 	  رســم توضيحــي 

٨% للذكــور و٦٧% لإلنــاث. حســب اجلنــس بنمــو وقــدره 
رســم توضيحــي ٥ : يوضــح اعــداد الفعاليــات األنشــطة الطالبيــة وأنواعهــا يف اجلامعــة خــالل الثــالث 	 

اعــوام اجلامعيــه املاضيــة.
رســم توضيحــي ٦ : بيــان أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس الســعودين والغــري الســعودين يف اجلامعــة 	 

لألعــوام اجلامعيــة الثــالث املاضيــة.
رســم توضيحــي ٧ : لشــكل يبــن أعــداد الطــالب املبتعثــن خــالل اخلمــس ســنوات املاضيــة بنســبة 	 

تراجــع ١١%.
رســم توضيحــي ٨ : يبــن عــدد األحبــاث املدعومــة مقارنــة مــع ميزانيــة األحبــاث املدعومــة حيــث 	 

يالحــظ ارتفــاع  للميزانيــة  مبقــدار ٣٥% عــن العــام املاضــي ونســبة تراجــع ٢١ % لالحبــاث املدعومــة 
عــن العــام املاضــي.

رســم توضيحــي ٩ : يبــن جممــوع اعــداد البحــوث الطالبيــة خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة ويالحــظ 	 
تراجــع بنســبة ٥%.

ــاض 	  ــن الري ــه يف كل م ــات اجلامع ــات كلي ــب املســتعاره يف مكتب ــن اعــداد الكت رســم توضيحــي ١٠ : يب
وجــدة واالحســاء.
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