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المحتوى:
كلمة رئيس الجامعة  

كلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية 

كلمة وكيل الجامعة املساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عامدة التطوير 

القادة يف الجامعة 

وكاالت الجامعة والعامدات وفروع الجامعة وكلياتها: 

وكاالت الجامعة: 

فروع الجامعة وكلياتها: 

العامدات واملراكز املساندة يف الجامعة: 

اإلدارات واملراكز واملجالس واللجان الرئيسية يف الجامعة 

اإلدارات يف الجامعة: 

املراكز:   

املجالس:  

اللجان:  

النشأة - التطور-  النطاق الجغرايف للجامعة 

الخطة االسرتاتيجية للجامعة 2021-2016: 

الرؤية والرسالة والقيم واألهداف 

أهداف الجامعة االسرتاتيجية 

السلطات واإلدارة 

الهيكل اإلداري التنظيمي للجامعة

 

الفصل األول: الطالب والطالبات بالجامعة 

متهيد:   

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

1.1.1 مرحلة الدراسة )بكالوريوس، ماجستري، زمالة( 

1.2 استعراض تفاصيل البيانات الخاصة بأعداد الطالب بالجامعة عىل النحو التايل: 

1.2.1 حالة الطالب )مستجد - مقيد( يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية حسب الجنس )ذكر/أنثى( 

1.2.2 الطالب املستجدين يف كلية العلوم واملهن الصحية ملرحلة البكالوريوس 

1.2.٣ طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب )مقيد( 

1.٣ الخريجني 

1.٣.1 عدد الطالب والطالبات الخريجني بالجامعة 

1.٣.2 خريجي الجامعة الحاصلني عىل مراتب الرشف

 

الفصل الثاين: األنشطة والخدمات الطالبية 

متهيد:  

2.1 األنشطة والخدمات الطالبية 

2.2 الربامج الكربى املوسمية والربامج املستمرة طوال العام الجامعي 

2.2.1 األنشطة الثقافية والتوعوية واإلرشادية 

2.2.2 األنشطة االجتامعية واملجتمعية  

2.2.٣ دور الجامعة عرب عامدة شؤون الطالب يف خدمة املجتمع السعودي

2.2.٤ األنشطة الرياضية والرتفيهية 

2.2.٥ األنشطة الفنية 

2.2.6 األنشطة التقنية 

2.٣ الخدمات الطالبية
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2.٣.1 الخدمات الطالبية العامة 

2.٣.2 الخدمات الطالبية الخاصة 

2.٣.٣ املواصالت 

2.٤ املجتمع والجامعة 

2.٤.1 تعريف الجامعة يف املجتمع 

2.٤.2 مساهامت القطاع الخاص يف متويل خدمة املجتمع

 

الفصل الثالث: أعضاء هيئة التدريس 

متهيد:  

٣.1.1 إجاميل أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة حسب الكلية والجنس والجنسية 

٣.1.2 توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الفرع والكلية والدرجة العلمية والجنس 

٣.1.٣ توزيع املحارضين واملعيدين ومدرسني اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس 

٣.2 الجودة واالرتقاء باملستوى النوعي لربامج التعليم العايل يف الجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

٣.٣ قامئة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحائزين عىل جوائز علمية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

الفصل الرابع: االبتعاث والتدريب 

متهيد:   

٤.1 االبتعاث 

٤.1.1 االبتعاث الداخيل والخارجي بالجامعة 

٤.1.2 املبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

٤.1.٣ املبتعثون املقيدون حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث يف العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

٤.1.٤ املبتعثني الخريجني حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

٤.2 التدريب 

٤.2.1 تدريب أعضاء هيئة التدريس 

٤.2.2 تدريب اإلداريني 

٤.2.٣ تطوير الجهاز اإلداري

 

الفصل الخامس: األنشطة العلمية والتعليمية 

متهيد:  

البحث العلمي 

 )King Abdullah International Medical Research Center( ٥.1 مركز امللك عبد الله العاملي لألبحاث الطبية

٥.1.2 مراكز األبحاث باملنطقة املنطقة الغربية 

٥.1.٣ مراكز األبحاث باملنطقة الرشقية 

٥.2 مشاريع مركز امللك عبد الله العاملي لألبحاث الطبية: 

٥.2.1 املشاريع البحثية املدعومة 

٥.2.2 البحوث األكادميية املمولة موزعة حسب جهة التمويل 

٥.2.٣ فعاليات البحث العلمي يف الجامعة 

٥.2.٤ دعم النرش الدويل 

٥.٣ املجالت العلمية

٥.٤ الجمعيات العلمية 

٥.٥ االخرتاعات 

٥.6 املكتبات: 

٥.6.1 تطوير املكتبات 

٥.6.2 مقتنيات مكتبات الجامعة 

٥.6.٣ حركة استعارة الكتب يف مكتبات الجامعة 

٥.6.٤ خدمات املستفيدين
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٥.7 العاملني يف مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنياً 

٥.7.1 توزيع املوظفني يف العامدة واملكتبات الفرعية وفقا للمؤهل الدرايس 

٥.7.2 توزيع املوظفني يف العامدة واملكتبات الفرعية وفقا للجنس 

٥.8 مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

٥.9 األنشطة التعليمية واإللكرتونية 

٥.9.1 البوابة اإللكرتونية للجامعة 

٥.10 الربامج التعليمية املنفذة يف الجامعة وفروعها

 

الفصل السادس: خدمة املجتمع 

متهيد:  

6.1 الربامج والدورات التدريبية 

6.1.1 الربامج التعليمية 

6.1.2 الربامج التعليمية املنفذة يف الجامعة وفروعها 

6.1.2.1 برامج الدراسات العليا 

6.2 املؤمترات والندوات واملحارضات 

6.2.1 املؤمترات 

الفصل السابع: الشؤون اإلدارية واملالية والفنية واملرشوعات 

متهيد:   

7.1 الشؤون اإلدارية 

7.1.1 الجهاز اإلداري بالجامعة 

7.1.2 نسبة السعودة يف القوى العاملة بالجامعة 

7.2 الشؤون املالية 

7.2.1 توزيع االعتامدات املالية يف ميزانية الجامعة حسب األبواب 

7.2.2 موارد الجامعة 

7.2.٣ املشاريع 

7.٣ الدعاوي القضائية واالستشارات القانونية

 

الفصل الثامن: اإلنجازات والتحديات واملقرتحات والتوصيات 

متهيد:  

8.1 االعتامد املؤسيس 

8.2 االعتامد الربامجي: 

8.٣ التصنيف الدويل: 

8.٤ ما تم تحقيقه من الخطة االسرتاتيجية للجامعة 1٤٣7-1٤٤1هـ 2016-2021م 

8.٥ إنجازات الجامعة من خالل الوكاالت والعامدات والكليات واإلدارات 

8.٥.1 إنجازات وكاالت الجامعة

8.٥.1.1 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

8.٥.1.2 إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية 

8.٥.1.٣ إنجازات وكالة الجامعة لدراسات العليا 

8.٥.1.٤ إنجازات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

8.6 إنجازات العامدات 

8.6.1 عامدة القبول والتسجيل 

8.6.2 عامدة الدراسات العليا 

8.6.٣ عامدة شؤون الطالب 

8.6.٤ عامدة الجودة النوعية 

8.6.٥ عامدة التطوير
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8.7 إنجازات الكليات 

8.7.1 كلية الطب – الرياض 

8.7.2 كلية الطب – جدة 

8.7.٣ كلية طب األسنان 

8.7.٤ كلية العلوم واملهن الصحية 

8.7.٥ كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 

8.7.7 كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض 

8.7.7 كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة 

8.7.8 كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء 

8.7.9 كلية التمريض – الرياض 

8.7.10 كلية التمريض – جدة 

8.7.11 كلية التمريض – األحساء 

8.7.12 كلية الصيدلة

 

 )KAIMRC( 8.8 مركز امللك عبد الله العاملي لألبحاث

8.9 إنجازات اإلدارات 

8.9.1 إنجازات إدارة الشؤون اإلدارية واملالية 

8.9.2 إنجازات إدارة الخدمات املساندة 

8.9.٣ اإلدارة العامة للعالقات الجامعية والشؤون اإلعالمية 

8.9.٤ إدارة الشؤون لفنية 

8.9.٥ اإلدارة العامة لخدمات تقنية املعلومات 

8.9.6 اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية 

8.9.7 اإلدارة العامة للشؤون القانونية 

8.9.8 إدارة اإلبتعاث 

8.10 التحديات واملقرتحات والتوصيات

 

فهرس الجداول: 

فهرس الرسوم البيانية: 
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يطيــب يل أن أقــدم لكــم يف التقريــر الســنوي لجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة للعــام الجامعــي 1441-1442هـــ 

املوافــق 2020-2021م، مجســداً فيــه روح العمــل الجامعــي بــن منســويب الجامعــة والحافــل بالتطويــر واإلنجــاز والــذي طاملــا وال زلنــا نصبو 

نحــو تحقيقــه بالتزامــن مــع رؤيــة اململكــة 2030. الجهــود املبذولــة مــن قبــل منســوبيها يف املســاهمة الفعالــة يف تنفيــذ املرشوعــات والتــي 

تــم إنجازهــا لتحقيــق أقــى درجــات النجــاح يف تطويــر العمــل األكادميــي واإلداري والفنــي بالجامعــة. ومشــراً إىل الدعــم غــر املحــدود 

الــذي  تحظــى بــه الجامعــة مــن لــدن مــوالي خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز- حفظــه اللــه - وحكومته الرشــيدة، 

وبتوجيهــات ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز، ومتابعــة مســتمره مــن وزيــر الحــرس 

الوطنــي صاحــب الســمو امللــي األمــر/ عبداللــه بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز، ومعــايل وزيــر التعليــم الدكتــور/ حمــد بــن محمــد آل الشــيخ.

 كــام انصــب تركيــز جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة باملقــام األول عــى جــودة التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي 

يف املجالــن الطبــي والصحــي، لإلميــان التــام بأهميــة إعــداد وتهيئــة خريجــي الجامعــة ليصبحــوا مــن ضمــن صفــاف املتميزيــن يف مجالهــم 

ومســاهمتهم يف بنــاء مجتمعــاً صحيــاً واعيــاً. وتســعى جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيز للعلــوم الصحيــة إىل مواكبــة املنشــئات العاملية 

ذات الريــادة يف مجــاالت العلــوم الطبيــة والصحيــة مــن خــال نــرش وتعزيــز املعرفــة يف املجــال الصحــي عــى املســتوى املحــي والعاملــي. 

التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  األقســام  ورؤســاء  ووكائهــم  والعمــداء  الجامعــة  لــوكاء  والتقديــر  الشــكر  تقديــم  أود  كــام 

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

النهــايئ. بشــكله  وإخراجــه  التقريــر  إعــداد  عــى  جهــود  مــن  بذلــوه  ملــا  التطويــر  عــامدة  يف  للقامئــن  موصــول  والشــكر 

كلمة رئيس الجامعة

أ.د. بنــدر بــن عبدالمحســن القنــاوي
رئيــس الجامعة
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إن عمليــات التطويــر والجــودة يف التعليــم العــايل يتطلــب تطبيــق أفضــل املعايــر املحليــة والدوليــة وهــذا مــا تســعى إليــه وكالــة الجامعــة 

للتطويــر والجــودة النوعيــة ممثلــة بوكيلهــا وجميــع منســوبيها وحرصهــم عــى تفعيــل مفاهيــم الجــودة والتطويــر يف املجــال األكادميــي 

عــى أرض الواقــع مــن أجــل ضــامن تحقيــق جميــع األهــداف االســراتيجية وذلــك ملواكبــة عجلــة التطويــر املتســارعة يف عمليــة التعلــم 

والتعليــم الجامعــي. كــام يعكــس لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة للعــام الجامعــي 1442/1441هـــ املوافــق 2021/2020م، انعكاســاً واضحــاً 

لواقعنــا ومســرتنا العلميــة والتعليميــة ومستشــهداً باألرقــام والحقائــق، باإلضافــة إىل معلومــات تــرز مــدى ســعي الجامعــة املســتمر نحــو 

ترجمــة أهدافهــا االســراتيجية 2016-2021م لتذليــل الصعــاب املتوقعــة مــن اجــل دعــم منســوبيها عــى تحقيــق تلــك األهــداف 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 مواكبــة 

ســوق العمــل ومتطلباتــه يف اململكــة بالكــوادر الوطنيــة املتميــزة يف املجــال الصحــي والطبــي مــن أصحــاب الكفــاءة والفعاليــة التــي مــن 

ــك رســالة الجامعــة  ــة 2030، لتتحقــق بذل ــي تتوافــق مــع مــا جــاء يف الخطــة الوطني شــأنها إنجــاح الخطــة االســراتيجية للجامعــة والت

والهــدف الســامي لهــا عــر »جامعــة لصحــة وطــن«.

كلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية

أ . د. محمــد بــن ســعد المعمــري
وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة
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تســعى دامئــاً عــامدة التطويــر بوكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة، إىل تطويــر املخرجــات األكادمييــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن 

عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة، وذلــك مــن خــال عقــد اتفاقيــات مــع خــراء محليــن وعامليــن مــن أجــل ضــامن ســر الخطــة االســراتيجية 

للجامعــة 2021/2016 والتــي تــم وضعهــا للتوافــق مــع الخطــة الوطنيــة 2030. مــام ينعكــس عــى جــودة العمليــة التعليميــة عــر تكريــس 

الجهــود والقــدرات يف ســبيل نجــاح وتفــوق العمليــة الطبيــة الصحيــة التعليميــة. ويــرز لنــا التقريــر الســنوي للجامعــة للعــام الجامعــي 

1442/1441هـــ املوافــق 2021/2020م املســتوى املميــز الــذي تحظــى بــه الجامعــة عــن باقــي الجامعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية 

ــزة حرصــت العــامدة عــى أن  ــة ناجحــة وممي ــة بحثي ــق. وللوصــول إىل مخرجــات عملي ــام والحقائ ــك باألرق والوطــن العــريب كامــاً وذل

ــة. وتتمركــز أهــداف الجامعــة  ــر والجــودة النوعي ــق بالتطوي ــام يتعل ــا متناســقة مــع األهــداف االســراتيجية للجامعــة في تكــون أهدافه

ــة مــن  ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي ــك ســعود ب ــك خريجــي جامعــة املل ــارات طــاب الجامعــة، ليكــون بذل ــة مه ــر وتنمي حــول تطوي

أصحــاب الكفــاءات املتميــزة، وذو مهــارات علميــة وعمليــة يتطلبهــا ســوق العمــل باململكــة العربيــة الســعودية. وتحــرص الجامعــة عــى 

ضــامن الــدور الفعــال يف إنجــاح مســرة التعليــم والتعلــم يف العلــوم الصحيــة الطبيــة وكذلــك البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع يف ســبيل 

تطويــر مجــاالت العلــوم الطبيــة والصحيــة ليكتمــل بذلــك تحقيــق الرؤيــة والرســالة الجامعيــة لتكــون رســالتها »جامعــة لصحــة وطــن«. 

النوعيــة  والجــودة  للتطويــر  المســاعد  الجامعــة  وكيــل  كلمــة 
التطويــر عمــادة  وعميــد 

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

وعميــد عمــادة التطويــر
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القادة في الجامعة

أعضاء مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:

معايل األستاذ الدكتور بندر بن عبد املحسن القناوي، رئيس الجامعة  -

سعادة األستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله العيىس، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية   -

سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم بن علوان العلوان، وكيل الجامعة للدراسات العليا  -

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

سعادة الدكتورة هيا بنت محمد الفوزان، وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات  -

سعادة الدكتور خالد بن حمد الجمعان، أمن عام مجلس الجامعة، وعميد عامدة الجودة النوعية  -

سعادة األستاذ الدكتور عبدامللك بن محمد الكثريي، وكيل الجامعة املساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عامدة التطوير  -

سعادة الدكتور عبداملحسن بن عودة الكيش، وكيل الجامعة املساعد للشؤون التعليمية وعميد كلية العلوم واملهن الصحية  -

سعادة األستاذ الدكتورة حنان بنت محمد القادري، وكيلة الجامعة املساعد للشؤون التعليمية  -

سعادة الدكتور أحمد بن رميان الرميان، عميد كلية الطب – الرياض  -

سعادة الدكتور منصور بن عبدالله القريش، عميد كلية الطب – جدة  -

سعادة الدكتور عيل بن عبد الله اإلحيدب، عميد كلية طب األسنان – الرياض  -

سعادة األستاذ الدكتور عبدالكريم بن محمد البكريي، عميد كلية الصيدلة – الرياض  -

سعادة الدكتور محمد بن خلف املطريي، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية – الرياض  -

سعادة الدكتور عيل بن رشف الرشيف، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة  -

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

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

سعادة الدكتورة هند بنت محمد الغدير، عميدة كلية التمريض بالرياض  -

سعادة الدكتور هند بنت عبده النجار، عميدة كلية التمريض – جدة  -

سعادة الدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز الشهاب، عميدة كلية التمريض – األحساء  -

سعادة الدكتور محمد بن غيهب الغيهب، عميد عامدة القبول والتسجيل  -

سعادة األستاذ الدكتور فايز بن فالح الحجييل، عميد عامدة الدراسات العليا  -

سعادة األستاذ الدكتور بدر بن عيل املقبل، عميد عامدة شؤون الطاب  -





جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

14

وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها:

وكاالت الجامعة:
وكالة الجامعة للشؤون التعليمية              •  وكالة الجامعة لشؤون الطالبات   •

وكالة الجامعة للدراسات العليا                 •  وكالة الجامعة للبحث العلمي   •

وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية                   •

فروع الجامعة وكلياتها:

فرع الرياض:

•  كلية الطب                

•  كلية العلوم الطبية التطبيقية                         

•  كلية الصيدلة                  

•  كلية طب األسنان               

•  كلية التمريض                                        

•  كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية            

•  كلية العلوم واملهن الصحية    

فرع جدة:

• كلية الطب      

• كلية العلوم الطبية التطبيقية                    

• كلية التمريض                                     

فرع األحساء:

• كلية العلوم الطبية التطبيقية                         

• كلية التمريض                                  

العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:

عامدة الدراسات العليا عامدة القبول والتسجيل               •   •

عامدة الجودة النوعية عامدة شؤون الطاب                   •   •

عامدة التطوير  •

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طالبات(

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طاب - طالبات(

)طالبات(

)طاب - طالبات(

)طالبات(
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اإلدارات والمراكز والمجالس واللجان الرئيسية في الجامعة:

اإلدارات في الجامعة:
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية             •

إدارة الشؤون الفنية                        •

إدارة املشريات                              •

إدارة الشؤون القانونية                    •

المراكز:
مركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث الطبية  •

مركز املهارات واملحاكاة الرسيرية  •

مركز ريادة األعامل  •

مركز التميز للمعلوماتية الصحية  •

المجالس:
مجلس الجامعة  •

مجالس الكليات  •

مجلس الدراسات العليا يف الجامعة  •

مجلس الطاب االستشاري  •

املجلس األكادميي للجامعة  •

اللجان:
اللجنة االستشارية للحوكمة والتنظيم يف الجامعة  •

اللجنة الدامئة للمناهج والخطط الدراسية  •

لجنة امليزانية بالجامعة  •

لجنة الجمعيات العلمية  •

لجنة التعامات اإللكرونية  •

اللجنة الدامئة للتميز يف تحقيق مشاريع الجامعة  •

لجنة الحرم الجامعي للطالبات   •

لجنة معلمي اللغات اإلنجليزية واملحارضين واملعيدين  •

املجلس العلمي  •

مجالس األقسام  •

مجلس أبحاث الطاب  •

ماملجلس التنفيذي للجامعة  •

مجلس األبحاث للجامعة  •

اللجنة الدامئة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية  •

اللجنة اإلرشادية لضامن الجودة واالعتامد األكادميي  •

لجنة التدريب واالبتعاث  •

لجنة نظام التقارير والتحليل يف الجامعة  •

اللجنة التنفيذية لجائزة مدير الجامعة للتَميز  •

لجنة تطوير املهارات اإلدارية والتنفيذية  •

لجنة التوظيف  •

•   اإلدارة العامة للعاقات الجامعية والشؤون اإلعامية

•   إدارة الخدمات املساندة

•  إدارة خدمات تقنية املعلومات

•   إدارة املراجعة الداخلية

مركز تدريب الدراسات العليا  •

املركز الوطني الخليجي للمامرسات الصحية املبنية عى الراهن  •

موسوعة امللك عبدالله للمحتوى الطبي  •

مركز صحة الطالب  •
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النشأة - التطور-  النطاق الجغرافي للجامعة

أمــر خــادم الحرمــن امللــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز – رحمــه اللــه تعــاىل – يف الخامــس مــن شــهر صفــر للعــام 1426هـــ، املوافــق الســادس عــرش مــن شــهر مــارس 

2005م، بإنشــاء جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة والتــي كانــت 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 وتأهيــل كــوادر وطنيــة مميــزة يف مختلــف التخصصــات يف شــتى املجــاالت الطبيــة والعلــوم الصحيــة. وبفضــل مــن اللــه وحــرص ومتابعــة القيــادة 

الرشــيدة تــم وضــع حجــر األســاس ملشــاريع املــدن الجامعيــة الثــاث يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، يف التاســع مــن جــامدى األوىل 1429هـــ، املوافــق 

الســادس عــرش مــن مايــو 2008م. كــام تعتــر جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة أول جامعــة عــى مســتوى الــرشق األوســط والعــامل العــريب 

متخصصــة يف مجــال العلــوم الصحيــة والطبيــة. ومقرهــا الرئيــي يف مدينــة الريــاض، وفروعهــا يف كل مــن مدينــة جــدة ومدينــة األحســاء. كــام متتــاز الجامعــة 

بإرتبــاط مبــارش بالشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي حيــث أن هــذا االرتبــاط اكســب الجامعــة دوراً بــارزاً يف إيجــاد بيئــة فريــدة مــن نوعهــا يف التعــاون 

الفعــال واملبــارش بــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا وبــن مــدن امللــك عبدالعزيــز الطبيــة التابعــة لــوزارة الحــرس الوطنــي يف 

كاً مــن الريــاض وجــدة واألحســاء، مــام عــزز بدعــم مناهــج وبرامــج الجامعــة األكادمييــة برامــج تدريــب ميدانيــة يف املــدن الطبيــة والتــي تطبــق أحــدث وأفضــل 

املعايــر املتقدمــة عامليــاً يف الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة 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. 

16
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الخطة االستراتيجية للجامعة 2016- 2021:

تتبنــى إدارة جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز بــن ســعود للعلــوم الصحيــة منهــج تعليمــي وإداري يتواكــب مــع تطــورات العــامل الحديــث مــام يتطلــب رســم 

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

حكومتنــا الرشــيدة والخطــة الوطنيــة 2030.

الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

الرؤية
تحقيق ريادة عاملية يف تعليم العلوم الصحية، مع التميز يف البحث العلمي، ورعاية املرىض، وخدمة املجتمع

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

القيم األساسية
•  األخاق السامية: الصدق، واالحرام، واإلنصاف، والرحمة        •  العمل الجامعي: التعاون والتنسيق

•  املسؤولية: إنجاز املهام                                                  •  الشفافية: العمل بوضوح 

•  التميز: االلتزام بجودة األداء واالبتكار واإلبداع

القيم العامة للخطة االستراتيجية 
ــزة  ــة محف ــة، ويف بيئ ــس العاملي ــع املقايي ــة م ــا متوافق ــات العلي ــوس والدراس ــل البكالوري ــرة ملراح ــة مبتك ــة صحي ــج تعليمي ــم برام 1. تقدي

ــب. ــاً ومرتكــزة عــى الطال فكري

2. تخريــج مامرســن صحيــن عــى أعــى درجــات الكفــاءة، قادريــن عــى التفكــر املوضوعــي، متمكنــن مــن التواصــل الفعــال، محافظــن عــى 

القيــم اإلســامية الســامية، يحرمــون املنظــور االجتامعــي، ويقدمــون منوذجــاً مثاليــاً للمواطنــة.

ــي  ــع الصح ــن الوض ــرض تحس ــي، بغ ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــة بالش ــدن الطبي ــعة يف امل ــرات الواس ــوارد والخ ــتخدام امل 3. اس

ــه. ــع ورفاهيت للمجتم

4. احتضان ثقافة بحثية قوية داخل الجامعة.

5. كسب الجامعة التقدير واالحرام املحي والعاملي ملا تقدمة من خدمات متميزة للمجتمع السعودي والعاملي.
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أهداف الجامعة االستراتيجية

ــاءة  ــن ذوي كف ــن صحي ــج مختص ــة لتخري ــج األكادميي ــتمر للرام ــر املس ــال التطوي ــن خ ــة م ــة والعاملي ــمعة الوطني ــامد والس ــراف واالعت ــدف األول: االع اله

ــن. ــن فاعل ــة ومواطن عالي

الهدف الثاين: االهتامم بالبحوث العلمية واألنشطة الصحية ذات القيمة الوطنية واألهمية العاملية.

الهدف الثالث: املشاركة الشاملة للجامعة يف تعزيز صحة املجتمع واملساهمة يف املسؤولية االجتامعية الوطنية.

الهدف الرابع: تعزيز نظام ضامن الجودة الداخلية لتحقيق استدامة عمليات ضامن الجودة وتحقيق االعتامد األكادميي.

الهدف الخامس: توظيف أعضاء هيئة التدريس املؤهلن والقوى العاملة املتميزة يف توفر فرص تطويرهم مهنياً.

الهــدف الســادس: التكامــل بــن الجامعــة، والشــئون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، ومركــز امللــك عبداللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة للوصــول إىل مســتوى   

النظــام الصحــي املوحــد.

الهدف السابع: تقوية األساس املايل للجامعة.

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

الهدف التاسع: جودة الحرم الجامعي وتعزيز اإلحساس باالنتامء ملجتمع.

السلطات واإلدارة

تتكــون إدارة الجامعــة مــن مديــر الجامعــة، ووكاء الجامعــة، وعمــداء الكليــات وعمــداء العــامدات املســاندة، واإلدارات املســاعدة. وتســعى إدارة الجامعــة إىل 

التحســن املســتمر لرامجهــا ووحداتهــا األكادمييــة واإلداريــة والســعي للحصــول عــى االعتــامد األكادميــي للجامعــة ولجميــع الرامــج الدراســية. ولــدى الجامعــة 

وثيقــة للحوكمــة أعــدت خصيصــاً لتنظيــم العاقــات داخــل الجامعــة، باإلضافــة إىل تعزيــز التعــاون بــن الجامعــة واملعنيــن باألمــر.

الهيكل اإلداري التنظيمي للجامعة

يهــدف الهيــكل اإلداري التنظيمــي للجامعــة إىل تحقيــق ضــامن فعاليــة وآليــة اتخــاذ القــرارات والتــي مــن شــأنها إنجــاح العمــل يف املســرة العلميــة والتعليميــة 

واألبحــاث وخدمــة املجتمــع.
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الفصل األول:

الطالب والطالبات بالجامعة
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تمهيد:

يف هــذا الفصــل الخــاص بطــاب وطالبــات الجامعــة يتــم اســتعراض ملخــص بيانــات وإحصائيــات الجامعــة والتــي تعكــس مــدى التقــدم الــذي يحــرزه طــاب 

وطالبــات الجامعــة مــن خــال مســرتهم التعليميــة لرامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا وبرامــج الزمالــة العامــة والزمالــة الدقيقــة، مــع بيــان لعــدد الطــاب 

والطالبــات الذيــن انضمــوا حديثــاً تحــت لــواء هــذه املؤسســة التعليميــة، ويتــم ايضــاً يف هــذا الفصــل اســتعراض بعــض البيانــات واإلحصائيــات التــي تفّصــل أعداد 

الطــاب املســتجدين واملقيديــن والخريجــن للعــام الجامعــي 1442/1441هـــ

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

1.1.1 مرحلة الدراسة )بكالوريوس، ماجستير، زمالة(

لــدى الجامعــة مجموعــة مــن الرامــج الطبيــة والصحيــة والتــي تتوافــق مبخرجاتهــا العلميــة مــا تقدمــه الــدول املتطــورة يف هــذا املجــال والتــي تتناســب مــع 

متطلبــات املرحلــة العلميــة لدرجــة البكالوريــوس واملاجســتر وكذلــك برامــج الزمالــة العامــة والزمالــة الدقيقــة، حيــث بلــغ إجــاميل عــدد طــاب الجامعــة للعــام 

الجامعــي 1442/1144هـــ )13380( طالــب وطالبــة.

وال يخفــى عــى قيــادات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مــدى حاجــة الوطــن إىل كــوادر وطنيــة مــن اصحــاب التخصصــات الطبيــة 

والصحيــة باإلضافــة إىل النقــص يف الــكادر الطبــي عــى مســتوى ســوق العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية وخصوصــاً الــكادر النســايئ. وباالطــاع عــى عــدد 

ــاث أعــى مــن نســبة الذكــور مبركزهــا الرئيــي بالريــاض وفروعهــا بجــدة  ــأن نســبة اإلن ــا ب ــة يتضــح لن الطــاب والطالبــات خــال العاميــن الجامعيــن املاضي

واإلحســاء. ويوضــح الجــدول التــايل العــدد الحقيقــي ملجمــوع طــاب الجامعــة مــن الجنســن وهــي عــى النحــو التــايل:

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

عدد الطالب والطالبات يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية )بكالوريوس، ماجستير، الزمالة العامة، الزمالة الدقيقة(

العام اجلامعي

1442/1441هـالتصنيف 1441/1440هـ 1440/1439هـ

املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر املجموع انثى ذكر

13380 7101 6279 13066 6818 6248 12238 6414 5824 العدد

%100 %53 %47 %100 %52 %48 %100 %52 %48 النسبة املئوية
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عدد الطالب والطالبات ملرحلة البكالوريوس املقيدين باجلامعة حسب األعوام التالية

جدول 2: تصنيف املراحل التعليمية باجلامعة للدراسات العليا حسب اجلنس )ذكر/أنثى( لألعوام اجلامعية التالية

عدد الطالب والطالبات املقيدين باجلامعة للعام اجلامعي
التصنيف املرحلة

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

64 60 65 ذكر

166املاجستير 156 153 أنثى

230 216 218 املجموع

1155 1233 1050 ذكر
 برامج الزمالة

907العامة 902 754 أنثى

2062 2135 1804 املجموع

194 204 140 ذكر
 برامة الزمالة 

134الدقيقة 116 91 أنثى

328 320 231 املجموع

2620 2671 2253 املجموع الكلي

**

*

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

رســم توضيحــي 1 : يوضــح نســبة زيــادة اعــداد الطــالب والطالبــات املقيديــن اجلامعــة ملرحلــة البكالوريــوس وذلــك  مبتوســط منــو مبقــدار 
2.3% للطــالب ومتوســط منــو مبقــدار 4.2% للطالبــات خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة
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برامج الزمالة
العامة 

برامج الزمالة
الدقيقة

٢٠٥

٢١٠
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٢٢٠

٢٢٥
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عدد الطالب والطالبات لبرنامج الزمالة العامة والزمالة الدقيقة املقيدين باجلامعة

عدد الطالب والطالبات ملرحلة املاجستير املقيدين باجلامعة

رســم توضيحــي 2: يوضــح نســبة زيــادة عــدد املقيديــن ملراحــل الدراســات العليــا مبتوســط منــو مبقــدار 7% لبرنامــج الزمالــة العامــة ومتوســط 
منــو مبقــدار 20% لبرنامــج الزمالــة الدقيقــة للســنوات الثــالث املاضيــة

رســم توضيحــي 3: يوضــح نســبة زيــادة عــدد املقيديــن ملرحلــة املاجســتير مبتوســط منــو مبقــدار 2.7% للثــالث ســنوات املاضيــة وبزيــادة بنســبة 
6% للعــام اجلامعــي املاضــي عــن الســابق لــه
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عدد الطالب والطالبات املستجدين يف اجلامعة

رســم توضيحــي 4 :يبــن اعــداد الطــالب املســتجدين يف األعــوام اجلامعيــة التاليــة الثالثــة املاضيــة ومبتوســط منــو 0.7% للطــالب و متوســط 
منــو 3% للطالبــات، ونالحــظ ارتفــاع املســتجدين مــن الطــالب بالعــام املاضــي بنســبة 4% عــن العــام الســابق لــه بينمــا ارتفــع عــدد الطالبــات 

بالعــام املاضــي 4.5% عــن العــام الســابق لــه

١.2 استعراض تفاصيل البيانات اخلاصة بأعداد الطالب باجلامعة على النحو التالي:

ــوم  ــز للعل ــن عبدالعزي ــعود ب ــك س ــة المل ــي جامع ــد( ف ــتجد - مقي ــب )مس ــة الطال 1. 2 .1 حال
الصحيــة حســب الجنــس )ذكر/أنثــى(

تســتقبل عــامدة الدراســات العليــا وكليــات الجامعــة كل ســنة طابهــا املســتجدين، حيــث يــرز لنــا الجــدول التــايل أعــداد الطــاب والطالبــات الذيــن التحقــوا يف 

جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة وفروعهــا بجميــع مراحلهــا الدراســية البكالوريــوس والدراســات العليــا.

2. 2. 1  الطالب المستجدين في كلية العلوم والمهن الصحية لمرحلة البكالوريوس

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

أن الهــدف الرئيــي لهــذه الكليــة يتمحــور يف رفــع املســتوى العلمــي للملتحقــن حديثــاً للجامعــة مــن خريجــي الثانويــة العامــة. وامدادهــم بالقــدر الــكايف مــن 

متطلبــات التعليــم الصحــي والطبــي باإلضافــة إىل رفــع مســتواهم ومهارتهــم يف اللغــة اإلنجليزيــة، مــام يســاعدهم يف فهــم واســتيعاب متطلبــات املرحلــة العلميــة 

ــة.  ــة الصحي ــات العلمي ــة يف الكلي ــة طموحهــم يف الدراســة املهني ــة ملواكب ــة الثانوي ــة طابهــا عــى االنتقــال الســلس مــن املرحل ــة. كــام تســاعد الكلي والتعليمي

ويوضــح لنــا الجــدول التــايل عــدد طــاب الجامعــة املســتجدين.
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املستجدين يف كلية العلوم واملهن الصحية

رســم توضيحــي 5 :يبــن اعــداد الطــالب والطالبــات املســتجدين يف كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة لألعــوام اجلامعيــة الثالثــة املاضيــة، 
ونالحــظ بــأن متوســط معــدل النمــو للطــالب هــو 2.8% ومتوســط معــدل النمــو للطالبــات هــو 0.1%. بحيــث ارتفــع معــدل الطــالب للعــام 

املاضــي بنســبة 3.3% عــن العــام الســابق لــه وارتفــع معــدل الطالبــات للعــام املاضــي 4.2% عــن العــام الســابق لــه

جدول 3 :يوضح اجلدول التالي عدد الطالب والطالبات املستجدين ملرحلة الدراسات العليا لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

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

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

38 38 31 ذكر

121املاجستير 106 82 أنثى

159 144 113 املجموع

220 207 186 ذكر
 برامج الزمالة

188العامة 202 175 أنثى

408 409 361 املجموع

79 73 44 ذكر
برامة الزمالة 

63الدقيقة 45 33 أنثى

142 118 77 املجموع

709 671 551 املجموع الكلي

**

*

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

برامج الزمالة
العامة 

برامج الزمالة
الدقيقة

عدد الطالب والطالبات املستجدين ملرحلة الدراسات العليا

رســم توضيحــي 6 :يبــن اعــداد الطــالب والطالبــات املســتجدين لبرنامجــي الزمالــة الدقيقــة والزمالــة العامــة لألعــوام اجلامعيــة الثالثــة 
املاضــي، حيــث أن متوســط معــدل النمــو ملرحلــة املاجســتير هــو 18% ومتوســط معــدل النمــو لبرنامــج الزمالــة العامــة 6% ومتوســط معــدل 
بنســبة 10.4% ملرحلــة  عــن ســابقه  املاضــي  للعــام  والطالبــات  الطــالب  ارتفــاع ألعــداد  الدقيقــة 36% ونالحــظ  الزمالــة  لبرنامــج  النمــو 

املاجســتير و20.3% لبرنامــج الزمالــة الدقيقــة وانخفــاض بســيط بنســبة 0.2% لبرنامــج الزمالــة العامــة 

27
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3. 2. 1  طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب )مقيد(

يــرز لنــا الجــدول التــايل اعــداد طــاب وطالبــات مرحلــة البكالوريــوس خــال األعــوام الجامعيــة الثاثــة املاضيــة يف الجامعــة موزعــًة عــى الكليــات واملوقــع 

الجغــرايف للجامعــة حيــث بلــغ العــدد اإلجــاميل للطــاب والطالبــات للعــام الجامعــي املــايض 1442/1441هـــ  يف املنطقــة الوســطى )6959( طالــب وطالبــة، امــا يف 

املنطقــة الغربيــة فقــد بلــغ العــدد اإلجــاميل للطــاب والطالبــات )2553(، وأمــا يف املنطقــة الرشقيــة فقــد بلــغ إجــاميل الطــاب والطالبــات )1536(، حيــث يتــم يف 

الجــدول التــايل اســتعراض هــذه األرقــام إضافــًة إىل ايضــاح النســبة املجموعــة للطــاب املقيديــن والخريجــن، وهــي عــى النحــو التــايل::

جدول 4 :أعداد طالب اجلامعة  املقيدين ملرحلة البكالوريوس يف املدن اجلامعية الثالث حسب الكلية واجلنس )ذكر/أنثى( للتأكد

املقيدون

العام اجلامعي
املراحل الدراسية

املدينة

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر الكلية

ض
الريا

1518 520 998 1498 501 997 1343 433 910 الطب

477 224 253 465 214 251 396 183 213 طب األسنان

366 182 184 369 199 170 269 141 128 الصيدلة

2076 1040 1036 2176 1060 1116 2587 1212 1375 العلوم واملهن الصحية

457 457 - 425 425 - 403 403 - التمريض

38 - 38 16 - 16 1 - 1 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

1037 478 559 986 462 524 816 396 420 العلوم الطبية التطبيقية

5969 2901 3068 5935 2861 3074 5815 2768 3047 املجموع

1008 390 618 846 301 545 667 216 451 الطب

جدة

1259 743 516 1293 767 526 1372 836 536 العلوم واملهن الصحية

474 474 - 395 395 - 323 323 - التمريض

514 280 234 499 286 213 382 221 161 العلوم الطبية التطبيقية

3255 1887 1368 3033 1749 1284 2744 1596 1148 املجموع

726 495 231 693 501 192 694 496 198 العلوم واملهن الصحية

األحساء

409 210 199 431 230 201 388 212 176 العلوم الطبية التطبيقية

401 401 - 303 303 - 344 344 - التمريض

1536 1106 430 1427 1034 393 1426 1052 374 املجموع

10760 5894 4866 10395 5644 4751 9985 5416 4569 املجموع

%100 54.78 45.22 %100 54.29 45.7 %100 54.24 45.75 النسبة إلى املجموع لنفس العام اجلامعي
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١.3 اخلريجني
تقــوم الجامعــة بإقامــة حفــل لطابهــا وطالباتهــا الخريجــن وتحتفــل بهــم مــع عائاتهــم بجــو يســوده الــرسور والفــرح. كــام أن دور جامعــة امللــك ســعود بــن 

عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة ميتــد لدعــم خريجيهــا للحصــول عــى أفضــل الفــرص الوظيفيــة أو االنتقــال إىل مرحلــة علميــة جديــدة. كــام تســعى الجامعــة 

عــر خطتهــا االســراتيجية واملتوافقــة مــع رؤيــة اململكــة 2030 إىل متكــن وحــدة الخريجــن التابعــة إلدارة العاقــات الجامعيــة والشــؤون اإلعاميــة مــن دعــم 

وتوفــر التدريــب املناســب املتمثــل يف التأهيــل العمــي بالتنســيق مــع كل مــن القطــاع العــام والخــاص، لتوظيفهــم واســتمرار التواصــل معهــم بعــد تخرجهــم مــن 

الجامعــة. باإلضافــة إىل تهيئــة الظــروف املناســبة لهــم ملوامئــة إمكاناتهــم مــع متطلبــات ومتغــرات ســوق العمــل وتلبيــة حاجــات املجتمــع.

1. 3 .1 عدد الطالب والطالبات الخريجين بالجامعة 

جدول 5 :يبن أعداد اخلريجن واخلريجات اجلامعة ملرحلة البكالوريوس خالل السنوات اجلامعية الثالث املاضية اجلنس

أعداد اخلريجن واخلريجات ملرحلة البكالوريوس لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية حسب اجلنس

املجموع انثى ذكر العام اجلامعي

970 562 408 1440/1439 هـ

1344 782 562 1441/1440هـ 

1699 1002 697 1442/1441هـ

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

٤٠٨

٥٦٢

٦٩٧

١٠٠٢

٥٦٢

٧٨٢

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

أعداد اخلريجني واخلريجات ملرحلة البكالوريوس لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

النمــو  يبلــغ متوســط معــدل  )ذكر/أنثــى( حيــث  املاضيــة حســب اجلنــس  الثالثــة  أعــداد اخلريجــن لألعــوام  :يبــن   7 رســم توضيحــي 
للخريجــن 31% واخلريجــات 33%، ونالحــظ ارتفــاع بعــدد اخلريجــن للعــام املاضــي بنســبة 24% وارتفــاع بعــدد اخلريجــات بنســبة %28 
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جدول 6 :يبن أعداد اخلريجن واخلريجات اجلامعة ملرحلة البكالوريوس خالل السنوات اجلامعية الثالث املاضية بحسب الكلية

أعداد اخلريجن واخلريجات ملرحلة البكالوريوس لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية
الكلية

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

506 339 215 الطب

82 77 45 طب األسنان

52 38 17 الصيدلة

644 562 404 العلوم الطبية التطبيقية

415 327 273 التمريض

1699 1343 954 إجمالي عدد اخلريجن

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

٢١٥

٣٣٩

٥٠٦

٤٥
٧٧ ٨٢

١٧ ٣٨ ٥٢

٤٠٤

٥٦٢
٦٤٤

٢٧٣
٣٢٧

٤١٥

الطب طب اسنان الصيدلة  العلوم الطبيةالتمريض
التطبيقية

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ 

أعداد اخلريجني واخلريجات ملرحلة البكالوريوس لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

رســم توضيحــي 8 :يبــن أعــداد اخلريجــن لألعــوام الثالثــة املاضيــة حســب كل كليــة ونالحــظ ارتفــاع يف أعــداد اخلريجــن بنســبة 40% بــن 
العامــن 1440/1439هـــ و1441/1440هـــ، وارتفــاع بنســبة 26% بــن العامــن 1441/1440هـــ و 1442/1441هـــ
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جدول 7: يبن أعداد اخلريجن واخلريجات اجلامعة ملرحلة املاجستير خالل السنوات اجلامعية الثالث املاضية بحسب اجلنس

أعداد اخلريجن واخلريجات ملرحلة املاجستير لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية حسب اجلنس

املجموع انثى ذكر العام اجلامعي

312 150 162 1440/1439هـ

410 202 208 1441/1440هـ

498 237 261 1442/1441هـ

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

١٦٢

١٥٠

٢٦١

٢٣٧
٢٠٨ ٢٠٢

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

أعداد اخلريجني واخلريجات ملرحلة املاجستير لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

النمــو  متوســط  نســبة  تبلــغ  حيــث  )ذكر/أنثــى(  اجلنــس  املاضيــة حســب  الثالثــة  لألعــوام  اخلريجــن  أعــداد  يبــن   :9 توضيحــي  رســم 
للخريجــن 26% واخلريجــات 25%، ونالحــظ ارتفــاع مبعــدل اخلريجــن واخلريجــات للعــام املاضــي عــن العــام الســابق لــه، حيــث بلــغ االرتفــاع 

لــدى اخلريجــن 25% وارتفــاع عــدد اخلريجــات بنســبة
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جــدول 8 :يبــن أعــداد اخلريجــن واخلريجــات اجلامعــة ملرحلــة املاجســتير وبرامــج الزمالــة واإلقامــة خــالل الســنوات اجلامعيــة الثــالث 
املاضيــة بحســب املرحلــة والكليــة

 أعداد اخلريجن واخلريجات ملرحلة املاجستير وبرامج الدراسات العليا لألعوام
اجلامعية الثالثة املاضية الكلية

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

20 22 22 الطب

11 12 6 التمريض

76 60 40 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

98 81 68 برنامج الزمالة الدقيقة

293 235 176 برنامج الزمالة العامة

498 410 312 إجمالي عدد اخلريجن
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2. 3 .1 خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف 

جدول 9 :يوضح أعداد اخلريجن احلاصلن على مراتب الشرف خالل األعوام اجلامعية الثالثة املاضية

اجمالي اخلريجن احلاصلن على مراتب الشرف باجلامعة للعام اجلامعي
التصنيف

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

171 110 78 ممتاز مرتب الشرف األولى

346 230 152 ممتاز مع مرتب الشرف الثانية

305 220 182  جيد جدًا مع مرتبة الشرف الثانيه

822 560 412 إجمالي عدد اخلريجن

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠
٤٥٠

٧٨

١٥٢
١٨٢ ١٧١

٣٤٦
٣٠٥

١١٠

٢٣٠ ٢٢٠

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

 ممتاز مع مرتبة
الشرف ا�ولى

 ممتاز مع مرتبة
الشرف الثانية

 جيد جداً مع مرتبة
الشرف الثانية

أعداد اخلريجني احلاصلني على مراتب الشرف بحسب كل مرتبة لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

رســم توضيحــي 10: يبــن أعــداد اخلريجــن مــع مرتبــة الشــرف خــالل الســنوات الثالثــة املاضيــة ونالحــظ منــو عــام لعــدد احلاصلــن علــى 
مراتــب الشــرف بحيــث بلــغ متوســط معــدل النمــو ملرتبــة الشــرف األولــى بتقديــر ممتــاز 48% ومرتبــة الشــرف الثانيــة بتقديــر ممتــاز %50 

ومرتبــة الشــرف الثانيــة بتقديــر جيــد جــدًا %29



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

34

جــدول 10يوضــح أعــداد الطــالب احلاصلــن علــى مراتــب الشــرف يف اجلامعــة وفروعهــا بنــاًء علــى الدرجــة العلميــة واجلنــس ودرجــة مرتبــة 
الشــرف للعــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

خريجي العام الدراسي 1442/1441هـ املوافق 2021/2020م احلاصلن على مراتب الشرف

املجموع
 جيد جدا مع
 مرتبة الشرف

الثانية

 ممتاز مع
 مرتبة الشرف

الثانية

 ممتاز مع
 مرتبة الشرف

األولى
اجلنس  الدرجة

العلمية املنطقة الكلية

142 55 56 31 ذكر

س
بكالوريو

الرياض

الطب
80 14 37 29 انثى

115 28 56 22 ذكر
جدة

57 15 25 17 انثى

19 11 8 - انثى الرياض

12التمريض 6 6 - انثى جدة

25 17 6 2 انثى األحساء

7 6 1 - ذكر
الرياض

 العلوم الطبية
التطبيقية

83 40 35 8 انثى

35 16 17 2 ذكر
جدة

86 13 35 38 انثى

23 13 9 1 ذكر
األحساء

51 19 20 12 انثى

25 14 6 5 ذكر
الرياض طب األسنان

21 6 12 3 انثى

10 9 1 - ذكر
الرياض الصيدلة

31 23 7 1 انثى

822 املجموع الكلي
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الفصل الثاني: 

األنشطة والخدمات الطالبية
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تمهيد:

يف هــذا الفصــل يتــم اســتعراض دور عــامدة شــؤون الطــاب بجامعــة 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 باإلضافــة إىل مــا تقدمــة الجامعــة لخدمــة 

املجتمــع الســعودي، عــر كليــات الجامعــة وبالتعــاون مــع عــامدة شــؤون الطــاب وذلــك خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـ.

١. 2 األنشطة واخلدمات الطالبية

تعتــر املؤسســات الربويــة والتــي تصنــف مــن ضمنهــا الجامعــات، هــي الركيــزة االساســية واملعــول عليهــا يف إعــداد وتأهيــل األجيــال الواعــدة ومنحهــم الفــرص 

يف اكتســاب املهــارات والثقافــة الســلوكية التــي تعــود عليهــم وعــى املجتمــع بالفائــدة وتعكــس القيــم اإلســامية الحميــدة. ومــن هــذا املنطلــق أخــذت جامعــة 

امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة عــى عاتقهــا ذلــك الواجــب الوطنــي عــر وضــع أنشــطة وبرامــج طابيــة تعــود عــى طابهــا بالفائــدة مــن خــال 

بنــاء شــخصياتهم باالتجــاه الســليم عــى املســتوى املعــريف والســلويك الشــخيص. لتتكامــل بذلــك وظائــف الجامعــة الســلوكية واملعرفــة األكادمييــة، ومبــا أن املقررات 

واملناهــج تركــز عــى الجانــب األكادميــي مــن شــخصية الطالــب، فــإن األنشــطة الطابيــة تهتــم بالجوانــب األخــرى الســلوكية واملعرفيــة والوجدانيــة، لتتكامــل 

بذلــك أدوار الجامعــة يف بنــاء شــخصية الطالــب. فاألنشــطة الطابيــة هــي الدافــع واملحــرك وامليــدان الرحــب يف الجامعــة، كــام تعتــر جــزء هــام مــن الحيــاة 

الجامعيــة التــي ميــارس فيهــا الطــاب هواياتهــم وإبداعاتهــم الاصفيــة، وال يخفــى عليكــم دورهــا الكبــر يف شــغل أوقــات فراغهــم وصقــل شــخصياتهم وتنميــة 

مواهبهــم املختلفــة بالطريــق الصحيــح وتحــت متابعــة وإرشاف مبــارش مــن الجامعــة، وتعــد عــامدة شــؤون الطــاب هــي الجهــة املنفــذة لألنشــطة الطابيــة يف 

الجامعــة كــام أنهــا مســؤولة عــن نشــاطاتهم االجتامعيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي تقــع خــارج املنهــج الــدرايس مــن اجــل تكويــن شــخصية مكتملــة وناضجــة 

ــات فيــام  ــوات التواصــل الطــاب والطالب ــاء قن ــاً. كــام تعتــر عــامدة شــؤون الطــاب هــي حلقــة الوصــل وعامــل مهــم يف إنشــاء وبن ــاً وســلوكياً ومعرفي مهاري

بينهــم مــام تخلــق فــرص للمنافســة واإلبــداع بــن طــاب الجامعــة. ويوضــح لنــا الجــدول التــايل عــدد األنشــطة وعــدد املشــاركن بهــا خــال األعــوام الجامعيــة 

الثاثــة املاضيــة، وهــي عــى النحــو التــايل:

جدول 11 : يبن أعداد الفعاليات  واألنشطة الطالبية وأنواعها والتي مت تنفيذها يف داخل وخارج اجلامعة وفروعها

العام اجلامعي

1442/1441هـنوع النشاط 1441/1440هـ 1440/1439هـ

عدد املشاركن عدد األنشطة عدد املشاركن عدد االنشطة عدد املشاركن عدد االنشطة

5823 74 35914 190 15872 124 األنشطة الثقافية

1348 34 3180 123 2338 15 أنشطة التدريب

822 7 1312 10 1905 15 األنشطة الرياضية

2479 43 5824 50 19517 114 األنشطة االجتماعية

516 14 2879 17 4659 26 األنشطة الفنية

305 5 1978 10 2338 15 األنشطة التقنية

8425 5 21732 12 54845 18 البرامج الكبرى

19718 182 72819 412 101474 327 املجموع
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التقنية

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ 

الفعاليات واألنشطة الطالبية

رســم توضيحــي11: يوضــح أعــداد الفعاليــات واألنشــطة الطالبيــة وأنواعهــا يف اجلامعــة خــالل الثالثــة أعــوام اجلامعيــة املاضيــة ونالحــظ 
انحفــاض يف عــدد األنشــطة للعامــن اجلامعيــن 1441/1440هـــ و 1442/1441هـــ وذلــك بســبب جائحــة فايــروس كورنــا
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2.2 البرامج الكبرى املوسمية والبرامج املستمرة طوال العام اجلامعي

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

طــوال العــام الجامعــي. مــن خــال تقديــم الخدمــات املرتبطــة باألنشــطة والفعاليــات الطابيــة مبــا يســهم يف خلــق بيئــة جاذبــة ومعينــة عــى التحصيــل العلمــي، 

فالعــامدة هــي الجهــة التــي تُعنــى بالطــاب خــارج قاعــة الــدرس، وتُعــد برامــج عــامدة شــؤون الطــاب مــن أهــم القنــوات التــي تتيــح للطالــب والطالبــة فرصــة 

التواصــل والتفاعــل مــع زمائهــم يف كليــات الجامعــة املختلفــة، إضافــًة إىل االحتــكاك بزمائهــم يف الجامعــات املحليــة والخارجيــة األخــرى.

جــدول 12: يوضــح البرامــج الكبــرى املوســمية والتــي أقيمــت حتــت إشــراف عمــادة شــؤون الطــالب وكان احلضــور عــن طريــق العــرض املرئــي 
يف برامــج التواصــل االجتماعــي )Twitter، YouTube، Teams( خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

البرامج الكبرى املوسمية

برامج العام اجلامعي 1442/1441هـ

عدد املستفيدين املدينة البرنامج

1900 الرياض - جدة - األحساء بداية خير

3200 الرياض - جدة - األحساء االحتفال باليوم الوطني

500 الرياض - جدة - األحساء  حياكم

2600 الرياض - جدة - األحساء احلمالت الصحية

1322 الرياض - جدة - األحساء احلفل اخلتامي

جــدول 13: البرامــج املســتمرة طــوال العــام والتــي تقــام حتــت إشــراف عمــادة شــؤون الطــالب وكان احلضــور عــن طريــق العــرض املرئــي يف 
برامــج التواصــل االجتماعــي )Twitter، YouTube، Teams(  خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

البرامج املستمرة طوال العام

برامج العام اجلامعي 1442/1441هـ

عدد املستفيدين الفرع نبذة تعريفية البرنامج

5000  الرياض -  جدة -
األحساء

هــو حلقــة الوصــل بــن الطالــب املســتجد والطــالب األقــدم يف اجلامعــة. يقــدم املرشــد الطالبــي املشــورة 
للطالــب املســتفيد بنــاء علــى جتربتــه الشــخصية، كاملســاعدة يف حــل الصعوبــات األكادمييــة التــي قــد 

يواجهــا الطالــب املســتفيد.
أرشدني

90  الرياض -  جدة -
األحساء

هــي مبــادرة طالبيــة غايتهــا خلــق بيئــة خصبــة وســاحة رحبــة للتبــادل املعــريف والثقــايف بــن الطــالب، 
يســهل فيهــا اكتشــاف االهتمامــات املعرفيــة والثقافيــة املختلفــة بــن األقــران مــن مختلــف الكليــات 

والســنوات.
سراج

38 الرياض
جدة

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

 األكادميية
الطالبية

1392 الرياض

برنامــج يهتــم بتقــدمي املهــارات وذلــك مــن خــالل تقــدمي سلســلة مــن ورش العمــل املختلفــة تقــدم مــن 
قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك لتوجيــه الطالــب والطالبــة إلــى طــرق النجــاح والتفــوق الدراســي 
وتخطــي الصعوبــات والضغوطــات املتوقعــة والتــي قــد تعيــق ســرعة انســجامهم يف الســنوات اجلامعيــة 

املتقدمــة.

مهارات التعلم

1905 الرياض هــو برنامــج حــواري يهــدف إلظهــار اجلانــب املختلــف مــن حيــاة وشــخصيات ضيوفــه بطريقــة عفويــة 
بعيــدة عــن الرســمية املعتــادة مــن قبــل الشــخصيات املســتضافة. البودكاست
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1. 2. 2  األنشطة الثقافية والتوعوية واإلرشادية 

اهتمــت عــامدة شــؤون الطــاب بتفعيــل دور األنشــطة التوعويــة واإلرشــادية والثقافيــة ملــا لهــا مــن أهميــة يف إعــداد الطالــب وتنميــة فكــره ومداركــه وثقافتــه 

العامــة وتعزيــز القيــم الســلوكية الســوية يف املجتمــع والتــي اشــتملت عــى محــارضات يف مجــاالت متعــددة ونــدوات وملتقيــات ثقافيــة ومســابقات ثقافيــة 

متنوعــة وبرامــج وقائيــة وتوعويــة، كــام حرصــت عــى فتــح املجــال ملشــاركة املجتمــع يف بعــض هــذه األنشــطة.

جــدول 14: يوضــح أبــرز األنشــطة التوعوية/اإلرشــادية/الثقافية التــي قامــت بهــا عمــادة شــؤون الطــالب يف اجلامعــة وفروعهــا خــالل العــام 
اجلامعــي 1442/1441هـ

2. 2. 2  األنشطة االجتماعية والمجتمعية

هــي برامــج تســهم يف ترابــط الطــاب وتحقيــق التفاعــل بينهــم وبــن املجتمــع الجامعــي وتنميــة روح البــذل والعطــاء يف النفــوس وذلــك مــن خــال األنشــطة 

ــد  ــع الواحــد الواع ــاء املجتم ــوالء لبن ــامء وال ــز روح االنت ــه هــو تعزي ــي وأســمى آيات ــل االجتامع ــات العم ــن متطلب ــك م ــة. كذل ــة واإلرشــادية والثقافي التوعوي

واملشــاركة فيــه، كــام تكمــن أهميــة العمــل االجتامعــي لــدى فئــات الشــباب يف تعزيــز وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم الشــخصية مــن جميــع النواحــي العلميــة 

ــة  ــز العمــل االجتامعــي التطوعــي داخــل الجامع ــة وتعزي ــل األنشــطة االجتامعي ــق حرصــت عــامدة شــؤون الطــاب عــى تفعي ــة، فمــن هــذا املنطل والعملي

ــة املتنوعــة. ــة والتطوعي ــك بالحمــات التثقيفي وخارجهــا وذل

اجلامعــي  العــام  خــالل  فيهــا  املشــاركن  وعــدد  وفروعهــا  اجلامعــة  االجتماعيــة يف  األنشــطة  عــدد  التالــي  اجلــدول  يوضــح   :15 جــدول 
1442/1441هـــ 1442/1441هـــاجلامعي 

األنشطة الثقافية والتوعية واإلرشادية

عدد املستفيدين عدد األنشطة املدينة

2415 30 نشاط الرياض

1463 16 نشاط جدة

1945 28 نشاط األحساء

األنشطة االجتماعية واملجتمعية

عدد املستفيدين عدد األنشطة املدينة

1492 28 نشاط الرياض

288 9 أنشطة جدة

699 6 أنشطة األحساء
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3. 2. 2  دور الجامعة عبر عمادة شؤون الطالب في خدمة المجتمع السعودي 

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

1442/1441هـــ، كــام تــؤدي الجامعــة ممثلــة بعــامدة شــؤون الطــاب دوراً كبــراً يف املجتمــع وذلــك مــن خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة الخارجيــة تطوعيــة 

وتثقيفيــة وغرهــا وذلــك عــن طريــق إقامــة حمــات يف املــدارس واألماكــن العامــة باإلضافــة للمستشــفيات والجمعيــات الخريــة لتعريــف املجتمــع بالجامعــة.

جــدول 16: يوضــح اجلــدول دور عمــادة شــؤون الطــالب يف خدمــة املجتمــع ومــا تقدمــة مــن اســهامات يف نشــر الثقافــة الصحيــة والعمــل 
التطوعــي

٤. 2. 2  األنشطة الرياضية والترفيهية 

تلتــزم إدارة األنشــطة الرياضيــة يف عــامدة شــؤون الطــاب بتقديــم مجموعــة مــن الرامــج واألنشــطة الرياضيــة والصحيــة والرفيهيــة  وغرهــا والتــي تهــدف إىل 

نــرش الوعــي الريــايض والصحــي وجــذب أكــر عــدد مــن الطــاب ملامرســة الرياضــات املتنوعــة  باإلضافــة إىل دعــم الطلبــة الرياضيــن و خدمــة املجتمــع املحــي 

ــة، فهــي تعمــل كل  ــة واالجتامعي ــة والنفســية والعقلي ــع النواحــي البدني ــة شــخصية الطالــب مــن جمي ــة املختلفــة وتنمي بالتعــاون يف إنجــاح الرامــج الرياضي

عــام عــى وضــع خطــط للرامــج واألنشــطة الرفيهيــة والرياضيــة باإلضافــة إىل تنظيــم البطــوالت الداخليــة والخارجيــة واســتخدام املرافــق الرياضيــة يف الجامعــة 

واملشــاركة يف أنشــطة وبرامــج الجامعــات األخــرى.

جــدول 17يوضــح اجلــدول التالــي عــدد األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة يف املدينــة اجلامعــة وفروعهــا وعــدد املشــاركن فيهــا خــالل العــام 
اجلامعــي 1442/1441هـــ

نبذه عنوان املبادرة التطوعية املقر

 برنامــج يقــام ســنويًا وأقيــم هــذا العــام عــن بعــد وهــو لتعريــف طــالب املرحلــة
املدارس برنامج حياكم الثانويــة باجلامعــة

األنشطة الرياضية والترفيهية

عدد املستفيدين عدد األنشطة اسم النشاط

822 7 أنشطة
الرياض

جدة
األحساء
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٥. 2. 2  األنشطة الفنية 

وهــي أنشــطة ممثلــة بالفنــون التشــكيلية والتصويــر واملشــغوالت وغرهــا الكثــر وقــد حرصــت عــامدة شــؤون الطــاب عــى تخصيــص نــادي لهــذا النــوع مــن 

األنشــطة وذلــك ملــا لــه دور يف تنميــة مواهــب الطــاب الفنيــة واإلبداعيــة باإلضافــة إىل اكســابهم مهــارات متنوعــة وتنميــة الحــس الفنــي لــدى الطالــب كــام انــه 

كان لهــا دور يف اكتشــاف الطــاب املوهوبــن فنيــاً ودعــم قدراتهــم.

جــدول 18: يوضــح اجلــدول التالــي أنــواع األنشــطة الفنيــة يف املدينــة اجلامعيــة بالريــاض ونبــذة عــن كل نشــاط وعــدد املشــاركن فيــه خــالل 
العــام اجلامعــي 1442/1441هـ

6. 2. 2  األنشطة التقنية

تحــرص عــامدة شــؤون الطــاب عــى تطويــر مهــارات طــاب الجامعــة ومســاعدتهم يف مواكبــة تطــور التكنولوجيــا الحديثــة ومــا يســتجد يف عــامل التقنيــة وصناعــة 

املحتــوى وغرهــا مــن خــال مــا تقدمــه مــن األنشــطة التقنيــة. 

جدول 19: يوضح عدد األنشطة التقنية يف اجلامعة وفروعها وعدد املشاركن فيها خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

األنشطة الفنية

عدد املستفيدين عدد األنشطة املدينة

210 5 أنشطة الرياض

204 6 أنشطة جدة

102 3 أنشطة األحساء

األنشطة التقنية

عدد املستفيدين عدد األنشطة املدينة

305 5 أنشطة
الرياض

جدة
األحساء
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2.3 اخلدمات الطالبية

عــامدة شــؤون الطــاب هــي إحــدى العــامدات املســاندة يف الجامعــة، وقــد أنشــئت يف عــام 1427هـــ، 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.

1. 3. 2  الخدمات الطالبية العامة

1. 1. 3. 2  التوجيه واإلرشاد الطالبي: 

انطاقــاً مــن أهميــة التوجيــه واإلرشــاد الطــايب تهتــم العــامدة بهــذا الجانــب اهتاممــاً كبــراً فهــي تقــوم بإرشــاد الطــاب املســتجدين وتنظيــم برامــج الختيــار 

التخصــص املناســب باإلضافــة إىل لجــان التأديــب.

2. 1. 3. 2  التوجيه واإلرشاد الطالبي: 

يهــدف صنــدوق الطالــب إىل دعــم األنشــطة الطابيــة االجتامعيــة والثقافيــة والعلميــة، كــام يقــدم العديــد مــن الرامــج أبرزهــا برنامــج القــروض واإلعانــات 

ــة بعــامدة شــؤون الطــاب. ــة الطابي ــة، ويعــد صنــدوق الطالــب الداعــم األســايس لألكادميي ــدورات التدريبي -التشــغيل الطــايب - ال

البرامج التي يقدمها صندوق الطالب:

برنامج القروض واإلعانات:
ــة  ــم املادي ــة حالته ــد دراس ــك بع 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

واالجتامعيــة مــن قبــل اللجنــة علــامً أنــه قــد تكــون اإلعانــة مســتمرة أو مقطوعــة يحــدد ذلــك مــن قبــل لجنــة صنــدوق الطالــب، كــام يقــدم الرنامــج قــروض 

مســردة للطــاب والطالبــات وهــي مبالــغ ماليــة تعطــى للطــاب والطالبــات ويتــم اســردادها مــن خــال الخصــم اســتقطاعاً مبــا ال يتجــاوز 25% مــن قيمــة 

املكافــأة الشــهرية حتــى يتــم ســداد قيمــة القــرض. الهــدف الرئيــي مــن الرنامــج هــو دعــم الطــاب والطالبــات ومســاندتهم يف تخطــي العقبــات املاليــة التــي 

قــد تواجههــم وتكــون عائــق لهــم. 

برنامج استقطاب العروض والخصومات عىل األزياء واملستلزمات الطبية:
ــرشكات  ــة ال ــم مخاطب ــث يت ــة حي ــاء واملســتلزمات الطبي ــات عــى األزي ــج العــروض والخصوم ــب هــو برنام ــدوق الطال ــا صن ــي يقدمه ــج الت أحــد أهــم الرام

والتنســيق معهــم وذلــك لتقديــم خصومــات عــى األزيــاء واملســتلزمات الطبيــة وكذلــك الكتــب الدراســية، لكافــة طــاب وطالبــات الجامعــة وذلــك للمســاهمة 

ــدى الطــاب والطالبــات. ــاة الدراســية ل يف تيســر الحي

برنامج التشغيل الطاليب: 
ــة التــي يقدمهــا صنــدوق الطالــب، نظــراً ألهميــة ذلــك يف صقــل شــخصية الطالــب  ــة الربويــة واالجتامعي يعــد برنامــج التشــغيل الطــايب أحــد برامــج الرعاي

الجامعــي وانطاقــاً مــن األهــداف الربويــة مــن أجــل تنميــة قــدرات الطلبــة ومســاعدتهم يف التغلــب عــى الصعوبــات واملشــاكل التــي قــد تواجههــم خــال 

الحيــاة العمليــة. كــام يهتــم برنامــج التشــغيل الطــايب بتعويــد الطــاب عــى مامرســة العمــل وتحمــل املســؤولية ويكــون ذلــك مــن خــال تشــغيلهم يف أحــد 

إدارات أو كليــات الجامعــة يف أوقــات فراغهــم مبقابــل مــادي يعــود عليهــم بالنفــع وذلــك بدعــم مــن صنــدوق الطالــب.

أهداف الربنامج:
-   اتاحة الفرصة للطاب والطالبات إلبراز مواهبهم الكامنة واكسابهم مهارات عملية من خال مامرسة العمل.

-   استغال أوقات فراغ الطاب والطالبات مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة وتدريبهم عى االعتامد عى الذات وتحمل املسؤولية.

-   سد حاجة وحدات الجامعة يف بعض األعامل املؤقتة والتي ال تتطلب موظف دائم.

-   تدريب الطاب والطالبات عى مبدأ التحصيل مقابل العمل والعطاء، وسد بعض حاجاتهم املالية.
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برنامج الدورات التدريبية:
يقــدم الرنامــج للطــاب والطالبــات العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والرامــج املكثفــة وذلــك لتطويــر مهــارات الطلبــة وقدراتهــم يكــون ذلــك بالتعــاون مــع 

مدربــن معتمديــن وأعضــاء هيئــة تدريــس متخصصــن يف مجــاالت مختلفــة بدعــم مــن صنــدوق الطالــب.

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

الطــاب والطالبــات عــى اجتيــاز حاجــز اللغــة اإلنجليزيــة ورفــع مســتوى جاهزيتهــم دراســياً )يوجــد شــهادة حضــور دورة معتمــدة(.

األكادميية الطالبية:
تقــدم األكادمييــة الطابيــة دورات تدريبيــة للطــاب والطالبــات لتنميــة مهاراتهــم ومواهبهــم، يكــون ذلــك بحثّهــم عــى االلتحــاق بــدورات مختلفــة يقدمهــا نخبــة 

مــن الطــاب والطالبــات بدعــم مــن صنــدوق الطالــب، تســتمر هــذه الــدورات لعــدة أســابيع يتــم فيهــا تدريــب الطلبــة بشــكل مكثـّـف ليحصلــوا عــى املهــارات 

التــي تؤهلهــم للعمــل كمحرفــن يف ذات املجــال. مــن الــدورات التــي تقدمهــا األكادمييــة الطابيــة دورة أساســيات الفوتوشــوب والتصميــم الجرافيــي، ودورة 

التصويــر الســيناميئ واملونتــاج، ودورة كتابــة وصناعــة املحتــوى، ودورة أساســيات التصويــر الفوتوغــرايف.

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

-   خدمة املحتوى املريئ واملسموع بنادي الطاب.

-   إشغال وقت فراغ الطاب والطالبات مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.

-   تعزيز العاقات وتبادل الفائدة واملعرفة بن ذوي االهتاممات املشركة.

-   إيجاد الفرص املناسبة للطاب والطالبات ملامرسة مهاراتهم املكتسبة. 

جدول 20: يوضح أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املصروفة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املصروفة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

املبالغ املصروفة )ريال سعودي( عدد املستفيدين نوع اخلدمة

8000 2 اإلعانات الشهرية

495 1 اإلعانات املقطوعة

198000 71 السلف

7363 8 برنامج التشغيل الطالبي

62940 127 مكافآت قادة األندية

276798 209 املجموع
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2. 3. 2  الخدمات الطالبية الخاصة

2. 1. 3. 2  مركز صحة الطالب:

مهمة املركز: 

يهتــم بدعــم طــاب وطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة نفســياً ومســاعدتهم عــى تجــاوز مــا يواجهونــه مــن صعوبــات وضغوطــات 

نفســية قــد يتعــرض لهــا طالــب املرحلــة الجامعيــة، األمــر الــذي يســاهم يف توفــر البيئــة املناســبة لتحقيــق التقــدم الــدرايس والشــخيص حتــى يتخــرج الطالــب 

ــة  ــة العربي ــايل اململك ــا الغ ــة يف وطنن ــة التنمي ــة واالنخــراط يف املســاهمة يف عجل ــل مســرته املهني ــة والنفســية ويكم ــة األكادميي ــن الناحي بأفضــل مســتوى م

الســعودية.

رؤية املركز: 

يســعى املركــز إىل تقديــم جميــع الخدمــات النفســية الازمــة لطــاب وطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بالشــكل الــذي يســهل 

عليهــم مســرتهم األكادمييــة يف الجامعــة، وتخلــق االســتقرار النفــي واملهنــي، ويجعلهــم أكــر جاهزيــة للعمــل عــى خدمــة صحــة الوطــن.

رسالة املركز:

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

ويهــدف املركــز مســتقباً إىل توفــر الكــوادر البرشيــة 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.

ومن أهم نشاطات وإنجازات مركز العناية بالطالب:

•   اليــوم التعريفــي للطــاب والطالبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة حيــث قــام العميــد املشــارك بكليــة الطــب، بتعريــف املركــز 

وعــن أهميتــه وأهدافــه باإلضافــة إىل طــرق الحجــز وذكــر موقــع املركــز يف الجامعــة وســاعات العمــل اليوميــة.

•   توعية مبحارضات وورش عمل عن املركز وخدماته يف مختلف الكليات الطب -التمريض- الصيدلة -العلوم واملهن الصحية.

•   انشاء وحدة التوعية الفكرية.

•  املشاركة يف تفعيل اليوم العاملي للصحة النفسية.

أهمية جلسات االستشارة النفسية:

تكمــن أهميــة جلســات االستشــارة عنــد احتيــاج الطالــب اللجــوء إىل شــخص خــارج نطــاق دائرتــه، حيــث إنهــا تلعــب دور كبــر يف فهــم املشــاكل بشــكل أوضــح 

وأدق، وميكــن لــذوي الخــرة تقديــم املســاعدة يف اإلرشــاد بالقيــام بالتغيــرات املناســبة والتعامــل معهــا. 

جدول 21: يوضح باألرقام االستشارات الطبية والتي مت تقدميها للمستفيدين من خدمات مركز صحة الطالب

أعداد املستفيدات من الطالبات أعداد املستفيدين من الطالب

 عدد جلساتالعام اجلامعي
االستشارات عدد املستفيدين  عدد جلسات

االستشارات عدد املستفيدين

532 233 448 186 1440/1439هـ

342 229 246 164 1441/1440هـ

677 208 602 170 1442/1441هـ

كام يربز لنا الجدول أعاله ارتفاع يف عدد املستفيدين من الطالب والطالبات يعود ذلك بسبب:

•  عمل محارضات وأنشطة ترفع من الوعي وأهمية الصحة النفسية.

•   تقبل وثقة الطاب والطالبات للخدمة والخصوصية بعد االعتامد عى خرة من استفاد منهم. 
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جدول 22: يوضح باألرقام مدى اخلدمات التي يقدمها مركز صحة الطالب على مستوى اجلامعة

مركز صحة الطالب

 عدد احلاالت التي
مت عالجها

اجلنس
أعداد املستفيدين الفرع العام اجلامعي

أنثى ذكر

307 179 128 307 الرياض

1440/1439هـ
52 21 31 52 جدة

60 33 27 60 األحساء

419 233 186 419 املجموع

247 163 84 247 الرياض

1441/1440هـ
63 34 31 63 جدة

81 32 49 81 األحساء

391 229 164 391 املجموع

235 130 105 235 الرياض

1442/1441هـ
73 36 37 73 جدة

70 42 28 70 األحساء

378 208 170 378 املجموع

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

١٨٦

٢٣٣

١٧٠

٢٠٨

١٦٤

٢٢٩

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

عدد اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات من مركز صحة الطالب 

رسم توضيحي12: يوضح عدد اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات من مركز صحة الطالب لألعوام اجلامعي الثالثة املاضية
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3. 3. 2  المواصالت

تحــرص الجامعــة عــى أن يتنقــل طابهــا بأحــدث الوســائل الحديثــة واآلمنــة لتســهيل عمليــة التنقــل بــن منشــآت الجامعــة واملستشــفيات التابعــة لــوزارة الحــرس 

الوطنــي. حيــث ترتبــط أجــزاء املدينــة الجامعيــة بالريــاض بشــبكة مواصــات متطــورة )صديقــة للبيئــة( مــن أجــل تســهيل تنقــات الطــاب والطالبــات وأعضــاء 

هيئــة التدريــس واملوظفــن بــن الكليــات والعــامدات واملبنــى اإلداري واملستشــفى واملدينــة الســكنية ومختلــف املواقــع. أمــا بالنســبة للمــدن الجامعيــة يف جــدة 

واألحســاء فيتــم معاينتهــا بشــكل مســتمر لتكــون املواصــات متاحــة بطــرق مهيئــة للمشــآة.

جدول 23: يوضح عدد املستفيدين من الرحالت اليومية التي مت تنفيذها خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ 

عدد الرحالت عدد املستفيدين املنطقة

30645 8979 الرياض

1796 402 جدة

28008 17205 األحساء

60449 26586 املجموع

48
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تاريخ التنفيذ فئات احلضور عدد 
احلضور وصف البرنامج اسم البرنامج املدينة

 فتح مجال التطوع للمشاركة يف 700 طالب وطالبات مستمر طول العام
 تنظيم مركز لقاحات كورونا

 املشاركة مبركز
الرياض لقاحات كورونا

21-3-2021م جميع الفئات 120

 سلسلة من احملاضرات املقدمة
 اون الين حول الصحة يقدمها

 مختصن من أعضاء هيئة
 التدريس

الصحة واملجتمع جدة

2-3-2021م جميع الفئات 105

 مبادرة لنشر و التحدث لتعريف
 الناس عن سرطان األطفال
 عن طريق نشر املعلومات و

اإلحصاءات على الطالب

 اليوم العاملي لسرطان
الطفل جدة

12-2-2021م جميع الفئات 48

 تقدمي محتوى علمي توعوي
 موجه إلى الكادر الصحي؛

 للتعامل مع مختلف الفئات
 من ذوي الهمم )االحتياجات

 اخلاصة( حتت إشراف مختصن
.يف املجال

ذو الهمم جدة

2.٤ املجتمع واجلامعة

1. ٤. 2  تعريف الجامعة في المجتمع

تــؤدي الجامعــة ممثلــة بعــامدة شــؤون الطــاب دوراً كبــراً يف املجتمــع وذلــك مــن خــال إســهامات الطــاب باألنشــطة الخارجيــة تطوعيــة وتثقيفيــة وغرهــا 

وذلــك عــن طريــق إقامــة حمــات يف املــدارس واألماكــن العامــة باإلضافــة للمستشــفيات والجمعيــات الخريــة لتعريــف املجتمــع بالجامعــة.

جــدول 24: البرامــج التــي تقدمهــا العمــادة مــن خــالل فــروع اجلامعــة بالريــاض وجــدة واألحســاء يف مجــال خدمــة املجتمــع عبــر التعــاون مــع 
كليــات اجلامعــة ومشــاركة منســوبيها خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ 2021/2020م ، يتضمــن اجلــدول مــا يلــي:

2. ٤. 2  مساهمات القطاع الخاص في تمويل خدمة المجتمع: 

للقطــاع الخــاص دور بــارز وفعــال يف املجتمــع حيــث يلعــب دوراً يف دعــم برامــج التنميــة املجتمعيــة واســتدامتها وانطاقــاً مــن الــدور املتزايــد الــذي يلعبــه 

القطــاع الخــاص يف االرتقــاء بالخدمــات االجتامعيــة املقدمــة للمجتمــع حرصــت عــامدة شــؤون الطــاب عــى فتــح املجــال للقطــاع الخــاص باملســاهمة يف إنجــاح 

الرامــج واألنشــطة واملبــادرات الطابيــة بــرشاكات تعقــد مــع الجامعــة

جدول 25: يوضح أعداد الشراكات خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

عدد الفعاليات عدد اجلهات املشاركة املنطقة

13 39 الرياض- جدة- األحساء
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للعــام اجلامعــي  الصحيــة  للعلــوم  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود  امللــك  للطــالب يف جامعــة  املنفــذة  التدريبيــة  البرامــج  يوضــح   :  26 جــدول 
1442/1441هـــ

عدد املتدربن من الطالب
عدد البرامج التدريبية املجال

إناث ذكور

594 798 22 مهارات التعلم

1278 1192 186 اإلرشاد الطالبي

25 15 3  األكادميية الطالبية

1897 2005 211 اإلجمالي
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الفصل الثالث:

أعضاء هيئة التدريس 



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

54

تمهيد:

يتــم يف هــذا الفصــل اســتعراض أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة 

ــاء باملســتوى  ــر الجــودة واالرتق ــاس معاي ــث عــى قي ــة، كــام يشــتمل الفصــل الثال ــس والجنســية والدرجــة العلمي ــة والجن ــاًء عــى الكلي ــك بن واألحســاء. وذل

النوعــي لرامــج التعليــم العــايل يف الجامعــة باإلضافــة إىل بيــان بأعضــاء هيئــة التدريــس الحائزيــن عــى جوائــز علميــة عــى املســتوى املحــي والعاملــي خــال 

العــام الجامعــي 1442/1441هـــ املوافــق 2021/2020م.

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

والجنســية

يف هــذه الجزئيــة يتــم توضيــح أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة، مــن خــال تعدادهــم يف املركــز الرئيــي للجامعــة وفروعهــا بجــدة واألحســاء، موزعــن 

عــى الكليــات مــع بيــان الجنــس )ذكر/أنثــى( والجنســية )ســعودي/غر ســعودي(.

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠
١٨٠٠

٩٧٥

٥٢٧

١٥٠٢

١٠٧٣

٤٧٩

١٥٥٢

١١١١

٥٠٩

١٦٢٠

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

أعضاء هيئة التدريس بناء على اجلنسية

رســم توضيحــي 13: بيــان أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس الســعودين والغيــر الســعودين يف اجلامعــة لألعــوام اجلامعيــة الثــالث املاضيــة 
ونالحــظ انخفــاض يف عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اجلنســية الســعودية بنســبة 3% مقارنــة بالعــام الســابق لــه وكذلــك نســبة أعضــاء 

هيئــة التدريــس الغيــر ســعودين انخفضــت مبقــدار %5
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٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٩٧٠

٥٣٢

٩١٤

٦٣٨

١٠٠٣

٦١٧

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

أعضاء هيئة التدريس بناء على اجلنس

رســم توضيحــي 14: بيــان أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بنــاء علــى اجلنــس )ذكــر/ انثــى( لألعــوام اجلامعيــة الثالثــة املاضيــة ونالحــظ زيــادة 
بعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس األنــاث مبتوســط 9% خــالل الثــالث أعــوام اجلامعيــة املاضيــة، وانخفــاض عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور 

مبتوســط 2% لألعــوام اجلامعيــة الثالثــة املاضيــة
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جــدول 27: يبــن اجلــدول التالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام اجلامعــي 1440/1439هـــ بنــاًء علــى كل 
فــرع مــن فــروع اجلامعــة

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للعام اجلامعي 1440/1439هـ

املجموع
اجلنس واجلنسية

الكلية املنطقة
غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي

396 16 87 18 275 الطب

ض
ريا

ال

65 8 17 13 27 طب األسنان

48 8 16 9 15 الصيدلة

95 5 12 24 54 العلوم الطبية التطبيقية

37 24 - 13 - التمريض

28 2 13 4 9 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

182 35 78 50 19 العلوم واملهن الصحية

851 98 223 131 399 املجموع

284 9 30 70 175 الطب

دة
ج

36 19 - 17 - التمريض

52 4 4 17 27 العلوم الطبية التطبيقية

112 25 33 39 15 العلوم واملهن الصحية

484 57 67 143 217 املجموع

51 4 13 16 18 العلوم الطبية التطبيقية
اء

س
ألح

ا

66 14 23 19 10 العلوم واملهن الصحية

50 28 - 22 - التمريض

167 46 36 57 28 املجموع

1502 201 326 331 644 املجموع
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جــدول 28 : يبــن اجلــدول التالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام اجلامعــي 1441/1440هـــ بنــاًء علــى كل 
فــرع مــن فــروع اجلامعــة

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للعام اجلامعي 1441/1440هـ

املجموع
اجلنس واجلنسية

الكلية املنطقة
غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي

487 32 84 71 300 الطب

ض
ريا

ال

68 6 14 18 30 طب األسنان

62 6 14 11 31 الصيدلة

99 7 12 29 51 العلوم الطبية التطبيقية

45 22 - 21 2 التمريض

27 1 10 6 10 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

181 25 71 61 24 العلوم واملهن الصحية

969 99 205 217 448 املجموع

284 13 29 69 173 الطب

دة
ج

45 29 - 15 1 التمريض

37 1 4 14 18 العلوم الطبية التطبيقية

141 24 31 53 33 العلوم واملهن الصحية

507 67 64 151 225 املجموع

56 7 19 13 17 العلوم الطبية التطبيقية
اء

س
ألح

ا

56 12 16 19 9 العلوم واملهن الصحية

32 20 - 12 - التمريض

144 39 35 44 26 املجموع

1620 205 304 412 699 املجموع
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جــدول 29: يبــن اجلــدول التالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم باجلامعــة للعــام اجلامعــي 1442/1441هـــ بنــاًء علــى كل 
فــرع مــن فــروع اجلامعــة

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

املجموع
اجلنس واجلنسية

الكلية املنطقة
غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي

458 32 74 72 280 الطب

ض
ريا

ال

60 10 14 19 17 طب األسنان

60 7 14 11 28 الصيدلة

98 6 11 32 49 العلوم الطبية التطبيقية

47 23 - 22 2 التمريض

25 2 11 5 7 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

186 24 65 70 27 العلوم واملهن الصحية

934 104 189 231 410 املجموع

248 13 24 57 154 الطب

دة
ج

42 25 - 17 - التمريض

44 3 5 18 18 العلوم الطبية التطبيقية

123 15 31 53 24 العلوم واملهن الصحية

457 56 60 145 196 املجموع

55 10 14 12 19 العلوم الطبية التطبيقية
اء

س
ألح

ا

60 13 14 21 12 العلوم واملهن الصحية

46 19 - 27 - التمريض

161 42 28 60 31 املجموع

1552 202 277 436 637 املجموع
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3.1.2  توزيــع أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة حســب الفــرع والكليــة والدرجــة العلميــة 
والجنس

جدول 30 : يوضح اجلدول أعداد أعضاء هيئة التدريس بناء على الرتبة األكادميية

العام اجلامعي
1442/1441هـ

العام اجلامعي
1441/1440هـ

العام اجلامعي
1440/1439هـ املرتبة العلمية

37 39 أستاذ ذكر 39

11 6 3 أستاذ أنثى

75 84 83 أستاذ مشارك ذكر

19 18 23 أستاذ مشارك أنثى

570 638 584 أستاذ مساعد ذكر

281 306 188 أستاذ مساعد أنثى

156 160 155 محاضرين

192 175 183 محاضرات

76 82 109 املعيدين ومدرسي اللغة

135 112 135 املعيدات ومدرسات اللغة

1552 1620 1502 املجموع
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جدول 31: يوضح أعداد األســاتذة واألســاتذة املشــاركن واألســاتذة املســاعدين يف اجلامعة حســب الفرع، الكلية، اجلنس والدرجة العلمية 
للعــام اجلامعي 1442/1441هـ

العام اجلامعي 1442/1441هـ

املجموع

اجلنس واجلنسية

الكلية

قة
نط

امل

 أستاذ
 مساعد
أنثى

 أستاذ
 مساعد

ذكر

 أستاذ
 مشارك

أنثى

 أستاذ
 مشارك

ذكر
أستاذ أنثى أستاذ ذكر

422 75 282 6 38 3 18 الطب

ض
ريا

ال

32 12 15 1 2 - 2 طب األسنان

32 6 16 2 3 - 5 الصيدلة

43 10 28 1 3 - 1  العلوم الطبية
التطبيقية

28 23 2 2 - 1 - التمريض

21 4 7 1 5 - 4  الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية

50 20 21 - 7 - 2 العلوم واملهن الصحية

628 150 371 13 58 4 32 املجموع

238 64 163 1 8 - 2 الطب

دة
ج

19 18 - 1 - - - التمريض

28 10 14 1 1 1 1  العلوم الطبية
التطبيقية

33 18 9 - 5 - 1 العلوم واملهن الصحية

318 110 186 3 14 1 4 املجموع

22 5 9 2 1 4 1  العلوم الطبية
التطبيقية

اء
س

ألح
ا

15 9 4 - 2 - - العلوم واملهن الصحية

10 7 - 1 - 2 - التمريض

47 21 13 3 3 6 1 املجموع

993 281 570 19 75 11 37 املجموع
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3.1.3  توزيــع المحاضريــن والمعيديــن ومدرســين اللغــة بالجامعــة حســب الفــرع والكليــة 
والجنــس

جدول 32: يبن أعداد احملاضرين واملعيدين ومدرسي اللغة باجلامعة حسب الفرع والكلية واجلنس للعام اجلامعي 1442/1441هـ

العام اجلامعي 1442/1441هـ

املسمى األكادميي

الكلية املنطقة
املجموع

 املعيدات
 ومدرسات

اللغة

 املعيدين
 ومدرسي

اللغة
احملاضرات احملاضرين

36 9 7 11 9 الطب

ض
ريا

ال

28 7 4 9 8 طب األسنان

28 - 2 10 16 الصيدلة

55 16 5 11 23 العلوم الطبية التطبيقية

19 9 - 10 - التمريض

4 - - 2 2 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

136 23 26 51 36 العلوم واملهن الصحية

306 64 44 104 94 املجموع

10 3 3 2 2 الطب

دة
ج

23 15 - 8 - التمريض

16 7 4 2 3 العلوم الطبية التطبيقية

90 10 7 40 33 العلوم واملهن الصحية

139 35 14 52 38 املجموع

33 4 14 7 8 العلوم الطبية التطبيقية

اء
س

ألح
ا

45 3 4 22 16 العلوم واملهن الصحية

36 29 - 7 - التمريض

114 36 18 36 24 املجموع

559 135 76 192 156 املجموع
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3. 2 اجلودة واالرتقاء باملستوى النوعي لبرامج التعليم العالي يف اجلامعة للعام اجلامعي 
١٤٤2/١٤٤١هـ

يــرز الجــدول أدنــاه مــؤرشات قيــاس األداء الخاصــة مبنســويب جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مــن طــاب واعضــاء هيئــة التدريــس خــال 

األعــوام الجامعيــة الثاثــة املاضيــة، حيــث يرتكــز الجــدول ادنــاه عــى مثانيــة مــؤرشات اداء تتعلــق بـــ:

•  ثاثة مؤرشات تخص أعضاء هيئة التدريس

•  أربعة مؤرشات تخص الطاب بالجامعة

•  مؤرش واحد يختص باالعتامد األكادميي للرامج بالجامعة

جدول 33 : مؤشر قياس األداء للجامعة لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

املعدل للعام اجلامعي

1442/1441هـاملؤشر
2020-2021م

1441/1440هـ
2019-2020م

1440/1439هـ
2018-2019م

أعضاء هيئة التدريس

%31 %31 %35 معدل أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين

%93 %93 %93 معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

% 52 .2 %61 %66  معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبًا على أساليب التعليم
والتعلم والتقومي

طالب وطالبات اجلامعة

5/3 .8 5/3 .7 5/3 .6 رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقومي

5/3 .7 5/3 .6 - رضى الطلبة عن أساليب التعلم عن بعد

5/3 .4 5/3 .4 5/3 .5

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

•  املكتبة الرقمية
•  تقنية املعلومات

•  املرافق والتجهيزات

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

البرامج املعتمدة

%26 %16 % 1 معدل البرامج املعتمدة
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3. 3 قائمة بأعضاء هيئة التدريس باجلامعة احلائزين على جوائز علمية خالل العام 
اجلامعي ١٤٤2/١٤٤١هـ

جدول 34 :يبن عدد أعضاء هيئة التدريس احلاصلن على جوائز علمية خالل األعوام الثالثة املاضية

العام اجلامعي
1442/1441هـ

العام اجلامعي
1441/1440هـ

العام اجلامعي
1440/1439هـ املرتبة العلمية

25 34 26 عدد اجلوائز العلمية

أعضاء هيئة التدريس احلائزين على جوائز علمية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

 األعمال التي
 استحق عليها

اجلائزة
مجال اجلائزة اجلهة املانحة للجائزة اسم اجلائزة اسم الفائز باجلائزة م

التميز يف تدريس 
مادة الرعاية 

احلرجة
اكادميي  جامعة امللك سعود بن

عبدالعزيز للعلوم الصحية
  جائزة رئيس اجلامعة

ألفضل كورس د. سيما ناصر 1

التميز يف تدريس 
مادة الرعاية 

احلرجة
اكادميي  جامعة امللك سعود بن

عبدالعزيز للعلوم الصحية
  جائزة رئيس اجلامعة

ألفضل كورس زهرة الناصر 2

التميز يف تدريس 
مادة الرعاية 

احلرجة
اكادميي  جامعة امللك سعود بن

عبدالعزيز للعلوم الصحية
  جائزة رئيس اجلامعة

ألفضل كورس خيريه العلي 3

التميز يف تدريس 
مادة الرعاية 

احلرجة
اكادميي  جامعة امللك سعود بن

عبدالعزيز للعلوم الصحية
  جائزة رئيس اجلامعة

ألفضل كورس جنود الفيفي 4

 نشر أكبر عدد من
 األبحاث العلمية

 على مستوى الكلية
يف عام 2020

 أفضل األعمال
 البحثية يف

الكلية

 كلية الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية

 أفضل باحث  لعام
 2020م يف يوم أبحاث

الكلية
د. أمن باوزير 5

 أفضل محتوى يف
بوستر علمي بوستر علمي

 املؤمتر السنوي للجمعية
الصيدلية السعودية

 )SIPHA - SPS(

 أفضل بوستر علمي -
املركز الثاني د. عبدالرحمن الشايع 6

* مصدر البيانات من تقارير الكليات

جدول 35: يبن أعضاء هيئة التدريس باجلامعة احلاصلن على جوائز علمية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ
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أعضاء هيئة التدريس احلائزين على جوائز علمية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

 األعمال التي
 استحق عليها

اجلائزة
مجال اجلائزة اجلهة املانحة للجائزة اسم اجلائزة اسم الفائز باجلائزة م

أفضل محتوى يف 
بوستر علمي بوستر علمي

املؤمتر السنوي للمعرفة 
واملهارة والقدرات يف الصيدلة 

)KSAPT( وعلم السموم

 أفضل بوستر علمي -
املركز األول د. عمر الشايع 7

أفضل محتوى يف 
بوستر علمي بوستر علمي

 املؤمتر السنوي للجمعية
 الصيدلية السعودية

)SIPHA2021(

 أفضل بوستر علمي -
املركز الثاني د. عمر الشايع 8

البحث العلمي 
وممارسة الصيدلة 
السريرية يف مجال 

أمراض القلب

 املمارسة
الدولية

الكلية األمريكية للصيدلة 
PRN السريرية

 جائزة املمارسة الدولية
ألمراض القلب د. هشام بدرالدين 9

التعليم أكادميي  جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية

 جائزة معالي رئيس
 اجلامعة للتميز
2021/2020 م

 د. سلطان عائض
القحطاني 10

نشر  بحث العلمية الكتابة العلمية قسم جامعة تكساس الطبي جائزة مارديل سوسمان د. نبيل الزهراني 11

نشر  بحث العلمية الكتابة العلمية  اجلمعية االمريكية للتصوير
الطبي للمخ واالعصاب

 وليام اولدندورف علم
 األعصاب التصوير
بالرنن املغناطيسي

أ. عبداملجيد العتيبي 12

 البحث العلمي و
التدريس الكتابة العلمية عمادة اجلودة النوعية أفضل عضو خير الدين البوبو 13

التدريس أكادميي
 جلنة تطوير هيئة اعضاء

 التدرس يف كلية العلوم واملهن
الصحية

االستاذ املثالي غسان شتات 14

تقدمي الباحثة 
املشاركة د. نوف 

القحطاني عرض 
شفوي للبحث 

العلمي بعنوان :هل 
يؤدي إعداد قنوات 

جذور األسنان 
لألوتاد الى تكون 

شقوق عاجية 
دقيقة؟ دراسة 

باستخدام تقنية 
التصوير املقطعي 
احملوسب الدقيق

 بحث علمي يف
طب األسنان

 كلية طب األسنان، جامعة
 امللك سعود بن عبدالعزيز
 للعلوم الصحية/ املنظمة

العاملية ألبحاث طب األسنان

 مسابقة جوائز
 عروض األبحاث، فئة

 اخلريجن، جائزة املركز
الثاني

د. مرمي الغيالن )باحثة 
رئيسية، مشرفة بحث( 15
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أعضاء هيئة التدريس احلائزين على جوائز علمية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

 األعمال التي
 استحق عليها

اجلائزة
مجال اجلائزة اجلهة املانحة للجائزة اسم اجلائزة اسم الفائز باجلائزة م

د. مرمي الغيالن، 
باحثة رئيسية 

ملشروع بحثي مقدم 
بعنوان:

حتليل العبء 
الرأسي وعزم 

الدوران والشقوق 
الدقيقة املتولدة 

أثناء إعداد قنوات 
جذور األسنان 
لألوتاد: دراسة 

مخبرية

 بحث علمي يف
طب األسنان

مركز امللك عبداهلل العاملي 
لألبحاث الطبية )كيمارك(

 منحة بحثية ملشروع
بحثي د. مرمي الغيالن 16

أداء أكادميي متميز 
ومميز التعليم  جامعة امللك سعود للعلوم

الصحية/ كلية طب االسنان
 جائزة عضو هيئة
التدريس املتميز د. عبدالقادر اجلراح 17

مسابقة العروض 
التقدميية الشفوية 

عن فئة أعضاء 
هيئة التدريس

 بحوث طب
األسنان

كلية طب األسنان، جامعة 
امللك سعود بن عبدالعزيز 
للعلوم الصحية/ املنظمة 

العاملية ألبحاث طب األسنان

 الفائز باملركز األول
 يف يوم املهنة والبحث

الرابع
د. سارة قلعجي 18

عرض شفهي 
بعنوان »هل 

تستحث أنظمة 
امللف الواحد قوى 

تشكيل مواتية«

مسابقة بحثية 
يف مجال 

طب األسنان 
)عالج جذور 

األسنان(

 كلية طب االسنان، جامعة
امللك سعود للعلوم الصحية

جائزة مسابقة 
العروض التقدميية 

الشفوية - فئة أعضاء 
هيئة التدريس »املركز 

الثاني«.

د. عبداحملسن الفضلي 19

 اإلجناز الشامل يف
 التدريب البحثي
 واملساهمة يف هذا

املجال

األبحاث  كلية طب األسنان بجامعة
هارفارد جائزة جيمس هـ. شو د. نورة احلازمي 20

 بحث يف مجال علم
األمراض األبحاث  اجلمعية األمريكية البحثية

يف مجال علم االمراض

 جائزة جورج ك
 مخلوبيس ألبحاث

الناشئ
د. أسماء املزيد 21

 بحث الدكتوراه
 باإلضافة إلى

األبحاث اجلانبية

األبحاث 
البحث العلمي 
)بيولوجيا الفم 

والعظام(

جامعة هارفرد جائزة د. جيمز شاو د. ملى العبدالعالي 22
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مبادرات تعليمية 
ومجتمعية 

واكادميية
اكادميية جامعة امللك سعود بن 

عبد العزيز
 أفضل عضو هيئة
تدريس مشارك احمد املالكي 25
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 اإلسهامات البحثية
 املتميزة ودورها

 يف تقدم اجلامعة
 يف التصنيفات

العاملية

البحث العلمي اجلامعة األردنية  اإلسهامات البحثية
املتميزة

 أ.د اخالص عبد الرؤوف
اجلمال 23

التميز األكادميي 
)أفضل عضو هيئة 

تدريس(
اكادميي  جامعة امللك سعود للعلوم

الصحية

 جائزة معالي مدير
 اجلامعة للجودة

والتميز األكادميي
د. جنالء املانع 24
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الفصل الرابع:

االبتعاث والتدريب
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تمهيد:

يســتعرض هــذا الفصــل مــا تبذلــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ، مــن دعــم مســتمر نحــو 

االرتقــاء العلمــي واملعــريف يف املجالــن الطبــي والصحــي التعليمــي عــر ابتعــاث منســويب الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم لدراســة مرحلــة 

املاجســتر والزمالــة والدكتــوراه، كــام تحــرص الجامعــة عــى تدريــب كوادرهــا لضــامن تطبيــق أحــدث وأفضــل ســبل ووســائل التعلــم والتعليــم األكادميــي عــر 

ابتعاثهــم يف التخصصــات الدقيقــة واملجــاالت املميــزة.

١. ٤ االبتعاث

تقــوم إدارة االبتعــاث بالجامعــة مبهــام عديــده مــن شــأنها تســهيل وتيســر امــور ودعــم منســويب الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم، مــن 

خــال التنســيق مــع وزارة التعليــم عــر برنامــج ســفر وهــو حلقــة الوصــل بــن امللحقيــات الثقافيــة يف دول االبتعــاث وبــن املبتعــث والجامعــة مــام يســهل 

تتبــع طلبــات املبتعثــن باإلضافــة ملتابعتهــم واالرشاف عــى خطــط ســر عمليتهــم التعليميــة. وال يخفــى عــى الجميــع مــا تبذلــه وتقدمــه إدارة االبتعــاث مــن 

اإلنجــازات خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ، والتــي مــن شــأنها الرفــع مــن املســتوى العلمــي واألكادميــي للجامعــة عــر ابتعــاث منســويب الجامعــة حيــث 

بلــغ إجــاميل املبتعثــن )302( مبتعــث ومبتعثــه شــامل املبتعثــن األطبــاء وباإلضافــة إىل تخصصــات املهــن الصحيــة األخــرى، للحصــول عــى الشــهادات العليــا يف 

التخصصــات الطبيــة والصحيــة، عــاد منهــم )45(.

٤.1.1  االبتعاث الداخلي والخارجي بالجامعة

جدول 36: إجمالي أعداد مبتعثي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الثالث املاضية

إجمالي أعداد مبتعثي اجلامعة خالل السنوات الثالث املاضية

األعوام املبتعثون

344 1440/1439هـ

371 1441/1440هـ

302 1442/1441هـ
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٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

٣٤٤

٣٧١

٣٠٢

املبتعثون 

رســم توضيحــي 15: لشــكل يبــن أعــداد الطــالب املبتعثــن خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة ونالحــظ تراجــع بعــدد املبتعثــن للعــام اجلامعــي 
1442/1441هـــ بنســبة 18% عــن العــام الســابق لــه

توزيع أعداد مبتعثي اجلامعة بالداخل واخلارج

 املبتعثون
املدينة السنة اجلامعية

اخلارجي الداخلي

173 2 الرياض

1440/1439123هـ - جدة

46 - األحساء

342 2 املجموع

193 2 الرياض

1441/1440114هـ - جدة

62 - األحساء

369 2 املجموع

153 2 الرياض

1442/144196هـ - جدة

51 - األحساء

300 2 املجموع

جدول 37 : يبن إجمالي أعداد مبتعثي اجلامعة داخل وخارج اململكة خالل ثالثة أعوام جامعية
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جــدول 38 : يوضــح أعــداد مبتعثــن اجلامعــة يف الداخــل واخلــارج مــع بيــان عــدد املبتعثــن اجلــدد واملقيديــن واخلريجــون جلميــع املراحــل 
خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

الدرجة املبتعث لها
وضع املبتعثن جهة االبتعاث

املجموع أخرى* الدكتوراه املاجستير

25 - 12 13 اجلدد

230املبتعثون للخارج 23 177 30 املقيدون

45 5 26 14 اخلريجون

- - - - اجلدد

2املبتعثون يف الداخل 2 - - املقيدون

- - - - اخلريجون

25 - 12 13 اجلدد

232املجموع 25 177 30 املقيدون

45 5 26 14 اخلريجون

302 30 215 57 املجموع الكلي

*اخرى تشمل برامج الزمالة الدقيقة والزمالة العامة وبرامج اللغة
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٤.1.2  المبتعثــون الجــدد حســب الكليــة والنــوع والغــرض مــن االبتعــاث خــالل العــام الجامعــي 
1٤٤2/1٤٤1هـ

جــدول 39: يوضــح أعــداد املبتعثــن اجلــدد لــكل كليــة مــع بيــان اجلنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد املبتعثــن 
جلميــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـ

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثن الكليات
من 2020/08/30م
الى 2021/05/06م

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

1 - 1 - - - - - - - 1 خارجي الطب

12 9 3 - - - - 4 1 5 2 خارجي
 كلية العلوم

 الطبية
التطبيقية

3 3 - - - - - 3 - - - خارجي  كلية
التمريض

8 5 3 - - - - 3 1 2 2 خارجي
 كلية العلوم

 واملهن
الصحية

1 1 - - - - - 1 - - - خارجي  كلية طب
االسنان

25 18 7 - - - - 11 2 7 5 املجموع

*ويقصد باملبتعثون اجلدد الذين مت ابتعاثهم حديثًا وهم فعاًل يف البلد املبتعث لها
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العــام  فــي  االبتعــاث  مــن  والغــرض  والنــوع  الكليــة  حســب  المقيــدون  المبتعثــون   ٤.1.3
1٤٤2/1٤٤1هـــ الجامعــي 

جــدول 40: يوضــح أعــداد املبتعثــن املقيديــن لــكل كليــة مــع بيــان اجلنــس والغــرض مــن االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد 
العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ املبتعثــن جلميــع املراحــل خــالل 

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثن الكليات
من 2020/08/30م
الى 2021/05/06م

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

28 11 17 - - 5 14 2 - 4 3 خارجي
الطب

2 - 2 - - - 2 - - - - داخلي

90 41 49 - - - - 6 6 35 43 خارجي
 كلية العلوم

 الطبية
التطبيقية

29 29 - - - - - 5 - 24 - خارجي  كلية
التمريض

50 29 21 - - - - 7 3 22 18 خارجي
 كلية العلوم

 واملهن
الصحية

11 6 5 - - - - - - 6 5 خارجي  كلية طب
االسنان

15 9 6 - - 2 2 - - 7 4 خارجي  كلية
الصيدلة

7 3 4 - - - - - 1 3 3 خارجي
 كلية الصحة

 العامة
 واملعلوماتية

الصحية

232 128 104 - - 7 18 20 10 101 76 املجموع

*ويقصد باملبتعثن املقيدين املوجودين فعاًل يف بلد االبتعاث وعلى مقاعد الدراسة
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العــام  خــالل  االبتعــاث  مــن  والغــرض  والنــوع  الكليــة  حســب  الخريجيــن  المبتعثيــن   ٤.1.٤
1٤٤2/1٤٤1هـــ الجامعــي 

جــدول 41: يوضــح أعــداد املبتعثــن اخلريجــن الذيــن انهــوا املســتوى التعليمــي الــذي ابتعثــوا لــه لــكل كليــة مــع بيــان اجلنــس والغــرض مــن 
االبتعــاث ومقــدار نســبتهم مــن إجمالــي عــدد املبتعثــن جلميــع املراحــل خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

 املجموع
الكلي

املجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه مبتعثن الكليات
من 2020/08/30م
الى 2021/05/06م

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

6 2 4 - - 1 4 1 - - - خارجي الطب

14 6 8 - - - - 2 3 4 5 خارجي
 كلية العلوم

 الطبية
التطبيقية

4 4 - - - - - - - 4 - خارجي  كلية
التمريض

9 4 5 - - - - 3 4 1 1 خارجي
 كلية العلوم

 واملهن
الصحية

6 3 3 - - - - - - 3 3 خارجي  كلية طب
االسنان

3 2 1 - - - - - - 2 1 خارجي  كلية
الصيدلة

3 1 2 - - - - - 1 1 1 خارجي
 كلية الصحة

 العامة
 واملعلوماتية

الصحية

45 22 23 - - 1 4 6 8 15 11 املجموع
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2. ٤ التدريب

ــر العمــل األكادميــي واإلداري فيهــا وذلــك عــر النــدوات واملؤمتــرات وورش  ــة إىل تحســن وتطوي ــز للعلــوم الصحي تســعى جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزي

العمــل والــدورات التدريبيــة ملنســويب الجامعــة والتــي تقــام داخــل الحــرم الجامعــي أو خارجــه، حيــث بلــغ إجــاميل عــدد الرامــج التدريبيــة والتــي تــم تنفيذهــا 

خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ )481( دورة.

1. ٤.2  تدريب أعضاء هيئة التدريس

جدول 42: يوضح أعداد املتدربن من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة حسب الكلية خالل األعوام اجلامعية الثالثة املاضية 

 مجموع املتدربن للعام
اجلامعي 1442/1441هـ

 مجموع املتدربن للعام
اجلامعي 1441/1440هـ

 مجموع املتدربن للعام
اجلامعي 1440/1439هـ املدينة الكلية

90 65 49  الرياض - جدة -
األحساء التمريض

72 120 66  الرياض - جدة -
األحساء العلوم الطبية التطبيقية

32 13 30 الرياض طب األسنان

- 29 29 الرياض الصيدلة

218 236 234  الرياض - جدة -
األحساء العلوم واملهن الصحية

56 55 55 الرياض - جدة الطب

13 19 15 الرياض  الصحة العامة
واملعلوماتية الصحية

481 537 479 املجموع
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2. ٤.2  تدريب اإلداريين

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

تطويــر ورفــع كفــاءات جميــع موظفــي الجامعــة. وحرصــاً عــى تقديــم أفضــل الخدمــات تــم التعــاون مــع مجموعــة مــن املعاهــد التدريبيــة الخاصــة إلقامــة 

ــادة عــدد املســتفيدين مــن  ــادم 2022/2021م بزي ــع إدارات الجامعــة ونطمــح خــال العــام الجامعــي الق ــي لجمي ــاج التدريب ــة االحتي ــة لتغطي دورات مختلف

الــدورات وتوســيع نشــاط اإلدارة ليشــمل فــروع الجامعــة بجــدة واألحســاء. وذلــك بعمــل خطــة تدريبيــة شــاملة عــى مســتوى الوظائــف واإلدارات بحســب 

االحتيــاج وامليزانيــة املرصــودة.

العام اجلامعي 1442/1441هـ العام اجلامعي 1441/1440هـ العام اجلامعي 1440/1439هـ

نوع التدريب
عدد املتدربن عدد الدورات عدد املتدربن عدد الدورات  عدد

املتدربن عدد الدورات

- - 172 8 172 8 داخل اجلامعة

152
برامج معهد 

اإلدارة 
)عن بعد(

186  برامج معهد
اإلدارة 142  برامج معهد

اإلدارة خارج اجلامعة

910 متعددة البرامج - - 736
 برامج صندوق
 تنمية املوارد

البشرية

 التدريب
اإللكتروني

)منصة دروب(

1062 - 358 8 1050 8 املجموع

جدول 43 : يوضح أعداد املوظفن اإلدارين يف اجلامعة ممن شارك بدورات تدريبية خالل األعوام اجلامعية الثالثة املاضية

* بســبب جائحــة كورونــا املســتجد فقــد مت التوجــه الــى التدريــب االلكترونــي وتعليــق التدريــب احلضــوري حفاظــًا علــى ســالمة املوظفــن وتطبيقــًا لإلجــراءات 
االحترازيــة.
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1. 3. 2. ٤  بناء وتفعيل النظام اإللكتروني للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية

ــة  ــدورات املقدم ــات ال ــة الوصــول إىل معلوم ــات إليجــاد نظــام إلكــروين لتســهيل عملي ــة املعلوم ــع إدارة تقني ــر بالتنســيق م ــب والتطوي قامــت إدارة التدري

للموظفــن، إضافــة إىل القــدرة عــى التســجيل إلكرونيــاً. كــام تســعى إدارة التدريــب والتطويــر لتطويــر التدريــب اإللكــروين حيــث بحثــت ســبل التعــاون مــع 

بعــض املؤسســات الحكوميــة مثــل منصــة دروب التابعــة لصنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة ومنصــة إثــرايئ التابعــة ملعهــد اإلدارة العامــة وذلــك لتفعيــل التدريــب 

اإللكــروين والقــدرة عــى االســتفادة مــن الــدورات واملؤمتــرات اإللكرونيــة املقدمــة وتســهيل حصــول املوظــف عــى التدريــب الــازم يف الوقــت الــذي يناســبه 

بهــدف رفــع مســتوى كفــاءة املوظفــن واملوظفــات مــن منســويب الجامعــة. 

2. 3. 2. ٤  تطور أنشطة التدريب الداخلي 

تأسســت إدارة التدريــب والتطويــر يف عــام 2016 م، ومنــذ تأسيســها قامــت إدارة التدريــب والتطويــر بإعــداد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة بشــكل حضــوري يف 

مختلــف املناطــق خــال الســنوات الســابقة. ويف فــرة 2021/2020 وبســبب جائحــة كورونــا املســتجد فقــد تــم التوجــه اىل التدريــب اإللكــروين وتعليــق التدريــب 

الحضــوري حفاظــاً عــى ســامة املوظفــن وتطبيقــاً لإلجــراءات االحرازيــة.

3. ٤.2  تطوير الجهاز اإلداري

يذكــر يف هــذه الفقــرة الرامــج التــي شــارك بهــا موظفــو الجهــاز اإلداري بالجامعــة ويشــار خــال ذلــك إىل جهــة التدريــب ومســمى الرامــج التدريبيــة وعــدد 

املتدربــن وجنســهم وعــدد الســعودين والغــر ســعودين فيهــا خــال العــام الجامعــي مــن 2020/08/30م إىل 2021/06/03م

جدول 44: يوضح عدد الدورات التي مت تقدميها للموظفن اإلدارين وأعداد املشاركن فيها خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

الدورات املقدمة ملنسوبي اجلامعة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

عدد املتدربن

مسمى البرنامج جهة التدريب أنثىم ذكر

غير سعودية سعودية غير سعودي سعودي

2 36 2 42 KEY PERFORMANCE 

INDICATORS

Intelligence

1

- 38 - 30  إعداد وصياغة التقارير واملراسالت
واخلطابات 2

2 19 - 23 إدارة التغيير 3

4 93 2 95 املجموع
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3. 3. 2. ٤  البرامج التدريبية الخارجية 

ــدد )152(  ــب ع ــم تدري ــث ت ــة حي ــد اإلدارة العام ــع معه ــاون م ــم التع ــة ت ــة للجامع ــه منفع ــا في ــم كل م ــر عــى تقدي ــب والتطوي ــن إدارة التدري محرصــاً م

ــي  ــام الجامع ــال الع ــاء خ ــدة واألحس ــاض وج ــة يف الري ــد اإلدارة العام ــر معه ــاء يف مق ــدة واألحس ــاض وج ــة يف الري ــويب الجامع ــن منس ــة م ــف وموظف موظ

1442/1441هـــ. كــام نســعى لتقديــم واختيــار برامــج تدريبيــة ذات جــودة عاليــة مبــا يتناســب مــع متطلبــات العمــل. وهــو مــا وجدتــه بوفــره يف مؤسســات 

ــة داخــل اململكــة.  ــز تدريبي ومراك

٤. 3. 2. ٤  االنشطة التدريبية لمنسوبي الجامعة خالل عام 2021/2020

ســعت إدارة التدريــب والتطويــر جاهــدة لتوفــر أفضــل الــدورات التدريبيــة لتغطيــة كافــة االحتياجــات مبــا يتناســب مــع متطلبــات العمــل. فقــد تــم وضــع 

ــدة  ــه يف ج ــي وفروع ــز الرئي ــة يف املرك ــدورات التدريبي ــف ال ــر مختل ــنة 2021/2020 م لتوف ــف واإلدارات لس ــتوى الوظائ ــى مس ــاملة ع ــة ش ــة تدريبي خط

ــق النظــام  ــن طري ــة ع ــدورات التدريبي ــم ال ــاء بتقدي ــة الشــاملة واالكتف ــذ الخطــة التدريبي ــامل تنفي ــل اك ــم تأجي ــد ت ــا فق واألحســاء وبســبب جائحــة كورون

ــرص  ــق ف ــب عــن بعــد وخل ــع مســتوى التدري ــة لرف ــن املؤسســات الحكومي ــد م ــع املزي ــاون م ــر التع ــب والتطوي اإللكــروين. وأيضــا مــن خطــط إدارة التدري

ــة. ــر ملنســويب الجامع ــة أك تدريبي
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الفصل الخامس:

األنشطة العلمية والتعليمية
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تمهيد:

يتــم يف هــذا الفصــل اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مبركزهــا الرئيــي وفروعهــا يف جــدة واألحســاء مــن خــال 

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

وأهــداف الجامعــة يف جميــع املجــاالت والتــي مــن أهمهــا مجــال البحــث العلمــي إضافــًة إىل توفــر الجامعــة كل مــا يحتاجــه منســوبيها مــن مراجــع وكتــب 

ومجــات علميــة ومعامــل بحثيــة تخــدم مســرتهم العلميــة واملهنيــة.

البحث العلمي

التعليــم والتعلــم هــو القاعــدة الرئيســية يف أي مؤسســة تعليميــة، كــام أن متيــز مخرجاتــه هــو مقيــاس لنجــاح أي منشــأة تعليميــة. وتعتــر الجامعــة عمليــة 

التعليــم والتعلــم الركيــزة األساســية لتحقيــق وإنجــاح الجهــود املبذولــة يف هــذه املهمــة لتقديــم نوعيــة عاليــة يف تعليــم العلــوم الطبيــة والصحيــة عــن طريــق 

تســخر جهــود البحــث العلمــي، وبالتــايل هــو أحــد األهــداف االســراتيجية يف خطــة الجامعــة 2016-2021، والتــي بدورهــا تحقــق بذلــك مفهــوم تعزيــز الرامــج 

األكادمييــة التــي تخلــق املتخصصــن يف الرعايــة الطبيــة والصحيــة. كذلــك تقــدم الجامعــة حزمــة مــن الرامــج األكادمييــة عــى مســتوى الدراســات العليــا وبرامــج 

البكالوريــوس ذات الصلــة يف تلبيــة متطلبــات واحتياجــات الوطــن ومبــا يتوافــق مــع خطــط ومتطلبــات رؤيــة اململكــة 2030. ومــن اجــل ذلــك طــورت الجامعــة 

برامجهــا األكادمييــة مبــا يتناســق مــع أطــار عمــل املؤهــات الوطنيــة. وقــد تأسســت هــذه الرامــج يف البدايــة مــن خــال التعــاون مــع الجامعــات املعتمــدة عامليــاً. 

ومــن أهــم أهــداف مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة هــي مــا يــي:

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

-  خلق بيئة بحثية تساعد عى منو وتطوير املوارد املالية والقدرات البرشية واملحافظة عليها.

-  تعزيز ثقافة التعاون والرشاكة مع القطاعن العام والخاص عى املستوين الوطني والدويل.

١. 5 مركز امللك عبد اهلل العاملي لألبحاث الطبية
)King Abdullah International Medical Research Center( 

تطــور الطــب يــؤدي إىل تحســن جــودة الحيــاة، وال تتطــور األدويــة والطــرق العاجيــة إال بالبحــث العلمــي. وإذا مل تكــن هنــاك مراكــز بحــث علميــة معتــرة 

وتحــوي أفضــل الكــوادر البرشيــة والتجهيــزات الفنيــة فلــن يتــاح املجــال للعلــامء والباحثــن إىل مامرســة النشــاطات البحثيــة التــي تــؤدي إىل تحســن املســتوى 

الصحــي للمجتمــع واملســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي. مــن هــذا املنطلــق نشــأ مركــز امللــك عبداللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة ليكــون منصــة انطــاق البتــكارات 

واكتشــافات طبيــة وطنيــة تخــرج بالوطــن مــن قامئــة الــدول املســتهلكة إىل مصــاف دول املنتجــة. وقــد وفــر املركــز البيئــة الازمــة إلجــراء الدراســات واألبحــاث 

للباحثــن مــن منســويب مدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة للحــرس الوطنــي وجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة. واملركــز يحــوي مختــرات 

متكاملــة ومجهــزة بأحــدث املتطلبــات البحثيــة هــذا باإلضافــة إىل الــكادر البــرشي الداعــم فنيــا للباحثــن، علــام بــأن املركــز يقــوم أيضــا بدعــم الكثــر مــن األبحاث 

ماديــا. كــام يقــدم املركــز خدمــة تســجيل واصــدار شــهادات بــراءات االخــراع وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب التســجيل العامليــة.

٥.1.2  مراكز األبحاث بالمنطقة المنطقة الغربية

ميثــل مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث باملنطقــة الغربيــة حجــر األســاس لألبحــاث الطبيــة باملنطقــة ومتوازيــاً يف العمــل مــع مثيليــه باملنطقــة الوســطى 

واملنطقــة الرشقيــة ومشــاركاً معهــامً يف االســراتيجيات العامــة، ولكــن لــكل مركــز مــا مييــزه مــن اإلبــداع واالبتــكار. تقــوم خطــط مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي 

لألبحــاث الطبيــة باملنطقــة الغربيــة عــى توفــر بنيــة تحتيــة متقدمــة مكونــة مــن تقنيــة حديثــة ومتطــورة وأجهــزة الزمــة يف منــاخ حديــث حتــى يتمكــن العلــامء 

والباحثــن مــن اإلبــداع واإلنجــاز. وهــذا الدعــم لــن يكــون مقتــراً عــى الباحثــن مــن العاملــن بالشــؤون الصحيــة للحــرس الوطنــي، بــل ســيتعداه ليشــمل 

جميــع املهتمــن باألبحــاث الطبيــة يف اململكــة وخارجهــا. وذلــك مــن أجــل تحقيــق الهــدف النبيــل الــذي مــن اجلــه تتطــور املعرفــة الطبيــة لخدمــة اإلنســانية.
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٥.1.3  مراكز األبحاث بالمنطقة الشرقية

مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف املنطقــة الرشقيــة ميثــل امتــداداً لدعــم األبحــاث الطبيــة يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة حيــث ســيعمل 

بالتــوازي مــع مركــز امللــك عبداللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة يف املنطقتــن الوســطى والغربيــة، ويتقاســم العديــد مــن االســراتيجيات معهــام مــع املحافظــة عــى 

روح االبتــكار واإلبــداع. وســوف يوفــر املركــز البنيــة التحتيــة لدعــم األبحــاث الطبيــة ومســاندة الباحثــن يف املجــال الطبــي الــذي ال يقتــر عــى منســويب الشــؤون 

الصحيــة بــل هنــاك فرصــة للباحثــن مــن خــارج الشــؤون الصحيــة لاســتفادة مــن هــذا الدعــم.

قامئة مبشاريع مركز امللك عبد الله العاملي لألبحاث الطبية يف كل من الرياض وجدة واألحساء لسنة التقرير عى النحو التايل:

-  السجل السعودي للمترعن بالخايا الجذعية

-  أبحاث الجينوم الطبي

-  أبحاث النانو الطبية

-  سجات األمراض

-  برنامج أبحاث الخايا الجذعية والطب التجديدي

-  وحدة تطوير اللقاحات

2. 5 مشاريع مركز امللك عبد اهلل العاملي لألبحاث الطبية:

٥.2.1  المشاريع البحثية المدعومة

جدول 46: يوضح عدد البحوث املدعومة وميزانياتها خالل السنوات الثالث املاضية من تاريخ التقرير

-  بنك دم الحبل الرسي

-  مخترات الطب التجريبي

-  أبحاث اإلصابات

-  الطب التطوري

-  برنامج أبحاث أمراض القلب والرشاين

-  برنامج األبحاث املناعية

-  مركز دراسات التكافؤ الحيوي

-  أبحاث األمراض املعدية

-  أبحاث الصحة السكانية

-  برنامج أبحاث الرسطان

-  مركز القيادة الوطنية للتجارب الرسيرية

-  البنك الحيوي السعودي

العام اجلامعي
1442/1441هـ 

العام اجلامعي
1441/1440هـ 

العام اجلامعي
1440/1439هـ التصنيف

71 144 62 عدد املشاريع املمولة

658 822 951 عدد املنشورات العلمية

5 6 14 عدد براءات االختراع

ميزانية األبحاث املدعومة عدد األبحاث املدعومة العام اجلامعي

32966069 62 1440/1439هـ

98496560 144 1441/1440هـ

39750664 71 1442/1441هـ

جدول 45: يوضح ابرز البيانات اإلحصائية التي مت تنفيذها باجلامعة
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٪١٠

٪٢٠

٪٣٠
٪٤٠
٪٥٠
٪٦٠
٪٧٠
٪٨٠
٪٩٠
٪١٠٠

ميزانية ا�بحاث المدعومةعدد ا�بحاث المدعومة

٣٢٩٦٦٠٦٩ ٦٢

١٤٤

٧١

٩٨٤٩٦٥٦٠

٣٩٧٥٠٦٦٤

رســم توضيحــي 16 :يبــن عــدد األبحــاث املدعومــة وميزانيتهــا، كمــا نالحــظ انخفــاض يف عــدد األبحــاث املدعومــة بنســبة 50% وانخفــاض 
ميزانيتهــا بنســبة %59.

٥.2.2  البحوث األكاديمية الممولة موزعة حسب جهة التمويل 

جدول 47: يبن عدد البحوث املدعومة حسب جهة التمويل خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

البحوث املدعومة للعام اجلامعي 1442/1441هـ حسب جهة التمويل

امليزانية عدد البحوث اجلهة املمولة

21,016,017 52 مركز امللك عبد اهلل العاملي لألبحاث الطبية

18,734,647 25 شركات أو مراكز أبحاث خارجية

39,750,664 77 املجموع
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إجمالي عدد األبحاث اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حسب الكلية الكلية

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ الرياض

358 329 334 الطب 1

117 36 61 العلوم الطبية التطبيقية 2

22 13 31 التمريض 3

105 203 44 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 4

82 75 46 الصيدلة 5

85 153 98 طب األسنان 6

16 94 29 كلية العلوم واملهن الصحية 7

جدة

150 298 233 الطب 1

28 48 33 التمريض 2

16 11 9 كلية العلوم الطبية التطبيقية 3

39 - 5 كلية العلوم واملهن الصحية 4

األحساء

7 14 10 التمريض 1

29 22 4 العلوم الطبية التطبيقية 2

5 8 9 كلية العلوم واملهن الصحية 3

1059 1304 946 املجموع

3 .2 .٥  فعاليات البحث العلمي في الجامعة

ــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة الســنوي التاســع، باإلضافــة إىل األنشــطة والفعاليــات التــي متــت مبشــاركة مركــز امللــك عبــد  إقامــه منتــدى مركــز امللــك عبــد الل

ــي  ــام الجامع ــا خــال الع ــم خارجه ــا ت ــة إىل م ــا باإلضاف ــة وفروعه ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــة املل ــة يف جامع ــي لألبحــاث الطبي ــه العامل الل

ــق 2021/2020م. 1442/1441هـــ املواف

1. 3. 2. ٥ النشاطات البحثية ألعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة

جدول 48: يبن عدد األبحاث التي مت نشرها عن طريق الكليات يف اجلامعة وفروعها

 ADAA مصدر البيانات من*
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جــدول 49: يوضــح أعــداد البحــوث املنشــورة عــن طريــق مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة، يف مراصــد وقواعــد النشــر العامليــة 
مثــل ISI , SCOPUS خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

املرصد العدد مجاالت البحوث

ISI, SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, 

PUB MEDAND SCIFINDER

462 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية واالستراتيجية

93 مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية

555 االجمالي
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2. 3. 2. ٥ النشاطات البحثية للطالب

جدول 50: يبن عدد األبحاث الطالبية املنشورة عن طريق الكليات خالل الثالث سنوات املاضية

عدد املنشورات خالل العام اجلامعي الكلية

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ الرياض

474 350 116 الطب 1

40 - 65 العلوم الطبية التطبيقية 2

10 10 30 التمريض 3

142 61 104 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 4

95 53 39 الصيدلة 5

36 31 27 طب األسنان 6

جدة

118 110 56 الطب 1

7 19 30 التمريض 2

48 36 21 كلية العلوم واملهن الصحية 3

األحساء

1 5 5 التمريض 1

30 - 6 العلوم الطبية التطبيقية 2

1001 675 499 املجموع

 ADAA مصدر البيانات من*
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١٢٠٠٠

٤٤٩
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٦٧٥

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

عدد األبحاث الطالبية املنشورة خالل الثالثة األعوام اجلامعية املاضية

رســم توضيحــي 17 : يبــن عــدد األبحــاث الطالبيــة املنشــورة خــالل الثالثــة أعــوام اجلامعيــة املاضيــة ونالحــظ زيــادة يف عــدد األبحــاث 
بنســبة 48% عــن العــام الســابق لــه
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٥.2.٤  دعم النشر الدولي

جدول 51: يبن عدد البحوث املنشورة واجلاري نشرها خالل العام اجلامعي 2019/2018م، يف املجاالت العلمية التالية

البحوث املنشورة املجاالت العلمية املدينة

7٣٤ الرياض

18٣مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية جدة

٣٤ األحساء

9٥1 املجموع

البحوث املنشورة املجاالت العلمية املدينة

٥92 الرياض

206مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية جدة

2٤ األحساء

822 املجموع

البحوث املنشورة املجاالت العلمية املدينة

٤٥7 الرياض

169مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية جدة

٣2 األحساء

6٥8 املجموع

جدول 52: يبن عدد البحوث املنشورة واجلاري نشرها خالل العام اجلامعي 2020/2019م يف املجاالت العلمية التالية

جدول 53: يبن عدد البحوث املنشورة واجلاري نشرها خالل العام اجلامعي 2021/2020م يف املجاالت العلمية التالية
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جدول 54: البحوث العلمية واجلمعيات خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

1442/1441هـــ  اجلامعــي  للعــام  املجــاالت  بحســب  العلميــة  البحــوث  مراكــز  نطــاق  وخــارج  داخــل  املنشــورة  البحــوث  عــدد   :55 جــدول 
2021/2020م

العدد املجال

1 عدد مراكز البحوث

1 عدد الكراسي العلمية

11 عدد اجلمعيات العلمية

587 عدد البحوث املنشورة محليًا وعربيًا

90 عدد اإلصدارات العلمية باللغات املختلفة

- عدد اإلصدارات العلمية املترجمة

77 عدد البحوث املدعومة من القطاع اخلاص

2 عدد البحوث التعاقدية عن طريق املعاهد االستشارية

1226 SCOPUS. ISI عدد البحوث املنشورة يف مراصد وقواعد النشر العاملية مثل

 عدد البحوث املنشورة خارج مراكز
 البحوث العلمية

 عدد البحوث املنشورة داخل مراكز
املجاالت العلمية البحوث العلمية

1267 67 املجاالت الطبية والصحية

658 - املجاالت العلمية األساسية والتطبيقية

256 1 املجاالت االنسانية واالجتماعية

8 2 املجاالت الشرعية واللغة العربية

2211 70 اإلجمالي
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3. 5 املجالت العلمية

تعتــر املجــات العلميــة مــن أهــم االساســيات لــكل مؤسســة بحثيــة وعلميــة، حيــث أنهــا تعنــي بنــرش األبحــاث بعــدد مــن املجــاالت ومــن أهــم املجــاالت هــو 

املجــال الطبــي والصحــي، والهــدف منهــا نــرش املعرفــه والتطــور يف املجــال العلمــي الطبــي ورفــع الوعــي العلمــي وزيــادة عــدد الباحثــن.

وعدد املجات العلمية الّتي متت املشاركة فيها محلياً وعاملياً من ِقبل أعضاء هيئة التدريس والباحثن بالجامعة 275 مجلة علمية.

جــدول 56: يبــن املجــالت العلميــة التــي يشــارك فيــه مركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة ومنســوبيه خــالل العــام اجلامعــي  
1442/1441هـــ وهــي كمــا يلــي

صفة املشاركة وصف املجلة العلمية اسم املجلة العلمية اجلهة املشاركة

تصدرها اجلامعة صحيفة
Journal of infectious disease and 

public health  جامعة امللك سعود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية

مشاركة مجلة للعلوم الصحية journal of health sciences education

صحيفة خاصة باملركز صحيفة الباحث The Researcher

 مركز امللك عبداهلل العاملي
يصدرها املركز كل 6 أشهرلألبحاث الطبية مجلة ابتكارات Innovations

يصدرها املركز صحيفة Biotech Times
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٤. 5 اجلمعيات العلمية

الجمعيات العلمية تحن مظلة الجامعة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

•  الجمعية العلمية للمعلوماتية الصحية

•  الجمعية العلمية للصحة العامة

•  الجمعية العلمية للعاج الوظيفي

•  الجمعية العلمية لزراعة الخايا الجذعية

•  الجمعية العلمية لتشوهات الوجه والجمجمة وشق الشفة

•  الجمعية العملية لاصابات والحوادث

•  الجمعية العلمية لجودة األداء وإدارة املخاطر يف املنشأت الصحية

•  الجمعية العلمية لعلم الخايا التشخييص 

•  الجمعية العلمية للعاج اإلشعاعي

•  الجمعية العلمية السعودية لزراعى األعضاء

•  الجمعية العلمية السعودية لألخاقيات الحيوية
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مشاركة منسوبي الكلية يف تنظيم أنشطتها ومراجعة البحوث 
العلمية للمجلة التابعة لها 2011م

 اجلمعية السعودية لعالج جذور وأعصاب
األسنان

)Saudi Endodontic Society(
1

أهدافهــا، لتحقيــق  اجلمعيــة  أعمــال  يف  الكليــة  منســوبي   مشــاركة 
 اجلمعيــة تعمــل حتــت مظلــة كليــة طــب األســنان باجلامعــة ويشــارك

إدارتهــا مجلــس  وعضويــة  رئاســتها  يف  الكليــة  .منســوبو 
2017م

اجلمعية السعودية لتشوهات الوجه وشق 
الشفة واحلنك

)Cleft lip and Palate and Craniofacial 

Anomalies Society (

2

مشاركة منسوبي الكلية يف تنظيم أنشطتها 2017م اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان
)Saudi Dental Educational Society(

3

مشاركة منسوبي الكلية يف تنظيم أنشطتها 2016م اجلمعية السعودية لتعليم طب األسنان
)Saudi Dental Educational Society(

4

مديرة النادي العلمي إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية -
ITI study club Riyadh and Middle East

النادي العلمي للفريق الدولي لزراعة األسنان 
)الرياض والشرق األوسط(

5

 تقــدمي واســتضافة محاضريــن يف مجــال طــب األســنان، كمــا أن الكليــة
اخلليــج مبنطقــة  األســنان  ألطبــاء  العامليــة  الكليــة  فــرع   تســتضيف 
 العربــي، باإلضافــة إلــى مشــاركة منســوبي الكليــة يف عضويــة مجلــس

اإلدارة واملشــاركة يف تنظيــم أنشــطتها

1967م

 الكلية العاملية ألطباء األسنان- الشرق
األوسط

)International College of Dentists )ICD(-

Middle East(

6

مشاركة منسوبي الكلية يف تنظيم أنشطتها 2006م اجلمعية السعودية لتقومي األسنان
)Saudi Orthodontics Society(

7

 مشاركة منسوبي الكلية يف تقدمي محاضرات علمية وتنظيم
أنشطتها واملساعدة يف أعمال اجلمعية لتحقيق أهدافها 2008م

 اجلمعية السعودية جلراحة الفم والوجه
والفكن

)Saudi Society of Oral and 

Maxillofacial Surgery(

8

 مشاركة منسوبي الكلية يف عضوية مجلس اإلدارة واملشاركة يف
تنظيم أنشطتها 2017م اجلمعية السعودية لإلستعاضة السنية

)Saudi Prosthodontics Society(
9

 مشاركة منسوبي الكلية يف تقدمي محاضرات علمية وتنظيم
أنشطتها 2018م اجلمعية السعودية ألمراض وجراحة اللثة

)Saudi Society of Periodontology(
10

•  انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية العلمية السعودية 
للصحة العامة.

•  تدشن موقع إلكتروني جديد للجمعية العلمية السعودية 
للصحة العامة.

2007م اجلمعية العلمية السعودية للصحة العاممة 11

مساهامت الكليات يف الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

جدول 57: يوضح مساهمات كليات اجلامعة يف اجلمعيات العلمية احمللية والعاملية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ
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•  إنتخاب مجلس إدارة اجلمعية السعودية للمعلوماتية الصحية
•  حتديث موقع اجلمعية اإللكتروني. 2006م  اجلمعية العلمية السعودية للمعلوماتية

الصحية 12

االشتراك يف العضوية 1943م  اجلمعية االمريكية للحساسية والربو
واالمراض املناعية 13

االشتراك يف العضوية 1922م جمعية سيجما ثيتا تاو الدولية للتمريض 14

أعلى معدالت يف درجة الدكتوراة على مستوى اجلامعة 1897م جمعية الشرف فاي كابا فاي 15

أعلى معدالت يف درجة الدكتوراة على مستوى اجلامعة 1977م جمعية املفتاح الذهبي الدولية 16

االشتراك يف العضوية 1975م جمعية ابحاث التمريض يف الغرب األوسط 17

إصدار دورية تعليم املهن الصحية 1970م اجلمعية األقليمية للتعليم الطبي 18

عضوية -  اجلمعية األمريكية للصيدلة والعالج
التجريبي 19

عضوية - املنظمة األمريكية للتشريح السريري 20

عضوية - املنظمة البريطانية للتشريح السريري 21

عضوية - اجلمعية الهندية للجينات البشرية 22

عضوية -  اجلمعية العاملية للعالج العرقي، الواليات
املتحدة 23

عضوية - اجلمعية السعودية للتعليم الطبي 24

عضوية - منظمة الكيمياء احليوية السريرية يف الهند 25

عضوية -  اجلمعية األكادميية الهندية لعلم الوراثة
الطبية 26

عضوية - املجلس اآلسيوي حملرري العلوم 27

عضوية - البيولوجيا اجلزئية يف الشرق األوسط 28

عضوية -  منظمة آسيا واحمليط الهادي للوقاية من
السرطان 29
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للتغذيــة  األمريكيــة  التالية:الدوريــة  العلميــة  الدوريــات  إصــدار   •
.)6.926 تأثيــر  )معامــل  االكلينيكيــة 

دورية املستحدثات يف التغذية )معامل تأثير5.233(.  •
دورية التغذية )معامل التأثير 4.145(.  •

تنظيم املؤمتر السنوي للتغذية يف يونيو 2021.  •
بتحكيــم  باملشــاركة مبراجعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  وقــام عضــو 
امللصقــات العلميــة املقدمــة يف هــذا املؤمتــر )الدكتــورة جنــالء املانــع(. 
املانــع  وتشــارك كذلــك عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس د. جنــالء 
يف املراجعــة والتحكيــم العلمــي األوراق العلميــة املقدمــة مجلــة دوريــة 

.Current Development In Nutrition املســتجدات 
يشــارك بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس يف عضويــة اجلمعيــة )الدكتــورة 

جنــالء املانــع والدكتــورة رمي باصقــر(.

1928م )ASN( اجلمعية األمريكية للتغذية 30

ذات  علميــة  دوريــات  خمــس  للتغذيــة  البريطانيــة  اجلمعيــة  صــدر 
تصنيــف علمــي مرمــوق عالــي تنشــر بواســطة الناشــر جامعــة كامبريدج

Cambridge University Press

•  الدورية البريطانية للتغذية )معامل تأثير 3.319(
•  الدورية العلمية جلمعية التغذية )معامل تأثير 5.017(

•  دورية التغذية والصحة العامة )معامل تأثير 2.526(
•  الدورية للدراسات املرجعية ألبحاث التغذية )معامل تأثير5.595(

•  دورية علوم األغذية
•  نشر مجموعة من الكتب العلمية احملكمة عالية التأثير

للتغذيــة مؤمتــرات علميــة معتمــده  البريطانيــة  تنظــم اجلمعيــة     
الجتــذاب خبــراء التغذيــة بهــدف نشــر اخــر مــا توصــل اليــه علمــاء 
التغذيــة علــى مســتوى العالــم يف مجــال أبحــاث التغذيــة بالتعــاون 
مــع اجلمعيــة الطبيــة امللكيــة ومجموعــة مــن اجلمعيــات األوروبيــة 

للتغذيــة، كذلــك العمــل مــع ممثلــي

1941م )NS( اجلمعية البريطانية للتغذية ٣1

تصدر اجلمعية الكندية للتغذية دورية التغذية وااليض التطبيقي
وعلم وظائف االعضاء )معامل التأثير 3.321(

بــه اجلمعيــة هــو تعزيــز علــم التغذيــة والتعليــم،  مــن اهــم مــا تقــوم 
 والدعــوة ألفضــل املمارســات والسياســات التــي تقــدر أهميــة التغذيــة
ونــدوات ومحاضــرات  مؤمتــرات  تقــدمي  خــالل  مــن  اجلميــع   لصحــة 

الغذائيــة األبحــاث  مــن  العديــد  ونشــر  بهــذا اخلصــوص.  عامليــة 
 تشــارك عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس د. جنــالء املانــع يف عضويــة

اجلمعية
باإلضافــة الــي ذلــك قــام بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس )د. ســهير عبــد 
اهلل، د. جنــالء املانــع( بحضــور عــدد مــن اهــم فعالياتهــا لهــذا العــام 

وتتمثــل
•  الســمنة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة و COVID- 19: معاجلــة 

العــبء الصحــي املتزايــد. املنعقــد يف 25مــارس 2021.
•  التعمق يف العوامل االجتماعية والبيئية التي تشــكل أمناط األكل: 

اآلثــار املترتبــة علــى الصحــة والبيئــة، الــذي عقــد يف 18 مــارس 2021.
• COVID- 19 ، عوامــل التغذيــة ومنــط احليــاة لــدى الســكان الكنديــن 

الــذي عقــد يف 17 مــارس 2021.
أبريــل  يف1  واملنعقــدة  الغذائيــة  والتوصيــات  الغذائــي:  األورام  علــم 

.2021

2010م )CNS( اجلمعية الكندية للتغذية ٣2

:
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العالــم  يف  منظمــة  أكبــر  هــي  التغذيــة  وعلــم  التغذيــة  أكادمييــة 
ملتخصصــي الغــذاء والتغذيــة. تصــدر أكادمييــة الغــذاء والتغذيــة دوريــة 

.)4.15 التأثيــر  )معامــل  محكمــة  علميــة 
•  مشــاركة عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )فاطمــة البطحــي( يف 

عضويــة اجلمعيــة.

1917م أكادميية الغذاء والتغذية
Academy of Nutrition and Dietetics

33

اأِلداء  تطويــر  إلــى  والتغذيــة  للغــذاء  الســعودية  اجلمعيــة  تهــدف 
العلمــي واملهنــي ألعضــاء اجلمعيــة. وتيســير تبــادل اإلنتــاج العلمــي، 
إجــراء  تشــجيع  طريــق  عــن  التغذيــة  مجــال  يف  العلميــة  واألفــكار 
هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوة  مشــاركة  العلميــة.  واالستشــارات  البحــوث 

اجلمعيــة. عضويــة  يف  املانــع  جنــالء  د.  التدريــس 

2005م )SSFN( اجلمعية السعودية للتغذية 34

اجلمعيــة  عضويــة  يف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوة  مشــاركة 
باصقــر. رمي  الدكتــورة  1924م جمعية القلب األمريكية

American Heart Association
35

 )ESPEN( اجلمعيــة األوروبيــة للتغذيــة الســريرية والتمثيــل الغذائــي
اخلصــوص  وجــه  وعلــى  العالجيــة  التغذيــة  مجــال  يف  منظمــة  هــي 
العلمــي وتصــدر مجلــة  البحــث  تعــزز  والوريديــة،  األنبوبيــة  التغذيــة 
نصــف شــهرية تدعــى )التغذيــة الســريرية( لهــا عامــل تأثيــر 6.402، 
والتــي تتماشــى مــع كل جديــد ومفيــد يف مجــال التغذيــة العالجيــة 
يف  العلميــة  الكتــب  مــن  مجموعــة  اجلمعيــة  تنشــر  كمــا  الســريرية. 

العالجيــة. التغذيــة  مجــال 
•  قــام أحــد اعضــاء هيئــة التدريــس بحضــور مؤمترهــا الســنوي ال 42 

للتغذيــة العالجيــة املنعقــد فــى18 ســبتمبر 2020.

1980م اجلمعية األوروبية للتغذية السريرية والتمثيل 
)ESPEN( الغذائي 36

جمعيــة اإلمــارات للتغذيــة الســريرية هــي جمعيــة غذائيــة طبيــة حتــت 
رعايــة جمعيــة اإلمــارات الطبيــة.

تعمــل اجلمعيــة علــى إجــراء أنشــطة التطويــر املهنــي املســتمرة التــي 
متكــن خبــراء التغذيــة مــن حتديــث معارفهــم وتوفيــر منصــة مشــتركة 

للتواصــل. وبالتالــي حتســن املخرجــات العلميــة واألداء.
املخرجــات  العــام حتســن  هــذا  املســتمرة وحتــى  نشــاطاتها  أهــم  مــن 
العلميــة واألداء التغــذوي. مــن خــالل تنظيــم املؤمتــر العلمــي الســنوي.

•  مشــاركة عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )د. ســهير عبــد اهلل( 
عــن:  اإلنترنــت  عبــر  اجلمعيــة  نظمتهــا  التــي  النــدوات  بحضــور 
أمــراض الكلــى والبروتــن يف األمــراض احلرجــة. والــذي مت انعقــاده 

.2020 أكتوبــر   27 يف 

2016م
جمعية اإلمارات للتغذية السريرية

Emirates Clinical Nutrition Society 

)ECNS(

37
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لدعــم  االورام  وخبــراء  التغذيــة  خبــراء  األوروبــي جلمعيــات  االحتــاد 
النظــام  إدارة  يف  رائــد  بــدور  للقيــام  أوروبــا  يف  التغذيــة  اختصاصــي 
علــى  القائمــة  والتدخــالت  العــالج  خــالل  مــن  والتغذيــة،  الغذائــي 
األدلــة، مــن خــالل جميــع مراحــل الســرطان )مــن الوقايــة األوليــة إلــى 
أولئــك الذيــن يعيشــون مــع الســرطان ومــا بعــده(. لدعــم اختصاصــي 
التغذيــة باعتبارهــم خبــراء يف اجلوانــب التغذويــة للســرطان مبــا يف 
للعــالج  املتأخــرة  للتأثيــرات  التغذويــة  واجلوانــب  العــالج  دعــم  ذلــك 

الثانويــة. والوقايــة 
األورام  مجموعــات  تطويــر  دعــم  العــام  لهــذا  نشــاطاتها  اهــم  ومــن 

واملمارســة املعرفــة  تبــادل  يتيــح  ممــا  احلميــة،  يف  املتخصصــة 
•  وتطويــر ممارســة اخلبــراء ألخصائــي التغذيــة يف علــم األورام. وذلــك 

مــن خــالل ندواتهــا وفعالياتهــا املنعقــدة خــالل هــذا العــام.
•  مشــاركة عضــوة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس )د. ســهير عبــد اهلل( 

العــام: لهــذا  التــي نظمتهــا اجلمعيــة  النــدوات  بحضــور 
والتغذيــة  املريــض  قبــل  مــن  عنهــا  امُلبلــغ  النتائــج  األورام:  علــم 
.2021 مــارس   23 يف  واملنعقــد  واملمارســة  اإلمكانــات  الســريرية: 

1978م
االحتاد األوروبي جلمعيات خبراء التغذية
European federations of associations of 

dietitians )EFAD(

38

ســعودية  جمعيــة  هــي  اإلكلينيكيــة  للصيدلــة  الســعودية  اجلمعيــة 
ومــا  اإلكلينيكيــة.  الصيدلــة  مبجــال  يتعلــق  مــا  كل  مــع  تتعامــل 
عامــة،  املجــال  يف  الســريرية  الصيدالنيــة  الرعايــة  يف  هومتخصــص 
أعضــاء  وتســاعد  الدوائيــة،  للمعلومــات  لتكــون مصــدًرا  تعمــل  حيــث 
إشــراف  بــه. اجلمعيــة حتــت  الطبــي يف تطويــره وكل جديــد  الفريــق 

الصحيــة. للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة 
اهلل(  عبــد  ســهير  )د.  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عضــوة  مشــاركة 

العــام: لهــذا  اجلمعيــة  نظمتهــا  التــي  النــدوات  بحضــور 
•  النهج الفردي يف إدارة مرض السكري. 10 أبريل 2021.

•  دور الصيادلة يف متكن مرضى الربو 13 مارس 2021

-
اجلمعية السعودية للصيدلة اإلكلينيكية

Saudi Society of Clinical 

Pharmacy-IVPN-AR

39

التعــاون مــع اجلمعيــة يف يــوم الباركنســون مــن خــالل مشــاركة أعضــاء 
فاطمــة  أ.  اهلل،  عبــد  ســهير  د.  املانــع،  جنــالء  )د.  التدريــس  هيئــة 
البطحــي( بتقــدمي عــدد مــن النــدوات يف املنتــدى اخلــاص بالتوعيــة 
مبــرض الباركنســون التــي نظمتــه اجلمعيــة يف يــوم الباركنســون العاملــي 

املنعقــد يف 2 ابريــل.

2005م اجلمعية السعودية ملرضى الباركنسون
)SPS(

40

اقامة مؤمترات السنوية و إرسال املنشورات العلمية للموضوعات 
املستجدة و املساعدة يف نشر األوراق العلمية. - املركز الوطني للتقنية احليوية 41

اقامة مؤمترات السنوية و إرسال املنشورات العلمية للموضوعات 
املستجدة و املساعدة يف نشر األوراق العلمية. - اجلمعية األوروبية لألمراض املعدية 42

اقامة مؤمترات السنوية و إرسال املنشورات العلمية للموضوعات 
املستجدة و املساعدة يف نشر األوراق العلمية. - اجلمعية الكندية لألحياء الدقيقة 43

اقامة مؤمترات السنوية و إرسال املنشورات العلمية للموضوعات 
املستجدة و املساعدة يف نشر األوراق العلمية. - اجلمعية األوروبية ألمراض الدم 44

اقامة مؤمترات السنوية و ارسال املنشورات العلمية للموضوعات 
املستجدة و املساعدة يف نشر األوراق العلمية. - اجلمعية السعودية للكيمياء السريرية 45
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تأسيس وتطوير ودعم مهنة العالج التنفسي يف اململكة، وذلك عن 
طريق عقد اللقاءات العلمية وورش العمل التي تهدف إلى تطوير 

املهارات العلمية واملهنية ألخصائي الرعاية التنفسية.
2005م اجلمعية السعودية للرعاية التنفسية 46

تشجيع وتعزيز التفوق املهني، وتطوير العلم وممارسة الرعاية 
التنفسية 1947م اجلمعية األمريكية للرعاية التنفسية 47

تأسيس اجلمعية حتت مضلة الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية 2021م اجلمعية السعودية للعناية التنفسية 48

حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسن صحين يخدمون املجتمع 
بإنسانية وكفاءة. 1992م الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 49

جمعية القلب االمريكية / تصوير القلب
American Heart Association

1924م جمعية القلب االمريكية / تصوير القلب
American Heart Association

50

جمعية القلب السعودية / تصوير القلب التلفزيوني
Saudi heart association

1984م
 جمعية القلب السعودية / تصوير القلب

التلفزيوني
Saudi heart association

51

جمعية القلب اخلليجية / تصوير القلب التلفزيوني
)GHA( Gulf heart association

2002م
جمعية القلب اخلليجية / تصوير القلب 

التلفزيوني
GHA )Gulf heart association(

52

نشر ملصق بحثي 2005م اجلمعية األوروبية لألشعة 53

عقد الندوات واملؤمترات العلمية املتخصصة 1998م اجلمعية العلمية لكليات التمريض العربية 54

تعزيز البحث العلمي 1999م اجلمعية االردنية للبحث العلمي 55

تطويــر  يف  التمريــض  يف  التميــز  وحتقيــق  العامليــة  الصحــة  تعزيــز 
باإلضافــة  التمريضيــة  واخلدمــة  والقيــادة  العلمــي  والبحــث  املعرفــة 
إلــى أن اجلمعيــة تعقــد املؤمتــرات الدوليــة مرتــن كل عــام ولهــا مجلــة 

العلمــي عامليــة للبحــث 

1885م
 اجلمعية الفخرية الدولية للتمريض سيجما

ثيتا تاو- الواليات املتحدة األمريكية
Chapter XI

56

والنشــرة  التاريخيــة  والســجالت  العضويــة  تشــمل األنشــطة اجلاريــة 
اإلخباريــة وتنســيق مشــاريع الشــراكة )Lippincott Advisor( وتنســيق 
الثقافــات  عبــر  التمريــض  ومجلــة  واإلقليميــة  الســنوية  املؤمتــرات 
وأنشــطة الفصــل والتواصــل مــع األشــخاص داخــل املجتمــع وخارجــه. 
باإلضافــة إلــى ذلــك ، يحتفــظ املكتــب املركــزي أيًضــا بصفحــة الويــب 
)www.tcns.org(، وهــي وســيلة رئيســية لالتصــال علــى مســتوى العالــم.

1974م جمعية التمريض عبر الثقافات 57

تطويــر  يف  التمريــض  يف  التميــز  وحتقيــق  العامليــة  الصحــة  تعزيــز 
باإلضافــة  التمريضيــة  واخلدمــة  والقيــادة  العلمــي  والبحــث  املعرفــة 
إلــى أن اجلمعيــة تعقــد املؤمتــرات الدوليــة مرتــن كل عــام ولهــا مجلــة 

العلمــي عامليــة للبحــث 

1922م
 سيغما ثيتا تاو جمعية الشرف الدولية

 للتمريض )سيغما( شيكاغو
 Alpha Lambda Chapter

58
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املعرفــة  تطويــر  يف  التمريــض  يف  التميــز  وحتقيــق  الصحــة  تعزيــز 
والبحــث العلمــي والقيــادة واخلدمــة التمريضيــة وباإلضافــة إلــى أن 
اجلمعيــة تعقــد املؤمتــرات الدوليــة علــى مســتوى أوروبــا مــرة كل عــام

1990م
سيغما ثيتا تاو جمعية الشرف الدولية 

 Tau Omega Chapter -)للتمريض )سيغما
السويد

59

التقدم العلمى ، وتعزيز املمارسات املهنية 1975م  جمعية أبحاث التمريض يف الغرب األوسط
)MNRS(

60

تهتم بتعزيز قدرات التمريض مهنيًا وبحثيًا 1423هـ اجلمعية السعودية للتمريض املهني 61

CLAB presented article in Next Generation Sequencing Identifies 

a Previously Uncharacterized Gene ANKRD36 As a Common 

Biomarker for Blat Crisis Chronic Myeloid Leukemia : Molecular 

and Protein Bio-Modeling Studies

1958م American Society of Hematology 62

- لدى اجلمعية أكثر من 135،000 عضو نشط. 
- يقطن األعضاء يف أكثر من 90 دولة. 

العالــي يف  للتعليــم  700 مؤسســة  مــن  أكثــر  530 ممثــاًل يف  يوجــد   -
البلــدان.  مــن  العديــد 

- املنشــورات: مجلــة منحــة التمريــض هــي واحــدة مــن املجــالت الطبيــة 
األكثــر قــراءة.

1922م منظمة سيغما ثيتا تاو الدولية للممرضات 63

لبرامج واألنشطة العالجية باملركز
•  برامج التقييم والعالج واملتابعة الطبية. 

•  برامج العـــالج املعـــرفـي . 
•  برامج العـــالج السـلـوكـي. 

•  برامج الوقاية من االنتكاسة . 
•  برامج وأنـشـطــة ثـقــافيــة. 

•  املجموعات التعليمية العامة. 
•  برامج وأنشطة التوعية الدينية . 

•  برامج ريـاضيـــة وتــرفيهيــة وأنشطة خارجيـة. 
•  برامج عــالجيــة هـادفــة إلى زيادة الـدافعيــة واالستبصــار . 

•  برامج تعليم املهارات االجتماعية وكيفية التعامل مع الضغوط

1993م جمعية اإلدمان و التدخن )كفى( 64

حتسن جودة بحوث التمريض 1945م جمعية أبحاث التمريض بوسط غرب أمريكا 65
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5. 5 االختراعات

جــدول 58: يوضــح أعــداد بــراءات اإلختــراع يف اجلامعــة ومركــز امللــك عبــداهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة خــالل األعــوام اجلامعيــة الثالثــة 
املاضيــة

جــدول 59: يوضــح اجلــدول قائمــة بأســماء بــراءة االختــراع يف اجلامعــة ومركــز امللــك عبــد اهلل العاملــي لألبحــاث الطبيــة خــالل العــام 
1442/1441 اجلامعــي 

العام اجلامعي
1442/1441هـ 

العام اجلامعي
1441/1440هـ 

العام اجلامعي
1440/1439هـ التصنيف

5 6 14 عدد براءات االختراع

براءة االختراع املجال اجلهة املسجل لديها براءة االختراع العدد

Methods For Treating Cancer 
Using Purine Analogs By Depleting 
Intracellular ATP

Medical Field )Drug Discovery(
United States Patent and 
Trademark Office )USPTO(

1

Tecoma Plant Based Compositions 
For Treating Skin Lesions

Medical Field )Drug Discovery(
United States Patent and 
Trademark Office )USPTO(

2

Dental Implantation System Medical Field )Drug Discovery(
United States Patent and 
Trademark Office )USPTO(

3

Skull Implanted Electrode Assembly 
For Brain Stimulation

Medical Field )Drug Discovery(
United States Patent and 
Trademark Office )USPTO(

4

MNG-HA iCare Medical Field ) Computer system ( Saudi Patent Office )SPO( 5
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٦. 5 املكتبات:

تعــد املكتبــات بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة أحــد أهــم مراكــز دعــم املعلومــات التــي تســاعد عــى تحقيــق األهــداف األكادمييــة 

للجامعــة مــن خــال برامــج التعليــم األكادمييــة املنتــرشة حــول الكليــات والتــي تتميــز بفعاليتهــا وكفاءتهــا. توفــر املكتبــات ملســتخدميها جميــع العلــوم الصحيــة 

ذات الجــودة العاليــة واملتعلقــة باملــوارد التعليميــة، وتســعى إىل تقديــم التطويــر املهنــي للمجتمعــات املنتســبة لهــا وذلــك مــن خــال دعــم التميــز واالبتــكار يف 

التعليــم واألبحــاث وتقديــم املعلومــات الازمــة لجميــع روادهــا. كــام أن مكتبــات الجامعــة تضــم 18 فرعــاً موزعــة عــى ثاثــة مناطــق يف اململكــة، موزعــة عــى 

النحــو التــايل: 10 مكتبــات يف مدينــة الريــاض، 5 مكتبــات يف مدينــة جــدة و3 يف األحســاء. تقــدم املكتبــات خدمتهــا لجميــع الطــاب، الطالبــات، أعضــاء هيئــة 

ــة أو املطبوعــة يف مجــاالت العلــوم الصحيــة لدعــم املناهــج واملقــررات يف  التدريــس واملوظفــن. تضــم املكتبــات مجموعــات واســعة النطــاق ســواء اإللكروني

جميــع أقســام الكليــات. تحتــوي معظــم املكتبــات عــى أماكــن مخصــص للقــراءة واالطــاع، أجهــزة التصويــر والطباعــة باإلضافــة إىل أجهــزة الكمبيوتــر املربوطــة 

ــا  ــة وتخزينه ــوارد التعليمي ــم امل ــة بتنظي ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة املل ــات يف جامع ــوم املكتب ــروين. وتق ــث اإللك ــهيل البح ــت لتس باإلنرن

وصيانتهــا وإتاحتهــا ملســتفيدي القــراءة أو البحــث مــن منســويب الجامعــة. 

ويعتــر دور املكتبــات 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 إثــراء محتوياتهــا ومقتنياتهــا العلميــة باســتمرار لتواكــب عجلــة التطــور التعليمــي 

يف جميــع املجــاالت الصحيــة. فتعمــل العــامدة جاهــدة بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس بجمــع جميــع مســتلزمات املكتبــات ســنوياً مــن كتــب ومقــاالت 

ــاً والعمــل عــى  ومراجــع وغرهــا والعمــل عــى توفرهــا وإتاحتهــا للمســتخدمن. باإلضافــة إىل ذلــك تقــوم املكتبــات عــى مراجعــة املحتــوى اإللكــروين دوري

إثرائــه بأحــدث البحــوث العلميــة عامليــاً. تعمــل املكتبــات تحــت نظــام إدارة معلومــات املكتبــة الــذي يعــرف مــن قبــل بالســمفوين )SirsiDynix( حيــث يتــم 

إدخــال معلومــات محتويــات املكتبــة مــن كتــب وغرهــا يف النظــام وفهرســتها وفقــاً لسياســات ومعايــر التصنيــف والفهرســة العامليــة. حيــث ميكــن ملنســويب 

الجامعــة اســتعارة الكتــب الازمــة واالطــاع عــى آخــر البحــوث العلميــة الحديثــة مــن داخــل أو خــارج الجامعــة، مــن خــال نظــام املكتبــة الرقمــي. كــام توفــر 

الجامعــة أيضــا املكتبــة الرقميــة أو اإللكرونيــة التــي تضــم أشــهر قواعــد البيانــات العامليــة يف املجــاالت الصحيــة وغرهــا مثــل بــوب ميــد )PubMed( أو كلينــكال 

يك )Clinical Key( مايكروميديســن )Micromedex( )ِAccess Medicine, Surgery & Pharmacy ())Up-To-Date وغرهــا. وتدعــم املكتبــة الرقميــة 

املســتخدمن يف مجــاالت تخصصاتهــم املختلفــة بتوفــر أحــدث البحــوث العلميــة واملســاعدة يف الوصــول إىل الكتــب واملقــاالت واملجــات اإللكرونيــة. مــن اهــم 

مميــزات املكتبــة اإللكرونيــة إمكانيــة اســتخدمها واالســتفادة منهــا داخــل وخــارج الجامعــة. لاســتفادة الكامنــة مــن املكتبــة اإللكرونيــة يقــوم موظفــن املكتبــات 

بشــكل دائــم بتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب عــى كيفيــة اســتخدامها وطــرق البحــث املختلفــة. وللمحافظــة عــى مقتنيــات املكتبــة، تعمــل عــامدة 

ــح  ــة، محطــة عمــل املوظفــن، الرشائ ــة الرقمي ــة، مســاعد املكتب ــات، األجهــزة القارئ ــة متكامــل مــن بواب ــل نظــام حامي ــاء وتفعي ــات بشــكل جــدي القتن املكتب

الرقميــة ونظــام اإلعــارة الذاتيــة للمســتفيدين. فقــد عملــت العــامدة بالتعــاون مــع قســم خدمــات التقنيــات التعلميــة وبعــض الــرشكات املتخصصــة عــى إعــداد 

وتدقيــق املناقصــة لــرشاء نظــام الحاميــة RFID هــي اختصــار لكلمــة Radio frequency Identification وهــو مصطلــح عــام للتقنيــات التــي تســتخدم موجــات 

الراديــو الاســلكية للتعــرف األتوماتيــي عــى الكيانــات واألوعيــة داخــل مــكان مــا. أيضــا باإلضافــة لنظــام الحاميــة يســاعد ال RFID يف إدارة مقتنيــات املكتبــة 

نظــراً الرتباطــه بنظــام الســمفوين. فمــن أهــم مميزاتــه هــي كــام يــي:

•  التقليل من األخطاء والتقليل من التدخل البرشي.

•  نقل البيانات يف الوقت الحقيقي وسهولة متابعة املواد واملنتجات عن بعد.

•  حركة مواد املكتبة رسيعة وفاعلة مع التقليل من األوامر املتكررة.

•  اإلدارة التلقائية لألصول الثابتة.

•  معرفة العدد املتواجد من املواد يف املكتبة.

•  خفض تكلفة التشغيل. وتحسن اإلنتاجية.

وأخــراً، نظــام إدارة املكتبــة وحاميــة مقتنياتهــا بالــردد اإلذاعــي RFID يعمــل عــى تســهيل وترسيــع عمليــات اإلعــارة واإلرجــاع، والخــروج اآلمــن ملقتنيــات 

املكتبــة، واختصــار الوقــت الــازم ملســتخدمي املكتبــة الســتعارة األوعيــة املكتبيــة إىل النصــف، وميــدد عمــل املكتبــة ملــدة )24( ســاعة.
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٥.6.1  تطوير المكتبات

2. 1. 6. ٥ تنمية مواد ومقتنيات المكتبات من موارد التعلم

سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

•   إثراء مقتنيات املكتبة املطبوعة واإللكرونية لدعم املناهج األكادميية.

•   مراجعة املناهج الدراسية بانتظام وإضافة موارد التعلم الغر متاحة.

•   إقتناء وإدارة املوارد ذات الجودة العالية املرتبطة باملواد األكادميية والبحثية واالحتياجات الرسيرية.

•  التقويم الدوري ملدى توافر أحدث النصوص والكتب املرجعية.

•  تقويم موارد التعلم / قواعد البيانات عى االنرنت للتأكد من مدى وماءمتها للمستخدمن. 

•  تعزيز الوعي بحقوق امللكية الفكرية.

3. 1. 6. ٥ تطوير النظام الداخلي لمراقبة الجودة وذلك لقياس رضى المستخدمين في فترة قصيرة

سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

•  إجراء دراسة استقصائية لقياس رضا املستخدمن مرة واحدة يف السنة عى األقل.

•  مراجعة وتنقيح السياسات واإلجراءات بناء عى نتائج الدراسة االستقصائية.

•  إرشاك الطاب وأعضاء هيئة التدريس يف تحسن خدمات وموارد املكتبة.

•  تطوير الكفاءة بن أمناء املكتبات.

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

•   إنشاء بيئة تتضمن املعلومات األخاقية يف أطار رقمي.

•  مساندة املستخدم لي يصبح قادر عى خلق املعلومة والبحث عنها بأساليب مبتكرة عى املدى الطويل. 

٤. 1. 6. ٥ رفع مستوى تطوير وتدريب الموارد البشرية

سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

•  إنتقاء موظفي املكتبة من ذوي الكفاءة العالية وتوفر البيئة املناسبة لهم لضامن استمراريتهم بالعمل.

•  قياس مدى تأثر املوارد البرشية يف زيادة عدد مستخدمي املكتبة.

•  التطوير الدائم للموظفن من خال ارشاكهم يف برامج التطوير املهني املختلفة.

•  خلق بيئة عمل مهنية وداعمة وإيجابية.

•  خلق سياسة مهنية متميزة لجذب أفضل القوى العاملة.

•  تشجيع وتعزيز التدريب املهني وفرص املنح الدراسية محليا ودوليا.

٥. 1. 6. ٥ استخدام خدمات المكتبة اآللية التشغيل بكفاءة

سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

)SIS( دمج نظام السمفوين مع نظام معلومات الطالب  •

•  التحديث املستمر لسجات الفهرسة واإلعارة.

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

.)OPAC( تفعيل كتالوج مقتنيات املكتبة العام عر اإلنرنت  •

.)OPAC( إجراء تدريب تعليمي بشأن كتالوج مقتنيات املكتبة العام عر اإلنرنت  •
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6. 1. 6. ٥ خلق بيئة عملية محفزة للمستخدمين

سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل املشاريع التالية:

•  الحفاظ عى بيئة مشجعة للدراسة والبحث والتعلم.

•  وضع سياسة الستيعاب زيادة عدد املستخدمن يف املستقبل.

•  تحسن خدمات الطباعة والتصوير واملسح الضويئ لألغراض األكادميية.

•  إنشاء نظام تحديد الرددات الراديوية )RFID( من أجل توفر الحامية اآلمنة ملوارد املكتبة.

٥.6.2  مقتنيات مكتبات الجامعة

جدول 60: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات اجلامعة بالرياض للعام اجلامعي 1442/1441هـ

الرياض

املجموع الكتب باللغة اإلجنليزية الكتب باللغة العربية
املصدر

سل
سل

الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

2091 580 2091 580 - - شراء 1

22 11 - - 22 11 إهداءات جهات 2

43 41 43 41 - - إهداءات أفراد 3

2156 632 2134 621 22 11 املجموع

جدة

املجموع الكتب باللغة اإلجنليزية الكتب باللغة العربية
املصدر

سل
سل

الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

1848 427 1848 427 - - شراء 1

- - - - - - إهداءات جهات 2

10 7 2 1 8 6 إهداءات أفراد 3

1858 434 1850 428 8 6 املجموع

جدول 61: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات اجلامعة بجدة للعام اجلامعي 1442/1441هـ
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األحساء

املجموع الكتب باللغة اإلجنليزية الكتب باللغة العربية
املصدر

سل
سل

الت

النسخ العناوين النسخ العناوين النسخ العناوين

250 110 250 110 - - شراء 1

- - - - - - إهداءات جهات 2

- - - - - - إهداءات أفراد 3

250 110 250 110 - - املجموع

جدول 62: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات اجلامعة باألحساء للعام اجلامعي 1442/1441هـ
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٥.6.3  حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة

جدول 63: يوضح أعداد الكتب املستعارة والفئة املعارة لها حسب الكلية واللغة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

الفئة املعارة عدد الكتب املعارة

الكلية
املجموع أخرى  هيئة

تدريس طالب املجموع عربي اجنليزي

351 - 100 251 351 - 351 كلية الطب الرياض

254 - 119 135 392 - 392 كلية التمريض الرياض

150 - 40 110 150 - 150 كلية طب األسنان يف الرياض

63 - 37 26 66 - 66 كلية الصيدلة )ذكور(

18 - 14 4 18 - 18 كلية الصيدلة )إناث(

51 - 14 37 51 - 51 كلية العلوم الطبية التطبيقية يف 
الرياض )ذكور(

32 - 9 23 32 - 32 كلية العلوم الطبية التطبيقية يف 
الرياض )إناث(

44 1 12 31 115 - 115 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الرياض

328 - 131 197 328 - 328 كلية العلوم واملهن الصحية

485 - 148 337 679 - 679 كلية الطب يف جدة

100 - 91 9 100 - 100 كلية التمريض جدة

750 30 200 520 750 - 750 كلية العلوم الطبية التطبيقية يف جدة

234 - 143 91 234 - 234  كلية العلوم الطبية التطبيقية يف
األحساء

157 - 88 69 157 - 157 كلية التمريض األحساء

3017 31 1146 1840 3423 - 3423 املجموع
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٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠
١٠٣٠ ١٠٦٧

٦٤٩

٣٢٨

١١٥
١٥٠

٨٤

كلية الطب كلية العلوم
الطبية التطبيقية

كلية العلوم
والمهن الصحية

كلية الصحة
العامة

والمعلوماتية

 كلية طب
اسنان

كلية التمريضكلية الصيدلة

عدد الكتب املعارة

رسم توضيحي 18 :يبن أعداد الكتب املستعارة يف مكتبات اجلامعة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

٥.6.٤  خدمات المستفيدين

1. ٤. 6. ٥ المراجع والخدمات المعلوماتية

ــم  ــة. وتعلي ــا يف املكتب ــي يحتاجونه ــرواد وتوجيههــم إىل األماكــن الت ــارش. وإرشــاد ال ــا املســتفيدين بشــكل مب ــي يتقــدم به ــة الت ــة عــى األســئلة املرجعي اإلجاب

وتدريــب املســتفيدين عــى اســتخدام املراجــع املختلفــة. وتقديــم املراجــع املناســبة للباحــث وإعــداد قوائــم ببلوجرافيــة لــه عنــد الــرورة مــن أعضــاء هيئــة 

ــات. ــات والطــاب وكذللــك الباحثــن والباحث التدريــس بالكلي

2. ٤. 6. ٥ التوجيه واالرشاد

قيــام موظفــو املكتبــة بتقديــم دورات وورش عمــل للمســتفيدين يف الجامعــة عــن كيفيــة اســتخدام قاعــدة البيانــات مبــا يف ذلــك آليــة وتقنيــة البحــث العلمــي، 

وكذلــك يقــوم موظفــي املكتبــات بنــرش وتعليــم اللوائــح والسياســات التنظيميــة والســلوكية يف املكتبــات لجميــع منســويب الجامعــة، ســواًء عــى شــكل أفــراد أو 

مجموعــات عنــد بدايــة كل فصــل درايس. 

3. ٤. 6. ٥ خدمات اإلحاطة الجارية

ــة باحتياجــات املســتفيدين وتســجل هــذه املــواد مــن أجــل اعامهــم بالطــرق املناســبة عنــد توفرهــا لــدى املكتبــة وتعتــر خدمــة  تقديــم مــواد وثيقــة الصل

ــه  ــل تخصص ــازات يف حق ــورات واإلنج ــر التط ــع آخ ــياً م ــتفيد متامش ــاء املس ــدف إىل إبق ــة. وته ــة الجاري ــات اإلحاط ــم خدم ــات أه ــايل للمعلوم ــث االنتق الب

ــة.  ــه املوضوعي واهتاممات

٤. ٤. 6. ٥ خدمات االعارة

قيــام جميــع املكتبــات يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بتقديــم خدمــة اعــارة الكتــب لــكل مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس أو 

موظفــي الجامعــة حيــث ميكــن أن يســتعر اي كتــاب وفقــا للسياســة املنصــوص عليهــا يف املكتبــات.
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)ILL( ٥. ٤. 6. ٥ خدمة االعارة بين المكتبات

إذا كانــت املــواد املطلوبــة غــر متوفــرة يف املكتبــة يقــوم موظفــو املكتبــة بالتعــاون مــع مكتبــات أخــرى ســواًء داخــل اململكــة أو خارجهــا ملشــاركة واســتعارة 

املصــادر يف حــال توفرهــا لديهــم. 

6. ٤. 6. ٥ خدمات الشبكة العنكبوتية )االنترنت(

توفــر جميــع املكتبــات يف الجامعــة كل الخدمــات الازمــة يف مجــال التعليمــي أو البحــوث لجميــع منســويب الجامعــة. وكذلــك تقــوم جميــع املكتبــات يف الجامعــة 

بإتاحــة االتصــال بخدمــة الشــبكة الداخليــة يف الجامعــة عــن طريــق البــث الاســلي )Wi-Fi( لــكل منســويب الجامعــة. 

٧. ٤. 6. ٥ خدمات الطباعة والنسخ ومعامل حاسوبية في المكتبة

ــن،  ــة التدريــس، الباحث ــات يف الجامعــة أحــدث األجهــزة والطابعــات أو معامــل حاســوبية واملتاحــة ملنســوبيها مــن الطــاب، أعضــاء هيئ ــع املكتب توفــر جمي

ــات الجامعــة.  ــح وأنظمــة مكتب واملوظفــن وفقــا للوائ
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٧. 5 العاملني يف مكتبات اجلامعة وتأهيلهم مهنيًا

املكتبــات خــالل لعــام اجلامعــي  زوار  املؤهلــن مهنيــًا خلدمــة  العاملــن  أعــداد مكتبــات اجلامعــة وفروعهــا وأعــداد  : يوضــح  جــدول 64 
1442/1441هـــ

العدد مقر العمل املكتبات م

3 كلية الطب - الرياض )ذكور( 1

3 كلية الطب - الرياض )إناث(
كلية التمريض - الرياض )إناث( 2

4 كلية طب األسنان )ذكور/ إناث( 3

1 كلية الصيدلة )ذكور( 4

1 كلية الصيدلة )إناث( 5

2 كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض )ذكور( 6

2 كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض )إناث( 7

2 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 8

2 كلية العلوم واملهن الصحية 9

3 كلية الطب - جدة 10

3 كلية التمريض - جدة )إناث( 11

2 كلية العلوم الطبية التطبيقية - جدة )إناث( 12

1 كلية العلوم واملهن الصحية - األحساء 13

3 كلية العلوم الطبية التطبيقية - األحساء 14

2 كلية التمريض - األحساء 15

34 املجموع
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٥.٧.1  توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للمؤهل الدراسي

العــام اجلامعــي  املكتبــات خــالل  ملنســوبي عمــادة  العلميــة  الدرجــة  املكتبــات حســب  للعاملــن يف  الدراســية  املؤهــالت  يبــن  جــدول 65: 
1442/1441هـــ

٥.٧.2  توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للجنس

جدول 66: يوضح أعداد منسوبي عمادة املكتبات حسب اجلنس خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

العدد املؤهل الدراسي م

20 ماجستير 1

13 بكالوريوس 2

1 دبلوم فوق الثانوية 3

34 املجموع

العدد م النوع

17 1 ذكر

17 2 أنثى

34 املجموع
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٨. 5 مكتبات اجلامعة حقائق وإحصاءات خالل العام اجلامعي ١٤٤2/١٤٤١هـ

اجلامعــي  للعــام  واملجلــدات  والنســخ  العناويــن  وعــدد  وفروعهــا  الرئيســي  مبركزهــا  اجلامعــة  مكتبــات  مواقــع  يوضــح   :67 جــدول 
1442/1441هـــ 1442/1441هـ

 عدد آالت
التصوير

عدد
الطابعات

 عدد
 احلواسب

اآللية

 عدد
 الطاوالت
واخللوات

 عدد
 النسخ أو
املجلدات

عدد
العناوين اسم املكتبة/العنصر

سل
سل

الت

1 3 23 49 4056 2151 كلية الطب الرياض )طالب( 1

1 7 22 39 4055 1323 كلية الطب الرياض )طالبات( 2

3 2 24 8 8809 1739 كلية التمريض الرياض 3

1 2 19 16 4120 318 كلية طب األسنان يف الرياض 4

1 1 12 13 2163 587 كلية الصيدلة )ذكور( 5

2 2 23 21 547 167 كلية الصيدلة )إناث( 6

2 2 4 42 1098 346 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يف الرياض )ذكور( 7

1 1 9 16 3136 344 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يف الرياض )إناث( 8

1 2 15 9 1324 392  كلية الصحة العامة واملعلوماتية
الرياض 9

1 3 40 174 6505 1726 كلية العلوم واملهن الصحية 10

1 1 26 16 2393 815 كلية الطب جدة )ذكور/إناث( 11

1 1 20 10 2128 363 كلية التمريض جدة 12

- 1 5 2 1423 232 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يف جدة )ذكور/إناث( 13

2 3 18 21 2494 678  كلية العلوم الطبية التطبيقية
يف األحساء 14

1 1 10 14 44 14 كلية التمريض األحساء 15

19 32 270 450 44295 11195 املجموع
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٩. 5 األنشطة التعليمية واإللكترونية

توفــر جميــع فــروع مكتبــات جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وجــدة واألحســاء، البيئــة املحفــزة التــي بدورهــا تلبــي احتياجــات 

الطــاب مــن توفــر املــكان املائــم للبحــث والدراســة باإلضافــة إىل توفــر مصــادر املعلومــات بجميــع اشــكالها املطبوعــة أو اإللكرونيــة مــن كتــب ومجــات 

ومــواد مرئيــة وغرهــا تحــت إرشاف العــامدة. وتعمــل عــامدة املكتبــات بشــكل متواصــل عــى تشــجيع الطــاب مــن خــال عمــل دورات تدريبيــة وتحفيزيــة 

الســتخدام املكتبــة اإللكرونيــة التــي تحتــوي عــى كــم هائــل مــن مصــادر املعلومــات التــي بدورهــا تســاهم يف رفــع مســتوى الطــاب األكادميــي ومســاندتهم 

خــال رحلتهــم التعليميــة.

٥.٩.1 البوابة اإللكترونية للجامعة 

البرامج التعليمية:

مــن أهــم الرامــج التعليميــة التــي تعمــل عــامدة املكتبــات عــى اقتنائهــا خــال هــذا العــام الجامعــي هــي برنامــج انــد نــوت )Endnote( أيضــا برنامــج تــرن 

.)Turnitin( ات ان

معلومات أكاديمية:

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.

معلومات خدمات القبول والتسجيل:

تحتــوي البوابــة عــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن القبــول والتســجيل يف الجامعــة مثــل مواعيــد القبــول، إجــراءات ومعايــر القبــول، دليــل 

القبــول ومعلومــات عامــة للطــاب والطالبــات عــن الجامعــة.

معلومات البحث العلمي:

تحتــوي عــى مجموعــة مــن الصفحــات تســتعرض معلومــات عــن نشــأة املركــز وأهدافــه، ومعلومــات عــن مركــز الدراســات االستشــارية، مكتبــات الجامعــة، مركــز 

التميــز للمعلوماتيــة الصحيــة، الجمعيــات العلميــة يف الجامعــة، املركــز الوطنــي الخليجــي للمامرســات الصحيــة املبنيــة عــى الراهــن، ملخصــات بحثيــة، النــدوات 

واملؤمتــرات وأوقاتهــا، مجلــس أبحــاث الطــاب وقاعــدة املعلومــات الخليجيــة.

خدمات طالب الجامعة:

يقدم الخدمات الخاصة بالطاب يف الجامعة منها:

-  خدمة الدعم الفني

-  نادي الطاب

-  التقويم األكادميي

-  النامذج اإللكرونية لطلب الخدمات

-  أسامء خريجي الجامعة

-  آخر أخبار األنشطة والفعاليات يف الجامعة

-  مكتبة الجامعة اإللكرونية

-  نظام التعليم اإللكروين

-  الريد اإللكروين

-  بوابة إنجاز

-  دليل املهارات ألطباء االمتياز



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

112

خدمات هيئة التدريس والموظفين:

تقدم البوابة كل الخدمات املتعلقة بهيئة التدريس وموظفي الجامعة مثل:

-  الريد اإللكروين

-  نظام املعلومات الطايب

-  نظام الباك بورد

-  معلومات عن أي فرص تدريبة جديد

-  أجهزة الحاسب اآليل

خدمات الزوار:

تقدم البوابة الخدمات واملعلومات للمجتمع والزوار من غر منسويب الجامعة مثل:

•  فرص التدريب

•  فرص التوظيف

•  آراء واقراحات واستفسارات أخرى.

مركز المعرفة:

يحتــوي مركــز املعرفــة عــى مجموعــة مــن الروابــط للمواقــع مثــل: روابــط قواعــد البيانــات الطبيــة، الجمعيــات العلميــة، مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث 

الطبيــة، املركــز الوطنــي الخليجــي للمامرســات الصحيــة املبنيــة عــى الراهن.

نبض الجامعة )اإللكترونية(

مجلــة نبــض الجامعــة معنيــة مبتابعــة األحــداث والفعاليــات داخــل الجامعــة أوالً بــأول، ثــم نــرش األخبــار وقــت حدوثهــا، وتحديثهــا لحظــة بلحظــة، إضافــة إىل 

نــرش مشــاركات الطــاب واملنســوبن يف مختلــف املجــاالت الفكريــة والعلميــة والثقافيــة واألدبيــة والفنيــة.

١٠. 5 البرامج التعليمية املنفذة يف اجلامعة وفروعها

جــدول 68: يوضــح عــدد برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا والتــي تقدمهــا اجلامعــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة واألحســاء، للعــام 
1442/1441هـــ اجلامعــي 

-  األدلة اإلرشادية

-  خدمة الدعم الفني

-  إدارة االتصاالت

-  التقويم األكادميي

-  الطباعة والنسخ

العدد البرنامج الدراسي م

31 بكالوريوس 1

8 الدراسات العليا 2

175 برامج الزماالت العامة والدقيقة 3

214 املجموع
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للعــام اجلامعــي  واألحســاء،  بجــدة  وفروعهــا  بالريــاض  تقدمهــا اجلامعــة  والتــي  واملاجســتير  البكالوريــوس  برامــج  يوضــح   :69 جــدول 
1442/1441هـــ

الرياض م

برنامج دكتور طب األسنان 11 بكالوريوس الطب واجلراحة 1

بكالوريوس تقنية القلب )التصوير الصوتي( 12 بكالوريوس علوم املختبرات اإلكلينيكية 2

بكالوريوس تقنية القلب )القسطرة القلبية( 13 بكالوريوس العالج التنفسي 3

بكالوريوس تقنية التخدير 14 بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة 4

ماجستير التعليم الطبي 15 بكالوريوس التغذية اإلكلينيكية 5

ماجستير الصحة العامة 16 بكالوريوس العالج الوظيفي 6

ماجستير اإلحصاء الالحيوي والوبائيات 17 بكالوريوس علم األشعة 7

ماجستير املعلوماتية الصحية ونظم املعلومات 18 بكالوريوس التمريض 8

ماجستير إدارة اجلودة واالنظمة الصحية 19 بكالوريوس املعلوماتية الصحية ونظم املعلومات 9

ماجستير علوم التمريض تخصص قبالة 20 برنامج دكتور صيدلة 10

جدة م

بكالوريوس التغذية اإلكلينيكية 7 بكالوريوس الطب واجلراحة 1

بكالوريوس علوم املختبرات االكلينيكية 8 بكالوريوس تقنية القلب )التصوير الصوتي( 2

بكالوريوس العالج الوظيفي 9 بكالوريوس العالج التنفسي 3

بكالوريوس تقنية التخدير 10 بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة 4

ماجستير التعليم الطبي 11 بكالوريوس علوم األشعة 5

ماجستير علوم التمريض 12 بكالوريوس التمريض 6

األحساء م

بكالوريوس العالج الوظيفي 5 بكالوريوس التمريض 1

بكالوريوس التغذية اإلكلينيكية 6 بكالوريوس العالج التنفسي 2

بكالوريوس علم األشعة 7
بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة 3

بكالوريوس علوم املختبرات اإلكلينيكية 4
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الفصل السادس:

خدمة المجتمع
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تمهيد:

يف هــذا الفصــل يتــم اســتعراض مــا تقدمــه جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة مــن برامــج ودورات تدريبيــة ومؤمتــرات ونــدوات ومحــارضات 

يف مجــال العلــوم الصحيــة والخدمــة املجتمعيــة خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ املوافــق 2021/2020م، يف كل مــن الريــاض وجــدة واألحســاء واملدينــة 

والدمــام.

١. ٦ البرامج والدورات التدريبية

6.1.1  البرامج التعليمية 

جدول 70: يوضح أعداد األقسام والتخصصات يف اجلامعة وفروعها والدرجة العلمية خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

املجموع
البرنامج

ماجستيرالفرع بكالوريوس

تخصصات أقسام تخصصات أقسام تخصصات أقسام

31 23 6 6 25 17 الرياض

11 11 1 1 10 10 جدة

9 11 - - 9 11 األحساء

51 45 7 7 44 38 املجموع

*من تقارير الكليات

*تمت إضافة اعداد المستفيدين من الدورات عن بعد

جدول 71: عدد الدورات التدريبية املقدمة من الكليات وأعداد املتدربن املستفيدين منها خالل الثالث سنوات املاضية

العام اجلامعي
املجال

1442/1441هـ 1441/1440هـ 1440/1439هـ

88 100 103 عدد الدورات

5157 3544 3336 عدد املستفيدين
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املجموع
 عدد األطباء املتدربن

 ثالثة أشهر وأكثر يف برامج
تدريب الزمالة

 عدد األطباء املتدربن
 ثالثة أشهر وأكثر يف
برامج تدريب اإلقامة

 عدد أطباء
الزمالة

 عدد االطباء
املقيمن املناطق

2035 25 330 206 1474  العام اجلامعي
1440/1439هـ

2241 88 441 267 1445  العام اجلامعي
1441/1440هـ

2243 47 294 312 1590  العام اجلامعي
1442/1441هـ

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٣٣٣٦

١٠٣

٥١٥٧

٨٨

٣٥٤٤

١٠٠

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

عدد المستفيدين

عدد الدورات

رســم توضيحــي 19 :يبــن أعــداد الــدورات واملســتفيدين منهــا خــالل ثــالث أعــوام اجلامعيــة املاضيــة، ويالحــظ ارتفــاع بنســبة 45% يف عــدد 
املســتفيدين وانخفــاض بنســبة 12% بعــدد الــدورات املقدمــة.

2. ١. ٦ البرامج التعليمية املنفذة يف اجلامعة وفروعها

1 .2. 1 .6  برامج الدراسات العليا 

ال يخفــى عــى الجميــع البصمــة املتميــزة والنقلــة النوعيــة يف مجــال التعليــم الطبــي املســتمر، حيــث ُســجل ملدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة تاريخــاً طويــاً 

يف التدريــب يرجــع إىل عــام 1985م، بعــد حصولهــا عــى اعتــامد البــورد العــريب والســعودي، ويف اعقــاب تأســيس الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة تــم 

االعــراف بالعديــد مــن األقســام األخــرى واعتامدهــا مــن ضمــن برامــج شــهادة االختصــاص الســعودية وبرامــج التخصــص الدقيــق. وتعتــر مدينــة امللــك عبــد 

العزيــز الطبيــة بالحــرس الوطنــي مــن أكــر القطاعــات الصحيــة مــن حيــث عــدد األطبــاء امللتحقــن يف الرامــج التدريبيــة وعــدد الخريجــن خــال الســنوات 

املاضيــة.

جــدول 72: يوضــح مجمــوع عــدد األطبــاء املقيمــن وأطبــاء الزمالــة و األطبــاء املتدربــن باملركــز الرئيســي باجلامعــة وفروعهــا لألعــوام 
اجلامعــي الثالثــة ملاضيــة
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١٤٧٤

٢٠٦
٣٣٠

٢٥

١٤٤٥

٢٦٧
٤٤١

٨٨

١٥٩٠

٣١٢ ٢٩٤

٤٧

عدد أطباء (الزمالة العامة)

عدد أطباء (الزمالة الدقيقة)

عدد االطباء المتدربين بين ثالثة أشهر وأكثر في برامج تدريب (الزمالة العامة) 

عدد االطباء المتدربين بين ثالثة أشهر وأكثر في برامج تدريب (الزمالة الدقيقة)

١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ  ١٤٤٠  / ١٤٤١هـ

رســم توضيحــي 20 :يبــن أعــداد األطبــاء املقيمــن والزمالــة واملتدربــن يف برنامجــي الزمالــة العامــة والزمالــة الدقيقــة خــالل األعــوام 
الثالثــة املاضيــة، ونالحــظ ارتفــاع يف مجمــوع األعــداد مبتوســط %5.

2 .2. 1 .6  برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير 

جدول 73: يستعرض برامج املاجستير التي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

البرنامج م

)MME(  برنامج ماجستير التعليم الطبي 1

)MPHIS( برنامج ماجستير املعلوماتية الصحية 2

)MHSM( برنامج ماجستير الصحة العامة: تخصص إدارة النظم الصحية 3

)MPHEB(  برنامج ماجستير الصحة العامة: تخصص الوبائيات واإلحصاء احليوي 4

)MPH( برنامج ماجستير الصحة العامة: تخصص الصحة العامة 5

)MSNM( برنامج ماجستير التمريض تخصص القبالة 6
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3 .2. 1 .6 برامج تدريب الزمالة العامة التي تقدمها الجامعة

جدول 74: يوضح عدد برامج تدريب الزمالة العامة وعدد األطباء امللتحقن بها يف اجلامعة للعام اجلامعي 1442/1441هـ

برامج تدريب الزمالة العامة التي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ 2021/2020م

برامج تدريب الطبيب املقيم

 عدد األطباء
امللتحقن مسمى برنامج التدريب  عدد األطباء

امللتحقن مسمى برنامج التدريب

الرياض

14 طب أسنان األطفال 38  اجلراحة العامة

9 إصالح األسنان 35 جراحة العظام

34 طب التخدير 11 طب وجراحة العيون

99 طب األطفال 14 جراحة األنف واألذن واحلنجر

18 طب أعصاب أطفال 13 جراحة املسالك البولية

77 طب الطوارئ 7 جراحة املخ و األعصاب

43 أمراض النساء والوالدة 10 جراحة التجميل والترميم

44 األشعة التشخيصية 76 طب األسرة

14 علم األمراض 1 طب األسرة - عرعر

3 جراحة األطفال 6 الطب الوقائي

108 الطب الباطني 7 طب األسنان العام

29 طب األعصاب 7 عالج اجلذور وعصب األسنان

10 الطب النفسي 2 طب أسنان األسرة

23 الصيدلة السريرية 5 أمراض وجراحة اللثة

22 العناية احلرجة للكبار 18 االستعاضة السنية

12 األمراض اجللدية 2 طب وأمراض الفم

8 الطب الطبيعي وإعادة التأهيل
4 جراحة الوجه والفكن

19 تقومي األسنان وعظام الوجه و الفكن
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برامج تدريب الزمالة العامة التي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ 2021/2020م

برامج تدريب الطبيب املقيم

 عدد األطباء
امللتحقن مسمى برنامج التدريب  عدد األطباء

امللتحقن مسمى برنامج التدريب

جدة

64 طب األسرة 60 الطب الباطني

20 األشعة التشخيصية 12 طب األعصاب

8 الطب الوقائي 8 الطب النفسي

5 علم األمراض 8 طب األمراض اجللدية

1 طب األورام اإلشعاعي 17 اجلراحة العامة

8 الصيدلة السريرية أو اإلكلينيكية 14 جراحة العظام

- الصيدلة السريرية )عالجيات طب 
االطفال( 8 طب وجراحة العيون

- الصيدلة السريرية )عالجيات أمراض 
السرطان( 11 جراحة األنف واألذن واحلنجرة والرأس 

والعنق

- الصيدلة السريرية )عالجيات األمراض 
املعدية( 17 طب و جراحة املسالك البولية

2 طب إصالح األسنان املتقدم 7 جراحة املخ و األعصاب

2 عالج جذور وعصب األسنان 4 اجلراحة التجميلية

- طب أمراض وجراحة اللثة 3 جراحة األطفال

2 االستعاضة السنية 32 طب أمراض النساء والوالدة

3 جراحة الوجه والفكن 16 طب التخدير

3 تقومي األسنان 53 طب األطفال

4 طب أسنان األطفال
15 العناية احلرجة لدى الكبار

42 طب الطوارئ

األحساء

16 النساء والتوليد 10 التخدير

12 جراحة العظام 5 جراحة األنف واألذن واحلنجرة

24 طب األطفال 28 طب األسرة
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6 الطب النفسي 18 اجلراحة العامة

7 األشعة التشخيصية 39 طب الباطنة

7 جراحة املسالك البولية 8 طب األعصاب

الدمام

2 طب األطفال 14 طب األسرة

13 الطب الباطني 3 جراحة العظام

1 طب األسنان لألطفال 3 أمراض النساء والوالدة

املدينة

6 جراحة العظام 16 طب األسرة

10 اجلراحة العامة 26 طب الباطنة

4 طب التخدير 11 طب األطفال

10 طب النساء والوالدة
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جــدول 75: يوضــح اجلــدول التالــي البرامــج التدريبيــة ألطبــاء الزمالــة الدقيقــة واملقدمــة مــن اجلامعــة بالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة 
بــوزارة احلــرس الوطنــي يف الريــاض وجــدة واألحســاء والدمــام واملدينــة املنــورة للعــام اجلامعــي 1442/1441هـــ

تخصصات برامج الزمالة الدقيقة والتي تقدمها اجلامعة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

برامج الزمالة الدقيقة

 عدد األطباء
امللتحقن مسمى برنامج التدريب  عدد األطباء

امللتحقن مسمى برنامج التدريب

الرياض

16 طب الطوارئ لدى األطفال 6 األمراض املعدية لدى الكبار

4 تخدير األطفال 2 الروماتيزم لدى الكبار

1 جراحة األطفال 4 أممراض الكلى لدى الكبار

- جراحة املسالك البولية لدى األطفال 6  األمراض الصدرية لدى الكبار

- جراحة املخ واألعصاب لدى األطفال 12 الغدد الصماء واالستقالب لدى الكبار

2 جراحة األنف واألذن واحلنجرة لدى 
األطفال 7 امراض اجلهاز الهضمي لدى الكبار

1 طب عيون األطفال واحلول 6 داء السكري

2 األشعة العصبية 1 السكتة الدماغية »اجللطات«

6 األشعة التداخلية 2 طب األورام لدى الكبار

7 تصوير اجلسم باألشعة 6 أمراض الدم لدى الكبار

3 الطب النووي 8 الطب التلطيفي

6 األشعة التشخيصية لدى األطفال 6 العناية احلرجة لدى الكبار

4 أشعة القلب والصدر 12 أمراض القلب لدى الكبار

2 العقم وجراحة اإلخصاب - األشعة الصوتية لقلب الكبار

6 طب األمومة واألجنة 10  أمراض القلب لدى األطفال

2 املسالك البولية النسائية و جراحة احلوض 
الترميمية - تخدير جراحة القلب املفتوح

5 طب األلم 1 أمراض القلب التداخلية للكبار

3 تخدير النساء والوالدة 4 العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة

- التخدير املناطقي 7 طب أمراض اجلهاز الهضمي لدى األطفال
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1 جراحة وزراعة الكلى 8 الغدد الصماء لدى األطفال

2 جراحة أورام العظام و العضالت 10 العناية املركزة لألطفال

4 جراحة العمود الفقري 2 األمراض املعدية لدى األطفال

2 جراحة األوعية الدموية - طب اجلهاز التنفسي لدى األطفال

- جراحة القولون واملستقيم 3 أمراض الكلى لدى األطفال

4 إصابات العظام 4 روماتيزم االطفال

1 جراحة الشبكية 1 احلساسية واملناعة لدى األطفال

1 القرنية والعن اخلارجية 7 أمراض الوراثة السريرية والتمثيل الغذائي

1 الطب النفسي لدى األطفال واملراهقن 4 أمراض الدم واألورام لدى األطفال

جدة

1 طب االطفال حديثي الوالدة و اخلدج 6 أمراض الغدد الصماء الكبار

3 أمراض اجلهاز الهضمي لدى األطفال 6 الرعاية األولية و السكري

4 طب طوارئ األطفال 2 أمراض الروماتيزم الكبار

1 العناية املركزة لدى األطفال 3 أمراض الكلى الكبار

6 أمراض الدم و األورام لدى األطفال 3 األمراض الصدرية الكبار

1 طب األلم 7 األمراض املعدية الكبار

2 تخدير القلب 3 أمراض اجلهاز الهضمي لدى الكبار

1 تخدير األطفال 4 أمراض القلب لدى الكبار

3 أشعة اجلسم 1 تصوير القلب

1 أشعة القلب - كهرباء القلب )الفيزيولوجيا الكهربية(

2 األشعة التداخلية 7 أمراض الدم و زراعة النخاع لدى الكبار

1 األشعة العصبية 6 أمراض األورام لدى الكبار

1 جراحة األطفال 4 الطب التلطيفي

- جراحة العمود الفقري 6 العناية املركزة لدى الكبار

3 طب األجنة حاالت احلمل احلرجة
4 أمراض الغدد الصماء لدى األطفال

4 األمراض املعدية  لدى األطفال
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2. ٦ املؤمترات والندوات واحملاضرات

1. 2 .6  المؤتمرات 

جدول 76: أعداد املؤمترات وامللتقيات واحملاضرات التي عقدت خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

: اجلدول يوضح عدد املؤمترات التي عقدت خالل العام 1442/1441هـ، ويتضمن ما يلي

عدد احلضور عدد املؤمترات املدينة

682 1 الرياض

*5000 1 جدة

58 1 املدينة املنورة

5,740 3 املجموع

*نالحظ ارتفاع في عدد الحضور وذلك يعود بسبب أن المؤتمر أقيم عن ُبعد وكان متاح للجميع
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جدول 77: يوضح اجلدول التالي األنشطة اّلتي متت املشاركة فيها عبر عمادة الدراسات العليا خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

األنشطة

عدد املشاركن عنوان النشاط املدينة

682 امللتقى الوطني السادس للعالج النفسي الرياض

70 الدورة املتقدمة إلسعاف املصابن

جدة

2,033 دورة أساسيات دعم احلياة للمسعفن

24 دورة أساسيات دعم احلياة للمدربن

226 دورة اإلسعافات األولية للمسعفن باللغة اإلجنليزية

26 دورة اإلسعافات األولية للمسعفن باللغة العربية

500 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم للممارسن الصحين

4 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم للمدربن

500 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم لألطفال للممارسن الصحين

4 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم لألطفال للمدربن

4 دورة أساسيات تقييم وإسعاف احلاالت احلرجة يف طب األطفال للممارسن الصحين

جدة

500 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم حلديثي الوالدة للممارسن الصحين

8 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم حلديثي الوالدة للمدربن

200 اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم للحوامل

20 اإلنعاش القلبي الرئوي االساسي للحوامل

300 دورة مهارات التواصل

300 دورة املهارات اإلكلينيكية

200 نشاط مجتمعي: إنعاش مصاب باستخدام اليدين فقط

5,000 مؤمتر اجللدية

34 دورة مثقفي مرضى السكر

290 مؤمتر التخصصات الصحية األحساء

10,925 املجموع

جدة



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

126

جــدول 78: يوضــح اجلــدول التالــي عــدد األنشــطة العلميــة التــي تقــام يف اجلامعــة عبــر عمــادة الدراســات العليــا خــالل العــام اجلامعــي 
1442/1441هـــ

 عدد األنشطة العلمية وامللتقيات العلمية واملعارض واملؤمترات والدورات وورش العمل والندوات العلمية والتي تقام يف عمادة الدراسات العليا
وخارجها وتشارك فيها العمادة أو أحد منسوبيها

الفعاليات

الدورات العلمية وورش العمل املؤمترات والندوات العلمية املدينة م

240 1 الرياض 1

203 1 جدة 2

101 - األحساء 3

71 - الدمام 4

107 1 املدينة 5

722 3 املجموع
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الفصل السابع:

الشؤون اإلدارية والمالية 
والفنية والمشروعات
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تمهيد:

ــاض  ــة بالري ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب ــات واإلدارات بجامعــة املل ــاز اإلداري يف العــامدات والكلي ــام الجه ــم اســتعراض مه يف هــذا الفصــل يت

وفروعهــا بجــدة واألحســاء، مــع بيــان املؤهــات العلميــة الخاصــة مبوظفــي الجهــاز اإلداري بالجامعــة. كــام يســتعرض التقريــر يف هــذا الفصــل أعــداد املوظفــن 

يف املجــال اإلداري والصحــي والفنــي، وتوزيعهــم بحســب اإلدارات والعــامدات والكليــات والعيــادات الطبيــة مــع بيــان نســبة الســعودة مــن القــوى العاملــة يف 

الجامعــة. ويســتعرض ايضــاً أعــامل اإلدارة املاليــة مــن حيــث توزيــع االعتــامدات املاليــة واملشــاريع يف امليزانيــة املعتمــدة ومــوارد الجامعــة.

١. ٧  الشؤون اإلدارية
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 مصــاف الــدول املتقدمــة والتفــوق عليهــا بــإذن اللــه تعــاىل، باإلضافــة 

ــة  ــداف الجامع ــق أه ــة لتحقي ــا واإلداري ــة منه ــم األكادميي ــم واحتياجاته ــع متطلباته ــر جمي ــن وتوف ــاب واملوظف ــة يف الط ــامية والعادل ــم الس ــرس القي إىل غ

والنهــوض بســمعة الجامعــة عــى املســتوى املحــي والعاملــي.

٧.1.1  الجهاز اإلداري بالجامعة

جدول 79 : يوضح مجموع عدد موظفي اجلامعة من اجلهاز اإلداري والصحي والفني خالل ثالثة سنوات املاضية

مجموع عدد املوظفن العام اجلامعي

2930 1440/1439هـ

3019 1441/1440هـ

2976 1442/1441هـ

العام اجلامعي 1442/1441هـ

املجموع غير سعودي سعودي  املجموعة
املجموعالوظيفية أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

2007 931 1076 217 127 90 1790 804 986 إداري

514 114 400 66 6 60 448 108 340 فني

91 61 30 44 25 19 47 36 11 صحي

364 86 278 - - - 364 86 278 أمني

2976 1192 1784 327 158 169 2649 1034 1615 املجموع

جدول 80: توزيع أعداد اجلهاز اإلداري والفني والصحي يف اجلامعة للعام اجلامعي 1442/1441هـ
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المدينة الجامعية الرياض

جــدول 81: أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ يف 
مدينــة الريــاض

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

1015 453 562 2 - 2 399 250 149 130 63 67 484 140 344 دي
عو

س

ري
168إدا 100 68 - - - 109 62 47 19 12 7 40 26 14

دي
عو

 س
غير

1183 553 630 2 - 2 508 312 196 149 75 74 524 166 358 وع
جم

امل

27 22 5 5 2 3 22 20 2 - - - - - - دي
عو

س

حي
37ص 21 16 1 1 - 36 20 16 - - - - - -

دي
عو

 س
غير

64 43 21 6 3 3 58 40 18 - - - - - - وع
جم

امل

205 54 151 - - - 59 34 25 1 1 - 145 19 126 دي
عو

س

ني
54ف 2 52 - - - 20 1 19 3 1 2 31 - 31

دي
عو

 س
غير

259 56 203 - - - 79 35 44 4 2 2 176 19 157 وع
جم

امل

189 54 135 - - - - - - - - - 189 54 135 دي
عو

س

ني
-أم - - - - - - - - - - - - - -

دي
عو

 س
غير

189 54 135 - - - - - - - - - 189 54 135 وع
جم

امل

1436 583 853 7 2 5 480 304 176 131 64 67 818 213 605 دي
عو

س

وع
جم

امل

259 123 136 1 1 - 165 83 82 22 13 9 71 26 45

دي
عو

 س
غير

1695 706 989 8 3 5 645 387 258 153 77 76 889 239 650 اإلجمالي
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المدينة الجامعية جدة

جــدول 82: أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ يف 
مدينــة جــدة

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

482 244 238 2 2 - 230 143 87 44 28 16 206 71 135 دي
عو

س

ري
32إدا 16 16 - - - 19 10 9 5 4 1 8 2 6

دي
عو

 س
غير

514 260 254 2 2 - 249 153 96 49 32 17 214 73 141 وع
جم

امل

12 8 4 3 3 - 9 5 4 - - - - - - دي
عو

س

حي
6ص 4 2 5 3 2 1 1 - - - - - - -

دي
عو

 س
غير

18 12 6 8 6 2 10 6 4 - - - - - - وع
جم

امل

138 32 106 - - - 32 18 14 9 2 7 97 12 85 دي
عو

س

ني
11ف 4 7 - - - 6 3 3 5 1 4 - - -

دي
عو

 س
غير

149 36 113 - - - 38 21 17 14 3 11 97 12 85 وع
جم

امل

86 21 65 - - - - - - - - - 86 21 65 دي
عو

س

ني
-أم - - - - - - - - - - - - - -

دي
عو

 س
غير

86 21 65 - - - - - - - - - 86 21 65 وع
جم

امل

718 305 413 5 5 - 271 166 105 53 30 23 389 104 285 دي
عو

س

وع
جم

امل

49 24 25 5 3 2 26 14 12 10 5 5 8 2 6

دي
عو

 س
غير

767 329 438 10 8 2 297 180 117 63 35 28 397 106 291 اإلجمالي



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

133

المدينة الجامعية االحساء

جــدول 83: أعــداد املوظفــن يف اجلامعــة بنــاًء علــى املجموعــة الوظيفيــة واجلنســية واجلنــس خــالل العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ يف 
مدينــة األحســاء

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

293 107 186 - - - 80 50 30 44 25 19 169 32 137 دي
عو

س

ري
17إدا 11 6 - - - 10 8 2 3 3 - 4 - 4

دي
عو

 س
غير

310 118 192 - - - 90 58 32 47 28 19 173 32 141 وع
جم

امل

8 6 2 2 1 1 6 5 1 - - - - - - دي
عو

س

حي
1ص - 1 - - - 1 - 1 - - - - - -

دي
عو

 س
غير

9 6 3 2 1 1 7 5 2 - - - - - - وع
جم

امل

105 22 83 - - - 13 8 5 9 3 6 83 11 72 دي
عو

س

ني
1ف - 1 - - - - - - 1 - 1 - - -

دي
عو

 س
غير

106 22 84 - - - 13 8 5 10 3 7 83 11 72 وع
جم

امل

89 11 78 - - - - - - - - - 89 11 78 دي
عو

س

ني
-أم - - - - - - - - - - - - - -

دي
عو

 س
غير

89 11 78 - - - - - - - - - 89 11 78 وع
جم

امل

495 146 349 2 1 1 99 63 36 53 28 25 341 54 287 دي
عو

س

وع
جم

امل

19 11 8 - - - 11 8 3 4 3 1 4 - 4

دي
عو

 س
غير

514 157 357 1 1 1 110 71 39 57 31 26 345 54 291 اإلجمالي
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المدينة الجامعية الرياض

واإلجمالــي  واجلنــس  واجلنســية  العلمــي  املؤهــل  علــى  بنــاء  وذلــك  اجلامعــة  اقســام  االداريــن يف  املوظفــن  أعــداد  يوضــح   :84 جــدول 
الريــاض مدينــة  يف  2021/2020م  املوافــق  1442/1441هـــ 

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

- - - - - - - - - - - - - - -

راه
تو

دك

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

53 39 14 - - - 23 20 3 4 3 1 26 16 10

تير
جس

ما

27 12 15 - - - 22 10 12 2 1 1 3 1 2

80 51 29 - - - 45 30 15 6 4 2 29 17 12

751 406 345 4 2 2 311 219 92 96 55 41 340 130 210

س
ريو

الو
بك

174 96 78 1 1 - 109 60 49 17 12 5 47 23 24

925 502 423 5 3 2 420 279 141 113 67 46 387 153 234

211 75 136 3 - 3 94 49 45 18 6 12 96 20 76

عي
ام

جل
ن ا

 دو
وم

دبل
43 14 29 - - - 30 12 18 2 - 2 11 2 9

251 89 162 - - - 124 61 63 20 6 14 107 22 85

421 63 358 - - - 52 16 36 13 - 13 356 47 309

نها
 دو

رى
اخ

ت 
هال

مؤ
ي 

و ا
ة أ

نوي
لثا

ا

15 1 14 - - - 4 1 3 1 - 1 10 - 10

436 64 372 - - - 56 17 39 14 - 14 366 47 319

1436 583 853 7 2 5 480 304 176 131 64 67 818 213 605

وع
جم

امل

259 123 136 1 1 - 165 83 82 22 13 9 71 26 45

1695 706 989 8 3 5 645 387 258 153 77 76 889 239 650 اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي
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المدينة الجامعية جدة

العلمــي واجلنســية واجلنــس و اإلجمالــي   املؤهــل  بنــاء علــى  اقســام اجلامعــة وذلــك  املوظفــن االداريــن يف  أعــداد  جــدول 85: يوضــح 
بجــدة 2021/2020م  املوافــق  1442/1441هـــ 

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

راه
تو

دك

- - - - - - - - - - - - - - -

1 1 - - - - - - - - - - 1 1 -

70 44 26 - - - 46 36 10 3 2 1 21 6 15

تير
جس

ما

12 4 8 - - - 10 4 6 2 - 2 - - -

82 48 34 - - - 56 40 16 5 2 3 21 6 15

379 217 162 5 5 - 180 113 67 35 24 11 159 75 84

س
ريو

الو
بك

29 19 10 5 3 2 14 10 4 7 5 2 3 1 2

408 236 172 10 8 2 194 123 71 42 29 13 162 76 86

77 10 67 - - - 22 6 16 7 1 6 48 3 45

عي
ام

جل
ن ا

 دو
وم

دبل

8 1 7 - - - 2 - 2 1 - 1 5 1 4

85 11 74 - - - 24 6 18 8 1 7 53 4 49

191 33 158 - - - 23 11 12 8 3 5 160 19 141

نها
 دو

رى
اخ

ت 
هال

مؤ
ي 

و ا
ة أ

نوي
لثا

ا

- - - - - - - - - - - - - - -

191 33 158 - - - 23 11 12 8 3 5 160 19 141

718 305 413 5 5 - 271 166 105 53 30 23 389 104 285

وع
جم

امل

49 24 25 5 3 2 26 14 12 10 5 5 8 2 6

767 329 438 10 8 2 297 180 117 63 35 28 397 106 291 اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي
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المدينة الجامعية االحساء

واإلجمالــي  واجلنــس  واجلنســية  العلمــي  املؤهــل  علــى  بنــاء  وذلــك  اجلامعــة  اقســام  االداريــن يف  املوظفــن  أعــداد  يوضــح   :86 جــدول 
االحســاء مدينــة  يف  2021/2020م  املوافــق  1442/1441هـــ 

اإلجمالي

من 30-08-2020م إلى  03-06-2021م

سية
جلن

ا

فية
ظي

الو
عة 

مو
ملج

ا

املجموع العيادات الطبية الكليات العمادات اإلدارات

أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر املجموع أنثى ذكر

- - - - - - - - - - - - - - -

راه
تو

دك

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

12 4 8 - - - 2 2 - - - - 10 2 8

تير
جس

ما

2 1 1 - - - 1 - 1 1 1 - - - -

14 5 9 - - - 3 2 1 1 1 - 10 2 8

245 123 122 2 1 1 79 56 23 43 28 15 121 38 83

س
ريو

الو
بك

12 8 4 - - - 8 6 2 2 2 - 2 - 2

257 131 126 2 1 1 87 62 25 45 30 15 123 38 85

62 8 54 - - - 12 4 8 7 - 7 43 4 39

عي
ام

جل
ن ا

 دو
وم

دبل
2 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 1

64 9 55 - - - 13 5 8 7 - 7 44 4 40

176 11 165 - - - 6 1 5 3 - 3 167 10 157

نها
 دو

رى
اخ

ت 
هال

مؤ
ي 

و ا
ة أ

نوي
لثا

ا

3 1 2 - - - 1 1 - 1 - 1 1 - 1

179 12 167 - - - 7 2 5 4 - 4 168 10 158

495 146 349 2 1 1 99 63 36 53 28 25 341 54 287

وع
جم

امل

19 11 8 - - - 11 8 3 4 3 1 4 - 4

514 157 357 2 1 1 110 71 39 57 31 26 345 54 291 اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي

املجموع

سعودي

غير
سعودي
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٧.1.2  نسبة السعودة في القوى العاملة بالجامعة

جدول 87: النسبة املتحققة من السعودة يف الوظائف باجلامعة وذلك حسب املجموعة الوظيفية لألعوام اجلامعية الثالثة املاضية

 املتحقق للعام اجلامعي
1442/1441هـ

 املتحقق للعام اجلامعي
1441/1440هـ

 املتحقق للعام اجلامعي
1440/1439هـ املجموعة الوظيفية

%97 %97 %96 قيادي

%86 %84 %83 إداري

%86 %84 %84 فني

معدل النمو السنوي امليزانية السنة املالية

%6 1,336,000,000 2019

%10- 1,202,000,000 2020

%26 2021

2. ٧  الشؤون املالية
إن مــن أهــم مهــام إدارة الشــؤون املاليــة واإلداريــة بالجامعــة إعــداد امليزانيــة مــن خــال مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات التــي تقنــن ميزانيــة الجامعــة 

بفروعهــا الثاثــة يف الريــاض وجــدة واألحســاء، ويتــم البــدء بإجــراءات إعــداد امليزانيــة خــال الربــع الثــاين مــن العــام. كــام تقــوم بجمــع كل طلبــات امليزانيــة 

املقرحــة مــن الــوكاالت والعــامدات والكليــات واألقســام اإلداريــة يف الجامعــة وتقييمهــا ومراجعتهــا وموامئتهــا مــع اعتــامدات وزارة املاليــة والخطــة االســراتيجية 

للجامعــة، وفيــام يخــص مقرحــات املشــاريع واملعــدات الرأســاملية فتتــم بالتنســيق مــع الخدمــات اللوجســتية والعقــود واملناقصــات وإدارة الشــؤون الفنيــة. 

ــوكاالت  ــكل ال ــة ل ــات الفعلي ــة واملروف ــن امليزاني ــات ب ــط املــايل يشــر إىل الفروق ــة والتخطي ــق وحــدة امليزاني ــر بشــكل شــهري عــن طري ــم إصــدار تقري ويت

ــايل.  ــاح األداء امل ــص بإيض ــرى تخت ــهرية أخ ــر ش ــة إىل تقاري ــة، باإلضاف ــات واإلدارات يف الجامع ــامدات والكلي والع

٧.2.1  توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب

جدول 88: توزيع االعتمادات املالية يف ميزانية اجلامعة ومعدل النمو السنوي لألعوام املالية التالية

1,516,628,000
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املبلغ املصروف قيمة العقد املبلغ املعتمد اسم املشروع العام اجلامعي

17,392,872,585 18,972,914,685 40,457,000
 املدينة اجلامعية جلامعة امللك

 سعود بن عبد العزيز للعلوم
الصحية وفروعها

1440/1439هـ

17,023,425,451 18,972,552,485 40,000,000 1441/1440هـ

17,392,872,585 18,972,914,685 40,457,000 1442/1441هـ

٧.2.2  موارد الجامعة

جدول 89: يوضح مقدار املخصصات يف ميزانية اجلامعة للعام املالي 2020م

٧.2.3  المشاريع

1 .3. 2. ٧: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة للعام المالي 2020

جدول 90: يوضح مشاريع اجلامعة واملبالغ املعتمدة وقيمة العقد واملبالغ املصروفة

مخصصات امليزانية للعام املالي 2020م

 النسبة
%

 املتبقي من
االعتماد املصروفات  بواقي

االرتباطات
 االعتماد بعد

املناقلة
 مناقلة

له
 مناقلة

منه
 االعتماد
املخصص

 اعتمادات
 ومصروفات

أبواب امليزانية

%57 407,185,232 310,814,768 - 718,000,000 - - 718,000,000
 تعويضات
العاملن

%70 440,100,687 188,070,313 - 628,171,000 - - 628,171,000
 استخدام السلع

واخلدمات

%34 44,192,128 85,807,872 - 130,000,000 - - 130,000,000
 مصروفات

اخرى

%61 40,457,000 - - 40,457,000 - - 40,457,000
 األصول غير

املالية

%100 931,935,047 584,692,953 - 1,516,628,000 - - 1,516,628,000
 إجمالي

 األبواب األربعة
للميزانية
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3. ٧  الدعاوي القضائية واالستشارات القانونية

جدول 91: يوضح عدد الدعاوي القضائية للعام اجلامعي 1442/1441هـ

جدول 92: يوضح تصنيف القضايا بحسب موضوعها واعدادها للعام اجلامعي 1442/1441هـ

الدعاوي القضائية

 عدد األحكام النهائية الصادرة
على اجلامعة

 عدد األحكام النهائية الصادرة
لصالح اجلامعة

 عدد الدعاوي ضد اجلامعة
واملنظورة حاليًا

 عدد الدعاوي املرفوعة ضد
اجلامعة

2 10 2 14

تصنيف الدعاوي بحسب موضوعها

دعاوي إدارية دعاوي عمالية

إلغاء قرار إداري عقود توريد مطالبة أجور مطالبة عالوة مطالبة بدل تكليف مطالبة ترقية

4 3 4 1 1 1
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جدول 93: يوضح أنواع الدعاوي بحسب األنظمة ذات الصلة

تصنيف الدعاوي بحسب األنظمة ذات الصلة

 دعاوي متعلقة بالقرارات اإلدارية والعقود
املبرمة مع اجلامعات ويحكمها

دعاوي متعلقة بحقوق املوظف ويحكمها 
األنظمة التالية:

دعاوي متعلقة بأعضاء هيئة التدريس 
ويحكها األنظمة التالية:

1-  نظام ديوان املظالم الصادر باملرسوم 
امللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/09/19هـ.

2-  نظام املرافعات أمام ديوان املظالم 
الصادر باملرسوم امللكي رقم م/3 وتاريخ 

1435/01/22هـ.

نظام العمل الصادر باملرسوم امللكي رقم 
م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ، والئحته 

التنفيذية.

1-  نظام اجلامعات الصادر باملرسوم امللكي 
رقم م/ 27 وتاريخ 1441/03/02هـ

2-  الالئحة املنظمة لشؤون اجلامعات 
السعودين من أعضاء هيئة التدريس 

ومن يف حكمهم الصادرة بقرار مجلس 
التعليم العالي رقم )1417/6/4(.

3-  الئحة التدريب واالبتعاث ملنسوبي 
اجلامعة.
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الفصل الثامن:

اإلنجازات والتحديات 
والمقترحات والتوصيات
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تمهيد:

يتــم يف هــذا الفصــل اســتعراض إنجــازات جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض وفروعهــا بجــدة واألحســاء، ومــا قامــت بــه مــن جهــود 

تســاهم يف الرفــع مــن مســتوى الجامعــة عــى الصعيــد املحــي والعاملــي عــر كليــات الجامعــة وعامداتهــا ووكاالتهــا وإداراتهــا مــن مشــاريع وبرامــج تعليميــة 

وعمليــة وإداريــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج يف ســبيل تقديــم أفضــل الخدمــات للوطــن واملجتمــع، وليتــم بذلــك منافســة الجامعــات العامليــة واملحليــة 

لتحقيــق تطلعــات الوطــن عــر مــا تــم إنجــازه مــن الخطــة االســراتيجية للجامعــة 2016-2021م ومواءمتهــا مــع الخطــة الوطنيــة 2030.

١. ٨  االعتماد املؤسسي
االعتــامد هــو الوســيلة التــي تثبــت بهــا أي جامعــة لطابهــا وأصحــاب العمــل وأفــراد املجتمــع أنهــا تفــي مبهمتهــا املتمثلــة يف توفــر أفضــل مســتوى تعليــم. ويعتر 

االعتــامد ســواء الوطنــي او الــدويل، املؤســي او الرامجــي مبثابــة أداة لضــامن أن الجامعــة تقــدم تعليــاًم ليــس جيــًدا فقــط بــل ومميــزاً عــى جميــع األصعــدة. 

لــذا تلتــزم جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة )KSAU-HS( بتحســن جــودة التعليــم والبيئــة التعليميــة مــن خــال الدعــم الفعــال للقيــادة 

واملشــاركة الفعالــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب واملوظفــن. 

ــا  ــة بحصوله ــج الجامع ــة إىل تتوي ــا ومنســوبيها يف الســنوات املاضي ــا وكلياته ــة وإداراته ــع وكاالت الجامع ــل جمي ــن قب ــة م ــود املبذول ــد أمثــرت هــذه الجه وق

عــى االعتــامد األكادميــي املؤســي الكامــل مــن هيئــة تقويــم التعليــم ممثلــة باملركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي للفــرة مــن مايــو 2017 وحتــى 

ــل 2024م. أبري

2. ٨  االعتماد البرامجي:
بلــغ عــدد الرامــج األكادمييــة الحاصلــة عــى االعتــامد الرامجــي ســاري املفعــول يف العــام األكادميــي 2021/2020م، 10 برامــج مــن مجمــوع 38 برنامــج أكادميــي 

يف الجامعــة يف جميــع الفــروع.

جدول 94: عدد البرامج األكادميية احلاصلة على االعتماد البرامجي للعام اجلامعي 1442/1441هـ

3. ٨  التصنيف الدولي:
ســعيا لتعزيــز مكانــة الجامعــة بــن الجامعــات املحليــة والدوليــة وتحقيــق أحــد مبــادرات خطتهــا االســراتيجية، فقــد دخلــت جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد 

العزيــز للعلــوم الصحيــة يف املنافســة مــع نظرائهــا مــن الجامعــات يف عــدة تصنيفــات عامليــة مثــل التاميــز Times Higher Education وكيــو  إس QS، إضافــة 

إىل املتابعــة املســتمرة ألداء الجامعــة يف هــذه التصنيفــات، والحــرص عــى االســتفادة مــن هــذه التجربــة لدعــم عمليــات التحســن املســتمر ملخرجــات الجامعــة، 

وذلــك وفقــاً لرؤيــة اململكــة 2030.

العدد البرنامج األكادميي

10 البرامج احلاصلة على االعتماد البرامجي احمللي ساري املفعول

6 البرامج املتقدمة لطلب االعتماد احمللي/الدولي
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٤. ٨  ما مت حتقيقه من اخلطة االستراتيجية للجامعة ١٤3٧-١٤٤١هـ 2٠١٦-2٠2١م
تــم تطويــر خطــة الجامعــة االســراتيجية  لتكــون جــزءا مهــام مــن رؤيــة اململكــة 2030 يتشــارك معهــا الطمــوح لرفــع جــودة املعرفــة و التعليــم، و تيســر عمليــة 

التطــور الوظيفــي للعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة، تــم تصميــم هــذه الخطــة لتكــون مكملــة للخطــة املســتقبلية للتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

إضافــة إىل كــون رؤيــة الجامعــة مبنيــة عــى اإلنجــازات التــي تحققــت يف عقــد مــى والــذي كانــت فيــه الجامعــة )وال زالــت( رائــدة يف مجــال تعليــم املهــن 

الصحيــة عــى املســتوين املحــي واإلقليمــي. كــام تعــزز خطــة الجامعــة االســراتيجية إلتــزام الجامعــة بالتميــز يف البحــث، ورعايــة املــرىض، وخدمــة املجتمــع. 

ترتكــز خطــة الجامعــة االســراتيجية عــى تســعة أهــداف اســراتيجية، إضافــة إىل املشــاريع و املبــادرات و أدوات إدارة األداء التابعــة لهــا. وتــم تحقيــق مايعــادل 

80.5% مــن خطــة الجامعــة يف عــام 2020-2021م .

جدول 95: يوضح ترتيب اجلامعة يف عدد من التصانيف وأنواعها للعام اجلامعي 1442/1441هـ

الترتيب التصنيف

6 Saudi Arabia يف اململكة العربية السعودية

التاميز
Times Higher 

Education

60-51 Arab Ranking يف العالم العربي

250-201 Asia Ranking يف قارة اسيا

1000-801 World University Ranking يف العالم

250-201 Young Universities اجلامعة الناشئة )أقل من 50 سنة(

193 Emerging Economies يف االقتصادات الناشئة

600-501 Clinical and Health يف املجال الصحي والسريري

500-451 By subject: Medicine يف مجال الطب البشري
كيو إس

QS

500-401 By subject: Medicine يف مجال الطب البشري شانغهاي
Shanghai500-401 By subject: Public Health يف مجال الصحة العامة
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جــدول 96: يوضــح اجلــدول التالــي مــا مت حتقيقــه مــن أهــداف اخلطــة االســتراتيجية للجامعــة يف العــام اجلامعــي 1442/1441هـــ املوافــق 
2021/2020م علــى النحــو التالــي

اإلجنازات الهدف االستراتيجي

استحداث واعتماد ثمانية برامج لشهادة الزمالة السعودية يف التعليم الطبي.  •
استحداث برنامج الدبلوم العالي يف القيادة الصحية التنفيذية حلاملي درجة   •

املاجستير.
حصول خريجي اجلامعة يف مجاالت الطب البشري وطب األسنان والصيدلة   •

والتمريض على نسب قبول تتجاوز 97% يف اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية ملزاولة املهنة.

استمرار تواجد اجلامعة يف التصنيفات العاملية مثل تصنيف التاميز للجامعات.  •

 الهدف األول: االعتراف والسمعة الوطنية
 والعاملية من خالل التطوير املستمر للبرامج
 األكادميية لتخريج مختصن صحين ذوي

كفاءة عالية ومواطنن فاعلن

•  تسجيل 33 براءة اختراع.
•  حصول مبتعثي اجلامعة على جوائز متيز يف ملتقيات بحثية عاملية.

•  تطبيق سياسة امللكية الفكرية للبحوث من خالل تفعيل برنامج كشف االنتحال  
iThenticate من أجل تعزيز جودة البحوث العلمية.

 الهدف الثاني: االهتمام بالبحوث العلمية
 واألنشطة الصحية ذات القيمة الوطنية

واألهمية العاملية

•  تنظيم 725 فعالية تعليمية صحية بحضور 30.000 ممارس صحي.
•  املشاركة يف تنظيم حملة التطعيم ضد فايروس كورونا املقامة يف مركز لقاحات 

كوفيد-19 مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطني.
جتاوز نسبة من تلقى اللقاح 99 % من منسوبي اجلامعة )طلبة، أعضاء هيئة تدريس،   •

موظفن ادارين(.
•  تقدمي 294 نشاط طالبي )اجتماعي، مجتمعي، رياضي، فني، ثقايف، تقني، توعوي( 
خالل العام األكادميي، شارك فيها اكثر من 44000 شخص من داخل وخارج اجلامعة  

 الهدف الثالث : املشاركة الشاملة للجامعة يف
 تعزيز صحة املجتمع واملساهمة يف املسؤولية

االجتماعية الوطنية

احلصول على قرار االعتماد املؤسسي الكامل لبرامج التعليم الطبي )الزمالة العامة   •
والدقيقة( من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتبارًا من 2021 وملدة 4 سنوات 

يف الرياض وجدة.
استحداث واعتماد ثمانية برامج لشهادة الزمالة السعودية يف التعليم الطبي.  •

احلصول على جتديد لقرار اعتماد سبعة برامج لشهادة االختصاص السعودية، وإحدى   •
عشر برنامج لشهادة الزمالة السعودية يف التعليم الطبي.

•  احلصول على االعتماد الكامل لبرنامج بكالوريوس الطب واجلراحة بكلية الطـب يف 
)الرياض وجدة( من هيئة تقومي التعليم والتدريب للفترة بن مارس 2021م - فبراير 

2028م.

 الهدف الرابع:  تعزيز نظام ضمان اجلودة
 الداخلية لتحقيق استدامة عمليات ضمان
 اجلودة وحتقيق االعتماد املطلوب يف الوقت

املناسب

ابتعاث )15( عضو هيئة تدريس يف مختلف التخصصات.  •
عودة )43( مبتعث امتوا بعثتهم بنجاح وحصلوا على التخصصات التي ابتعثوا ألجلها.  •

 الهدف اخلامس:  احملافظة على هيئة التدريس
 املؤهلة والقوى العاملة املتميزة مع توفير فرص

التطوير املهني لهم

تقدمي مشروع إعادة هيكلة اجلامعة وفقًا لنظام اجلامعات اجلديد، وعرضه على   •
مجلس شؤون اجلامعات.

إمتام إعداد واعتماد 5 من اللوائح التنفيذية للجامعة وقواعدها االجرائية.  •
وضع السياسات والبروتوكوالت التنظيمية واإلدارية للتعامل مع حاالت الطوارئ.  •

 الهدف الثامن:  تعزيز األداء اإلداري بكفاءة
 عالية لتسهيل عملية اتخاذ القرار يف الوقت

املناسب على جميع مستويات اجلامعة

حتسن البنية التحتية يف احلرم اجلامعي للطالبات.  •
جتهيز مركز املعلومات االحتياطي مبدينة جدة.  •

أمتته العديد من العمليات الورقية يف اجلامعة مثل )استخراج وثائق التخرج الكترونيًا،    •
إجراءات جائزة رئيس اجلامعة ، خدمات االبتعاث،رفع طلبات الصيانة من قبل 

املستخدمن(
استحداث البوابة اإللكترونية لألنشطة الطالبية.  •

 الهدف التاسع:  جودة احلرم اجلامعي وتعزيز
اإلحساس باالنتماء ملجتمع اجلامعة
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5. ٨  إجنازات اجلامعة من خالل الوكاالت والعمادات والكليات واإلدارات

١. 5. ٨  إجنازات وكاالت اجلامعة

1 . 1 .٥. 8  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

ــم الصحــي،  ــة يف مجــال التعلي ــادة عاملي ــوأ ري ــة إىل تب ــة عــى تحقيــق رســالة الجامعــة وتطلعاتهــا املســتقبلية الرامي ــة الجامعــة للشــؤون التعليمي تعمــل وكال

ــة  ر كاف ــخِّ ــة تُس ــة الجامعــة للشــؤون التعليمي ــإن وكال ــق ف ــة املــرىض. ومــن هــذا املنطل ــة بالصحــة ورعاي ــر الجــودة يف األبحــاث املتعلق ــق أعــى معاي وتحقي

جهودهــا وتســتثمر كل إمكاناتهــا لتطويــر الرامــج األكادمييــة الحاليــة، فضــاً عــن اســتحداث برامــج ومعاهــد ومكاتــب بحثيــة جديــدة بهــدف تخريــج مختصــن 

صحيــن ذوي كفــاءة عاليــة، وكــوادر مؤهلــة تتمتــع بالقــدرة والفاعليــة واالســتعداد العلمــي واملهنــي لخدمــة الوطــن واملواطنــن.

وتقــوم وكالــة الشــؤون التعليميــة الرئيســة اختيــار املعيديــن واملحارضيــن والتأكــد مــن أهليــة الجامعــات املختــارة البتعاثهــم ومــن ثــم احتضانهــم لــدى عودتهــم 

وفرزهــم عــى كليــات الجامعــة املختلفــة اعتــامًدا عــى اختصاصاتهــم وحاجــة تلــك الكليــات.

أنهــى الدراســة ملرحلــة الدكتــوراه أو مــا يعادلهــا عــدد )43( مبتعــث ومبتعثــه وبــارشوا العمــل كأعضــاء هيئــة تدريــس يف كليــات الجامعــة بالريــاض وجــدة   •

واألحســاء خــال العــام الجامعــي 2021/2020م.

من املتوقع عودة عدد )56( مبتعث ومبتعثه بعد إكامل دراساتهم العليا ملرحلة الدكتوراه أو ما يعادلها خال العام الدرايس 2022/2021م.  •

إدارة أزمة كورونا المستجد في الجامعة

متابعــة ســر العمــل مبــا يخــص تنفيــذ اإلجــراءات االحرازيــة ورفــع تقريــر أســبوعي خــال العــام األكادميــي عــن إصابــات فــروس كورونــا املســتجد وســر   .1

ــاء الجائحــة. ــة بالجامعــة أثن ــة التعليمي العملي

ــادم  ــي الق ــام الجامع ــة الع ــل بداي ــم قب ــات وزارة التعلي ــب توجيه ــتجد حس ــا املس ــاح كورون ــوبيها لق ــة منس ــي كاف ــامن تلق ــة لض ــة الجامع ــداد خط إع  .2

ــة: ــوات التالي ــة الخط ــذت الجامع ــتجد اتخ ــا املس ــاح كورون ــة لق ــويب الجامع ــن منس ــدد م ــر ع ــي أك ــامن تلق 1443/1442هـــ، ولض

إعداد قاعدة بيانات إلكرونية لحر أعداد متلقي لقاح كورونا املستجد بالجامعة ومعرفة أسباب عزوف البعض عن أخذ اللقاح.  -

إعــداد قامئــة محدثــة تتضمــن كافــة منســويب الجامعــة الذيــن مل يتســنى لهــم تلقــي لقــاح كورونــا املســتجد متهيــدا لجدولتهــم لتلقــي اللقــاح يف مراكــز   -

اللقــاح بالجامعــة بالتنســيق مــع إدارة مكافحــة العــدوى والتحكــم باألمــراض املعديــة التابعــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي قبــل بدايــة 

العــام الجامعــي القــادم 1443/1442هـــ.

حــر ألعــداد منســويب الجامعــة مــن طــاب وكادر إداري وأكادميــي ممــن أكملــوا جرعتــي اللقــاح ومتابعــة كافــة الذيــن مل يتلقــوا جرعتــي اللقــاح وحثهــم   -

عــى املســارعة واكــامل التحصــن بالجرعتــن. رفــع تقريــر أســبوعي بنســب تحصــن منســويب الجامعــة ضــد فايــروس كورونــا املســتجد.

إرسال رسائل إرشادية وتشجيعية عن طريق وسائل التواصل االجتامعي التابعة للجامعة.  -

التواصــل املســتمر مــع الجهــات املعنيــة بالجامعــة للتأكــد مــن تطبيــق جميــع اإلجــراءات االحرازيــة والوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد   .3

وتوفــر املــواد واألدوات الازمــة لتنفيــذ هــذه اإلجــراءات. 

التواصل املستمر مع كليات الجامعة وإداراتها للتأكيد عى تطبيق اإلجراءات االحرازية وعن أية تحديثات بهذا الشأن من وزارة التعليم.  .4

التنســيق مــع اإلدارة العامــة لخدمــات تقنيــة املعلومــات واإلدارة العامــة للعاقــات الجامعيــة والشــؤون اإلعاميــة لتوفــر«QR codes« الخاصــة بالتجمعــات   .5 

يف تطبيــق توكلنــا وذلــك لجميــع الكليــات بالجامعــة يف الريــاض وجــدة واألحســاء، وكانــت الجامعــة مــن أوائــل جامعــات اململكــة التــي اســتخدمت هــذه 

الخاصيــة مــن تطبيــق توكلنــا.
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تقييم الطالب

تم إجراء تطوير داخي لنظام التقييم املستخدم كبنك لألسئلة وإلجراء االختبارات، ومن التطويرات املعمول بها ما يي:

يوفــر نظــام إدارة الطــاب األكادميــي كافــة البيانــات األكادمييــة للطــاب فهــو البوابــة للجــداول الدراســية والدرجــات وســجات الحضــور، ونظــرًا ألهميتــه فقــد   .1

تــم إنشــاء مجلــس لنظــام إدارة الطــاب األكادميــي والــذي يلعــب دور مركــزي يف التحكــم بهــذا النظــام ومراقبتــه وتطويــره.  

ــروع  ــذ املناهــج يف ف ــد تنفي ــة توحي ــدء اســتخدامه بهــدف مراقب ــد منــوذج الخطــط الدراســية )Curriculum Templating( وب ــامد مــرشوع توحي ــم اعت ت  .2

ــي. ــي والزمن ــذ النوع ــن ســامة التنفي ــد م ــة والتأك ــة الثاث الجامع

تــم اعتــامد مــرشوع ملــف أعضــاء هيئــة التدريــس الرقمــي )Digital Faculty Portfolio( والــذي يعــد كقاعــدة بيانــات تســجل وتحفــظ كافــة األنشــطة   .3

ــا. ــة التدريــس إلكرونيً ــة لعضــو هيئ التدريســية واملجتمعي

.)Al-Taqyeem Software( تحسن وتطوير جميع عمليات تقييم الطاب بالجامعة من خال نظام التقييم  .4

جاهزية نظام التقييم لتخزين أسئلة االختبارات وإنشاء اختبارات ورقية وإلكرونية.  .5

تم تصميم مناذج اختبارات إلكرونية لتتناسب مع االختبارات عى شبكة اإلنرنت الداخلية والخارجية.  .6

تم اختبار قدرة النظام لتحمل 4500 طالب كحد أقى والذين ميكنهم إجراء االختبارات يف وقت واحد.  .7

ــر سياســات التقييــم يف الجامعــة وفــق حاجــة الكليــات لضــامن مســتوى عــايل مــن األداء يف جــودة التقييــم كــام تــم تقســيم دليــل  متــت مراجعــة وتطوي  .8

ــات. ــل الكلي ــا مــن قب ــم إىل أجــزاء ليســهل العــودة إليه التقيي
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2 . 1 .٥. 8  إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية 

)ADAA( إمتام الدورة التشغيلية الخامسة لنظام أداء

نفــذت الوكالــة الــدورة التشــغيلية الخامســة لنظــام أداء والــذي يهــدف إىل جمــع البيانــات الازمــة لتحليــل األداء األكادميــي واإلداري للجامعــة وتحســينه، وقــد 

أمتــت الوكالــة دورتهــا الخامســة مــن نظــام أداء بنجــاح وتــم حــر جميــع بيانــات الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن مختلــف كليــات الجامعــة يف فروعهــا 

الثاثــة خــال فــرة وجيــزة. 

مرشوع إعادة هيكلة الجامعة

إشــارة إىل املرســوم امللــي الكريــم الصــادر بتاريــخ 1441/3/2هـــ بشــأن تطبيــق التحــول إىل نظــام الجامعــات الجديــد قامــت اللجنــة اإلرشــادية الدامئــة   •

للتنظيــم اإلداري والحوكمــة عــى دراســة ســبل إعــادة هيكلــة هيــكل الجامعــة التنظيمــي وإيجــاد فــرص زيــادة مواردهــا الذاتيــة وإدارة األوقــاف، وإعــادة 

ــذا املــرشوع  ــى ه ــد، وأرشف ع ــات الجدي ــام الجامع ــؤرشات التحــول إىل نظ ــع م ــامىش م ــا يت ــات مب ــض الصاحي ــراءات لتفوي ــات واإلج النظــر يف السياس

اللجنــة اإلرشــادية الدامئــة للتنظيــم اإلداري والحوكمــة التــي قدمــت عــدة مبــادرات إلمتــام خطــة التحــول كــام تــم رفــع تقاريــر املبــادرات ملجلــس الجامعــة 

والتوصيــة برفعهــا ملجلــس شــؤون الجامعــات العتامدهــا، وهــي كــام يــي:

إصدار التقرير السنوي ملؤرشات األداء الرئيسية للجامعة

أصــدرت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة تقريرهــا الســنوي ملــؤرشات األداء الرئيســية للعــام الجامعــي 2019-2020م، وتقــوم الوكالــة حاليــاً بإعــداد 

ــة املــؤرشات  ــامد قامئ ــم اعت ــث ت ــي، حي ــؤرش أداء رئي ــذي يشــمل عــى 31 م ــام الجامعــي 2020-2021م وال ــا الســنوي ملــؤرشات األداء الرئيســية للع تقريره

الرئيســية املؤسســية الجديــدة اســتناداً عــى التحديــث الصــادر مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب.

جدول 97: املبادرات املقترحة من اللجنة اإلرشادية الدائمة إلمتام خطة التحول

اجلهة املسؤولة املبادرة

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية  • •  مبادرة دراسة الوضع احلالي للهيكل التنظيمي للجامعة ومقترح حتديثه

اإلدارة العامة خلدمات التقنيات التعليمية  • مبادرة التوسع يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد  •

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية  • مبادرة توحيد شعب التخصصات الطبية والتطبيقية للطالب والطالبات  •

وكالة اجلامعة للدراسات العليا  • مبادرة زيادة برامج الدبلومات التطبيقية  •

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية  • مبادرة املوارد الذاتية للجامعة وأوقافها  •

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية  • مبادرة االستخدام األمثل ملوارد اجلامعة املالية املتاحة  •

اإلدارة العامة للشؤون الفنية  • مبادرة االستفادة من البنى التحتية للجامعة وخفض تكاليف التشغيل  •

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة النوعية  • مبادرة أدوات احلوكمة يف اجلامعة وعناصر التقييم  •

عمادة شؤون الطالب  • مبادرة تعزيز األمن الفكري يف اجلامعة  •
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تعزيز الجودة يف الجامعة

نظّمــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة )يــوم الجــودة( يف الســادس عــرش مــن شــهر مــارس للعــام 2021م، يف الحــرم الجامعــي يف مدينــة الريــاض وتــم 

مشــاركة النقــل املبــارش لفعاليــات الحفــل بــن فــروع الجامعــة يف جــدة واألحســاء، ويــأيت يــوم الجــودة لتعزيــز ونــرش ثقافــة الجــودة الشــاملة يف الجامعــة، وأيضــاً 

اســتعراض مــا قدمتــه الوكالــة مــن خــال عــامدة الجــودة النوعيــة وعــامدة التطويــر مــن أعــامل خــال الفــرة املاضيــة، ومــا ســتقدمه مــن اقراحــات ومشــاريع 

جديــدة والتــي مــن شــأنها تعزيــز مفهــوم الجــودة والرقــي مبســتوى الجامعــة ملــا يــريض الطموحــات، وفيــام يــي اســتعراض ألهــم مــا قــدم يف هــذا اليــوم:

1.  تم عرض أهم إنجازات الوكالة خال الخمس سنوات املاضية.

2.  استعراض تجربة الجامعة يف التعليم عن بُعد خال جائحة كورونا.

3.  تدشن نظام )إمتام( وهو نظام إلكروين خاص بعملية إخاء طرف الطاب الخريجن من الجامعة.

4.  اعان الفائزين بجائزة رئيس الجامعة السنوية للتميز األكادميي لعام 2020-2021م، وتتكون فروع الجائزة من خمسة فروع كام يي:

•  جائزة أفضل برنامج أكادميي.

•  جائزة أفضل مقرر درايس.

•  جائزة عضو هيئة التدريس املتميز )بدوام كامل وبدوام جزيئ(.

•  جائزة عضو هيئة التدريس الباحث املتميز.

•  جائزة التعليم عن بُعد.

تنفيذ الدورة الخامسة لجائزة رئيس الجامعة للتميز

تحــت رعايــة معــايل رئيــس الجامعــة أمتــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة دورتهــا الخامســة لجائــزة رئيــس الجامعــة للتميــز لعــام 2020 - 2021 

م، وقــد متيــزت الــدورة لهــذا العــام بإضافــة جائــزة جديــدة تحــت مســمى »جائــزة التعليــم عــن بُعــد« ألفضــل عضــو هيئــة تدريــس وذلــك تزامًنــا مــع االنتقــال 

ــة التدريــس يف التعليــم عــن بعــد وإبرازهــا وتقديرهــا، كــام تــم  ــزة إىل تثمــن جهــود أعضــاء هيئ للتعليــم عــن بعــد تبعــاً لظــروف الجائحــة ، وتهــدف الجائ

إطــاق بوابــة التســليم اإللكــروين للجائــزة وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لخدمــات تقنيــة املعلومــات، واقــد تــم مــن خــال البوابــة اســتقبال جميــع بيانــات 

املقدمــن عــى الجائــزة إلكرونيًــا وتقييمهــا وإصــدار التقاريــر النهائيــة لنتائــج الجائــزة.

وضع مقرتح مبادرة تعزيز محتوى البوابة الداخلية اإللكرتونية للجامعة

ــا مــع إطــاق البوابــة الداخليــة اإللكرونيــة للجامعــة عملــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لخدمــات تقنيــة  تزاُمًن

ــل  ــة تفعي ــا وكيفي ــادرة والهــدف املرجــو منه ــادرة يوضــح مفهــوم املب ــديئ للمب ــم وضــع مقــرح مب ــة، حيــث ت ــوى البواب ــز محت ــادرة تعزي املعلومــات عــى مب

ــادية  ــة اإلرش ــى اللجن ــادرة ع ــرح املب ــرض مق ــيتم ع ــة، و س ــات الجامع ــع كيان ــاون م ــة بالتع ــة للجامع ــة اإللكروني ــة الداخلي ــوى البواب ــز محت ــات تعزي عملي

الدامئــة للتنظيــم اإلداري والحوكمــة العتامدهــا يف مطلــع العــام األكادميــي القــادم 2021-2022م ومــن ثــم رفعهــا إىل رئيــس الجامعــة للموافقــة وبــدء العمــل 

عــى تنفيذهــا.

تحسني تصنيف الجامعة ضمن التصنيف العاملي للجامعات

وضعــت لجنــة التخطيــط االســراتيجي وإدارة األداء بالجامعــة والتــي يرأســها وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة خطــة ملناقشــة وتحســن أداء الجامعــة 

يف معايــر التصنيــف العاملــي )Times Higher Education( والــذي يتضمــن 5 معايــر وهــي معيــار التعليــم واألبحــاث واالقتباســات والدخــل الصناعــي واملنظــور 

ــار  ــة لوضــع خطــة تحســينية للنهــوض مبســتوى الجامعــة يف كل معي ــر معين ــة وأســندت إىل كل منهــا معاي ــة ثــاث لجــان فرعي ــدويل، حيــث شــكلت اللجن ال

كــام يــي:

1.  اللجنة الفرعية ملعيار التعليم.

2.  اللجنة الفرعية ملعيار األبحاث واالقتباسات والدخل الصناعي.

3.  اللجنة الفرعية ملعيار املنظور الدويل.
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وخرجــت اللجــان الفرعيــة وباملتابعــة مــع لجنــة التخطيــط االســراتيجي وإدارة األداء مبذكــرة حــوت مجموعــة مــن الخطــط التنفيذيــة لتحســن كل معيــار مــن 

معايــر التصنيــف العاملــي، والتــي ســيتم عرضهــا عــى مجلــس الجامعــة األكادميــي العتامدهــا.

إطالق استبانة املوظفني وأعضاء هيئة التدريس 

أطلقــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة يف مطلــع شــهر مــارس للعــام األكادميــي 2020-2021م اســتبانة املوظفــن واســتبانة أعضــاء هيئــة التدريــس 

لدراســة مســتوى رىض منســويب الجامعــة عــن الخدمــات املقدمــة لهــم ومعالجــة التحديــات والصعوبــات للنهــوض بالبيئــة التعليميــة والعمليــة يف الجامعــة، وقــد 

تــم إرســال نتائــج االســتبانات لــإلدارات املعنيــة بشــؤون املوظفــن وأعضــاء هيئــة التدريــس لتحليــل النتائــج وإصــدار التقاريــر الازمــة والخطــط التحســينية 

املقرحــة لرفــع جــودة الخدمــات املقدمــة.

إطالق استبانة تقييم لجان ومجالس الجامعة

أطلقــت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة اســتبانة تقييــم لجــان ومجالــس الجامعــة والتــي تهــدف إىل قيــاس مســتوى أداء اللجــان الرئيســية ومجالــس 

الجامعــة، وقــد تــم نــرش االســتبيان بــن أعضــاء اللجــان واملجالــس بنهايــة العــام األكادميــي 2020-2021م ومــن ثــم جمــع النتائــج وإرســالها إىل رؤســاء اللجــان 

لدراســتها واتخــاذ الــازم لتحســن األداء اإلداري يف الجامعــة.

بدء العمل عىل جائزة امللك عبد العزيز للجودة 

انطاقـًـا مــن مبــدأ الحــرص عــى تحقيــق مبــدأ الجــودة املســتدامة وتحســن العمليــات الداخليــة بالجامعــة شــكلت وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة 

ــة  ــز القطاعــات اإلنتاجي ــزة بتحفي ــى الجائ ــز للجــودة ، وتُعن ــك عبدالعزي ــزة املل ــم عــى جائ ــام التقدي ــي ســتتوىل مه ــز املؤســي والت ــة للتمي ــة التنظيمي اللجن

ــق رضــا  ــة وتحقي ــا الداخلي ــل التحســن املســتمر لعملياته ــات الجــودة الشــاملة مــن أجــل رفــع مســتوى جــودة األداء وتفعي ــق أســس وتقني ــة لتطبي والخدمي

املســتفيدين، وقــد حصلــت اللجنــة املعنيــة عــى موافقــة معــايل رئيــس الجامعــة للتقديــم عــى الجائــزة وتــم تعبئــة منــوذج التســجيل املبــديئ والحصــول عــى 

املوافقــات املاليــة الازمــة ، كــام وضعــت اللجنــة املخطــط الزمنــي والخطــة التنفيذيــة للتقديــم وتــم تشــكيل الفــرق التنفيذيــة وتوزيــع مهــام العمــل فيــام بينهــم، 

ويُتوقــع بــإذن اللــه أن تســتكمل اللجنــة إجــراءات التقديــم مــع مطلــع العــام األكادميــي القــادم.

التصنيف السعودي املوحد للمستويات والتخصصات التعليمية

ــا  يف إطــار التعــاون بــن وزارة التعليــم وجامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة ممثلــة يف وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة وتحقيًق

ــة  ــف الســعودي املوحــد للمســتويات والتخصصــات التعليمي ــامد التصني ــاًء عــى اعت ــات لســوق العمــل، وبن ــة الطــاب والطالب ــة وتهيئ ــر الدولي ألعــى املعاي

املرتبــط مبــرشوع الخطــة الوطنيــة للتوظيــف؛ عملــت الوكالــة عــى حــر جميــع برامجهــا األكادمييــة يف كليــات الجامعــة بجميــع الفــروع وتصنيفهــا مبــا يتطابــق 

مــع دليــل التصنيــف الســعودي املوحــد وتقديــم دليــل تفصيــي عــن هــذه الرامــج وإبــراز أهــم املقــررات التــي يتــم تدريســها يف كل برنامــج.

تحويل اإلدارة العامة لخدمات التقنيات التعليمية إىل عامدة مساندة

يف ســبيل تقديــم أفضــل املامرســات التعليميــة وتنويــع أســاليب التعليــم وبنــاًء عــى توجيــه رئيــس الجامعــة بتشــكيل »لجنــة تحويــل اإلدارة العامــة لخدمــات 

التقنيــات التعليميــة إىل عــامدة مســاندة«؛ قامــت الوكالــة برئاســة اللجنــة ودراســة إمكانيــة تحويلهــا إىل عــامدة وتقديــم تصــور مســتقبي لهيكلهــا اإلداري ورؤيــة 

ورســالة وأهــداف ومهــام العــامدة مــع وضــع خطــة مفصلــة لعمليــة التحويــل إىل عــامدة؛ حيــث تــم اعتــامد التقريــر ورفعــه إىل مجلــس الجامعــة وأخــذ التوصيــة 

برفعــه إىل مجلــس شــؤون الجامعــات إلقــراره.

مراجعة وتحديث وثيقة تفويض الصالحيات

ــة مراجعــة وتحديــث وثيقــة  ــاًء عــى موافقــة رئيــس الجامعــة بتشــكيل »لجن لتحقيــق أعــى معايــر جــودة املامرســات مــن الجانبــن اإلداري واألكادميــي وبن

ــح ذات  ــة وغرهــا مــن اللوائ ــم ووزارة املــوارد البرشي ــح بالجامعــة ومبــا يتوافــق مــع أنظمــة وزارة التعلي ــات« لتتــامىش مــع األنظمــة واللوائ تفويــض الصاحي

الصلــة، ولدراســة الوثيقــة وتحديثهــا بشــكل محكــم ُشــكلت مجموعتــي عمــل ملراجعــة وتحديــث وثيقــة تفويــض الصاحيــات للجانبــن آنفــي الذكــر. حيــث تــم 

تقديــم الوثيقــة النهائيــة للجنــة اإلرشــادية الدامئــة للتنظيــم اإلداري والحوكمــة العتامدهــا ورفعهــا لرئيــس الجامعــة للموافقــة عليهــا..
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جــدول 98: يوضــح مؤشــرات قيــاس االداء: اجلــودة واالرتقــاء باملســتوى النوعــي لبرامــج التعليــم العالــي يف اجلامعــة للعــام اجلامعــي 
1442/1441هـــ

املعدل املؤشر

%31 معدل أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين

%93 معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

%52 .2 معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبًا على أساليب التعليم والتعلم والتقومي

5 / 3 .8 رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقومي

5 / 3 .7 رضا الطلبة عن اساليب التعليم عن بعد

%26 معدل البرامج املعتمدة

رضا الطلبة عن اخلدمات املقدمة لهم يف اجلامعات 4 .3 / 5

%100 معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة
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1 .1. ٥. 8 مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:

جدول 99: اجلدول التالي يبن مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي للجامعة خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ 

 مستوى
 اجلامعة للعام

األكادميي
2020 - 2021 م

مؤشرات األداء الرئيسية  رمز املؤشر
الداخلي املعيار

%80 .5
 النسبة املئوية ملؤشرات أداء أهداف اخلطة االستراتيجية

 للمؤسسة التي حققت املستوى السنوي املستهدف إلى إجمالي
عدد املؤشرات املستهدفة لهذه األهداف يف نفس السنة

K- I - 01

 1. الرسالة والرؤية والتخطيط
االستراتيجي

96. 3 من 5

 مدى معرفة أصحاب العالقة لنص الرسالة واألهداف )متوسط
 تقديرات مدى معرفة أعضاء هيئة التدريس وطالب املرحلة
 اجلامعية والدراسات العليا للرسالة على مقياس من خمس

)نقاط يف مسح سنوي

K- I - 02

%25 .6  نسبة البرامج احلاصلة على االعتماد ساري املفعول من جهات
اعتماد معترف بها إلى إجمالي عدد البرامج يف املؤسسة K- I - 03

2. احلوكمة
والقيادة واإلدارة

%79 نسبة اإلجناز العام يف تطبيق نظام ضمان اجلودة الداخلي  
IQAS  بناًء على األهداف احملددة سابًقا

K- I - 04

3 .7
تقدير الطالب العام جلودة املقررات التي يدرسونها )متوسط 

تقدير الطالب على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقومي 
الكلي للمقررات يف مسح سنوي(.

K- I - 05

3. التعليم والتعلم

3 .8 متوسط التقدير العام لطالب السنة النهائية جلودة التعلم يف 
البرامج على مقياس من خمس مستويات يف مسح سنوي. K- I - 06

%75 .7
النسبة املئوية لطالب السنة األولى يف املؤسسة الذين يستمرون 

يف املؤسسة للعام التالي إلى إجمالي عدد طالب السنة األولى 
يف نفس السنة.

K- I - 07

%73 النسبة املئوية لطالب البكالوريوس الذين أكملوا البرامج خالل 
املدة املقررة للبرنامج من كل دفعة K- I - 08

%63 نسبة تخرج طالب البرنامج الذين التحقوا ببرامج الدراسات 
العليا وأكملوا تلك البرامج يف الفترة احملددة K- I - 09

6. 3 من 5

متوسط تقدير رضا املستفيدين عن مصادر التعلم، على مقياس 
من خمس مستويات يف مسح سنوي، من حيث:

أ. كفايتها وتنوعها )املراجع، الدوريات، قواعد املعلومات... إلخ(
ب. خدمات الدعم املقدمة لالستفادة منها.

K- I - 10

%19 .6 نسبة طلبة الدراسات العليا وزماالت ما بعد الدكتوراه. K- I - 11
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 مستوى
 اجلامعة للعام

األكادميي
2020 - 2021 م

مؤشرات األداء الرئيسية  رمز املؤشر
الداخلي املعيار

%0 .79 نسبة امليزانية التشغيلية )بخالف السكن ومكافآت الطالب( 
املخصصة لتقدمي اخلدمات الطالبية. K- I - 12

4. الطال ب
361. 81 ر.س

متوسط املصروفات التشغيلية السنوية على كل طالب )إجمالي 
نفقات التشغيل السنوية - بخالف السكن والبدالت الطالبية- 

إلى إجمالي عدد الطالب(.
K- I - 13

 غير قابل
للتطبيق

 الدراسة متت
عن بعد

متوسط تقدير رضا الطالب عن اخلدمات املختلفة التي تقدمها 
املؤسسة )املطاعم، النقل، املرافق الرياضية، اإلرشاد األكادميي( 

على مقياس من خمس مستويات يف مسح سنوي للطالب.
K- I - 14

10 . 3:1 نسبة إجمالي عدد الطالب إلى إجمالي عدد هيئة التدريس 
بدوام كامل أو ما يعادله - للمؤسسة ككل ولكل برنامج على حدة. K- I - 15

5. هيئة التدريس
واملوظفون

4 . 6:1 نسبة عدد الطالب للكادر اإلداري. K- I - 16

%64

لنسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس احلاصلن على درجة 
دكتوراه مصادق عليها إلى إجمالي عدد هيئة التدريس على 

مستوى:
أ. املؤسسة ككل.

ب. كل فرع من الفروع

K- I - 17

%6 .7
النسبة املئوية لهيئة التدريس الذين يغادرون املؤسسة سنوًيا 

ألسباب غبر بلوغ سن التقاعد إلى العدد اإلجمالي لهيئة 
التدريس.

K- I - 18

%52 .2 نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركن يف أنشطة التطوير املهني. K- I - 19

%72 .9 نسبة املوظفن يف اجلامعة الذين يحملون مؤهالت فوق الثانوية. K- I - 20

%3 النسبة املئوية للدخل الذاتي للمؤسسة إلى إجمالي دخل 
املؤسسة. K- I - 21

6. املوارد املؤسسية

5. 3 من 5

متوسط رضا املستفيدين عن اخلدمات التقنية، على مقياس من 
خمس مستويات يف مسح سنوي من حيث:

أ -   مناسبتها
ب -  أمانها وسريتها

ت -  توافرها وسهولة الوصول إليها
ث -  الصيانة وخدمات الدعم

K- I - 22

%25.8
الرقمــي يف  التحــول  قيــاس  برنامــج  املكتســبة يف  اجلامعــة  درجــة 
دورتــة التاســعة، خــالل عــام 2021 حيــث كانــت اجلامعــة يف مرحلــة 

اإلتاحــة
K- I - 23

162 عــدد منشــورات املوقــع اإللكترونــي واالشــتراكات يف املجــالت العلميــة 
بالنســبة لعــدد البرامــج األكادمييــة املطروحــة. K- I - 24
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%36 .4
النسبة املئوية ألعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين نشروا 

بحًثا واحًدا على األقل خالل السنة إلى إجمالي أعضاء هيئة 
التدريس يف املؤسسة.

K- I - 25

7. البحث العلمي
واالبتكار

1 .5

متوسط عدد البحوث احملكمة و/أو املنشورة لكل عضو هيئة 
تدريس خالل السنة )إجمالي عدد البحوث احملكمة و/أو املنشورة 
إلى إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل أو ما يعادله 

خالل السنة(.

K- I - 26

أ. 10
ب. 43

عدد:
أ -   براءات االختراع واالبتكار

ب -   جوائز التمّيز
احلاصل عليها منسوبو املؤسسة سنوًيا.

K- I - 27

%10 نسبة امليزانية املخصصة للبحث العلمي إلى إجمالي ميزانية 
املؤسسة. K- I - 28

%9 نسبة التمويل اخلارجي للبحوث إلى إجمالي ميزانية البحث 
العلمي خالل السنة. K- I - 29

0 .22 عدد البحوث أو التقارير التي مت تقدميها يف املؤمترات األكادميية 
لكل عضو هيئة تدريس )بدوام كامل أو ما يعادله(. K- I - 30

5 .2
متوسط البرامج واملبادرات املجتمعية املقدمة من كل برنامج 

أكادميي خالل السنة )إجمالي عدد البرامج واملبادرات املجتمعية 
املقدمة إلى إجمالي عدد البرامج األكادميية(.

K- I - 31
8. الشراكة
املجتمعية

3 . 1 .٥. 8 إ نجازات وكالة الجامعة لدراسات العليا

تعين 80 مرشح عى درجة أستاذ مساعد، ترقية 15 مرشح لدرجة أستاذ مشارك، ترقية 9 مرشحن لدرجة أستاذ.  •

بلــغ مجمــوع متــدريب برامــج التعليــم الطبــي بالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي لهــذا العــام 1,911 طبيــب، منهــم 1,590 طبيــب مقيــم   •

يف 93 برنامــج تدريبــي لشــهادة االختصــاص الســعودية )اإلقامــة( و321 طبيــب تخصــص دقيــق يف 87 برنامــج يف التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة(. 

نظمــت عــامدة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع الجامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي مــا يزيــد عــى 725 فعاليــة تعليميــة   •

ــن 27,977 مــامرس صحــي مــن كافــة  ــغ عــدد املتدرب ــة وورش عمــل متخصصــة، حيــث بل ــي املســتمر مــن مؤمتــرات دولي ــر املهن ــة يف برامــج التطوي صحي

مناطــق اململكــة وبواقــع 2,096 ســاعة تدريبيــة معتمــدة مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة.

تقديم خدمات البحث املبارش والوصول للمصادر اإللكرونية من خال بوابة املكتبة الرقمية بعدد )671,680( بحث.  •

تطبيق سياسة امللكية الفكرية للبحوث من خال تفعيل برنامج كشف االنتحال »iThenticate« من أجل تعزيز جودة البحوث العلمية.  •

إنشاء الئحة تختص برقية أعضاء هيئة تدريس التخصصات اإلنسانية.  •

إنشاء لجنة تابعة للمجلس العلمي لدراسة متديد خدمات أعضاء هيئة التدريس السعودين من الكفاءات ذوي التخصصات النادرة.  •

تطوير الئحة النرش العلمي والتّأليف والرجمة وإصدار العديد من الكتب العلمية الطبية التي لها األثر يف خدمة املجتمع.  •
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٤ . 1 .٥. 8  إنجازات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

إنجازات وكالة الجامعة لشؤون الطالبات للعام الجامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ

 تحسني الخدمات يف الحرم الجامعي للطالبات

مركز العناية بالطالب /شطر الطالبات:  •

تم اكتامل تجهيز مركز العناية بالطالب /شطر الطالبات إال أنه بسبب جائحة كورونا كانت جميع الخدمات املقدمة من املركز عن بُعد.

تحسن البنية التحتية يف الحرم الجامعي للطالبات.  •

االنتهاء بنسبة 90% من تنفيذ مرشوع معامل كلية العلوم التطبيقية شطر الطالبات بالرياض.  •

البدء بإنشاء قاعة عرض )Auditorium( يف كلية العلوم واملهن الصحية بالرياض واملتوقع االنتهاء منها بتاريخ )23 سبتمر 2021(.  •

االنتهاء بنسبة 90% من تنفيذ صالة للطالبات )Mega student lounge( بالرياض.  •

املوافقة عى إنشاء مواقف مظللة للدراجات الهوائية بشطر الطالبات بالرياض.  •

البدء بالعمل عى تجديد أثاث املرافق العامة لكليات الطالبات بالرياض.  •

اإلنتهاء من دراسة إنشاء اسراحات طالبات بجدة، واألحساء.  •

اإلنتهاء من دراسة توفر أجهزة رياضية يف الفناء الخارجي بكليات الطالبات يف كل من الرياض، جدة، األحساء.  •

زيادة متكني املرأة مع تأهيل وتطوير القيادات النسائية:

زيادة عدد القيادات يف الجامعة   •

      ترقية 8 من منسوبات الجامعة إىل مناصب قيادية 

      تعين قياديات مؤهات لتغطية الشطرين )الطاب والطالبات(.

مبادرة صحة وسعادة

ــاة صحــي  ــزاً يحــث عــى أســلوب حي ــت مرك ــث كان ــات يف العــام املــايض حي ــة الجامعــة بشــطر الطالب ــا وكال ــي أطلقته ــادرة صحــة وســعادة الت اســتمرارا ملب

وســعيد يف الحــرم الجامعــي للطالبــات، وفــرت الوكالــة دراجــات هوائيــة، كــام وتعمــل عــى إضافــة األجهــزة الرياضيــة يف الســاحات املفتوحــة يف الحــرم الجامعــي. 

وأصبحــت هــذه املبــادرة املظلــة لــكل األنشــطة والفعاليــات التــي تبعتهــا. 

مبادرة يومك سعيد

أطلقــت وكالــة الجامعــة بشــطر الطالبــات مبــادرة يومــك ســعيد، وهــي مبــادرة إلكرونيــة تحمــل رســائل تحفيزيــة وإيجابيــة تصــل بشــكل أســبوعي ملنســوبات 

الجامعــة يف املــدن الجامعيــة الثــاث عــى مــدار العــام األكادميــي.
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٦. ٨  إجنازات العمادات

 1 .6. 8  عمادة القبول والتسجيل

 إنجازات العمادة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

قبول عدد 2093 طالب وطالبة يف برامج البكالوريوس )الرياض – جدة – األحساء( – عدد املشاركن 25 موظف وموظفة.  •

تطويــر آليــة القبــول مــن خــال االســتفادة مــن برنامــج يــرّس و الــذي يخــول الجهــات املســتفيدة مــن الحصــول عــى بيانــات الطــاب،  فقــد تــم بحمــد اللــه ،   •

، تــم رفــع نســبة اكتــامل ووصــول  و بالتعــاون فيــام بــن فريــق عــامدة القبــول و التســجيل و فريــق تقنيــة املعلومــات بالجامعــة والقامئــن عــى برنامــج يــرسِّ

البيانــات ورسعــة الحصــول عليهــا مــام انعكــس بشــكل إيجــايب عــى كفــاءة العــامدة يف القيــام بواجباتهــا تجــاه عمليــة القبــول لخريجــي و خريجــات الثانويــة 

العامــة الــذي قامــوا بتقديــم طلــب التحــاق للجامعــة عــى فرعيهــا باألحســاء و جــدة للعــام األكادميــي 1443/1442هـــ، واســفر عــى ذلــك ســحب معلومــات 

23754 متقــدم و متقدمــة عــى فرعــي األحســاء وجــدة.

تحديث وتطوير بوابة القبول للعام األكادميي 1443/1442هـ.  •

استخراج وثائق التخرج إلكرونياً عن طريق النظام بحسب الفرع والكلية والتخصص.   •

تفعيل نظام حجوزات إلكروين يف فرة قياسية لتنظيم اجراءات الطاب املقبولن والخريجن مع الحفاظ عى إجراءات السامة.  •

2 .6. 8  عمادة الدراسات العليا

ــريب والســعودي،  ــورد الع ــامد الب ــا عــى اعت ــد حصوله ــام 1982م، بع ــذ ع ــاء من ــب الصحــي لألطب ــي يف التدري ــوزارة الحــرس الوطن ــة ب ــدأت الشــؤون الصحي ب

ويف اعقــاب تأســيس الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة تــم االعــراف بالعديــد مــن األقســام االخــرى واعتامدهــا مــن ضمــن برامــج شــهادة االختصــاص 

ــق. الســعودية وبرامــج التخصــص الدقي

تعتــر الشــؤون الصحيــة بالحــرس الوطنــي حاليــاً مــن أكــر القطاعــات الصحيــة مــن حيــث عــدد األطبــاء امللتحقــن يف الرامــج التدريبيــة لألطبــاء وعــدد الخريجــن 

خــال الســنوات املاضيــة، وبالتعــاون مــع الشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي حيــث بلــغ لهــذا العــام مجمــوع متــدريب برامــج التعليــم الطبــي للدراســات 

العليــا بالجامعــة 1911 طبيــب، منهــم 1590 طبيــب مقيــم يف 93 برنامــج تدريبــي يف شــهادة االختصــاص الســعودية )اإلقامــة( و321 طبيــب تخصــص دقيــق يف 

87 برنامــج يف التخصصــات الدقيقــة )الزمالــة(.

 إنجازات العمادة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــة خــال األعــوام 2021  ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــي مســتمر مــن الهيئ ــر مهن ــاض كجهــة تطوي ــي املســتمر يف الري ــر املهن ــامد إدارة التطوي ــم اعت 1.  ت

م – 2023م.

.MENA 2.  الحصول عى اعراف جمعية القلب األمريكية مبركز تدريب الدراسات العليا يف الرياض كمركز مرجعي يف الرشق األوسط وشامل افريقيا

3.  نظمــت عــامدة الدراســات العليــا يف جميــع فــروع الجامعــة واملــدن الطبيــة للشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي مــا يزيــد عــى 725 فعاليــة تعليميــة 

صحيــة يف برامــج التطويــر املهنــي املســتمر مــن مؤمتــرات وورش عمــل متخصصــة دوليــاً ومحليــاً.

4.  بلــغ عــدد متــدريب فعاليــات التطويــر املهنــي املســتمر يف جميــع فــروع الجامعــة والشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي 27,977 مــامرس صحــي مــن 

داخــل وخــارج اململكــة.

5.  تم تنفيذ 2,096 ساعة تدريبية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية يف كافة فروع الجامعة والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

6.  متت إقامة 68 دورة تدريبية إلكرونياً عن بعد خال جائحة كورونا لتدريب 17,664 متدرب مبشاركة مدربن عاملين ومحلين.

7.  متت إقامة 63 دوره تدريبية مكثفة للقيادة يف التمريض LEAD in Nursing يف الرياض.
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متت مشاركة مركز التطوير املهني يف األحساء يف املؤمتر العاملي International Meeting of simulation in Healhcare مبقرح بحثي بعنوان  .8

 Applying the Model )Translating Evidence into Practice( into Simulation to Improve Healthcare Outcomes    

.COVID-19 مشاركة أكر من 300 من متدريب برامج االختصاص يف مركز تطعيم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لجائحة  .9

10.  تفعيل نظام التسجيل والدفع اإللكروين للدورات التدريبية بالتعاون مع إدارة تقنية املعلومات بالجامعة

.ALSO & BLSO 11.  اعتامد مراكز تدريب لرنامج دعم الحياة األساسية واملتقدمة يف حاالت الوالدة واألطفال

12.  التعاون مع التوظيف الطبي مبدينة امللك عبد العزيز الطبية بالرياض لتوظيف مخرجات الرامج التدريبية من برامج التعليم الطبي بالعامدة.

13.  استحداث واعتامد مثانية برامج لشهادة الزمالة السعودية يف التعليم الطبي.

14.  الحصول عى تجديد لقرار اعتامد سبعة برامج لشهادة االختصاص السعودية، وإحدى عرش برنامج لشهادة الزمالة السعودية يف التعليم الطبي.

15.  استحداث برنامج تدريب املدربن )Train of Trainer- TOT( لتطوير مهارات املدربن املشاركن يف العملية التدريبية.

16.  تم استحداث لجنة تدريب املهن الصحية املساندة والتمريض مع استحداث برامج تدريب للتخصصات الصحية املساندة والتمريض.

17.  تــم تقييــم جــودة التدريــب لـــ 40 برنامــج لإلقامــة والزمالــة يف كافــة املناطــق للعــام )2021/2020( مــع تقديــم عــدد مــن املحــارضات لتدريــب مقيمــن   

االعتــامد.

18.  الحصــول عــى قــرار االعتــامد املؤســي الكامــل لرامــج التعليــم الطبــي مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة اعتبــاراً مــن 2021 وملــدة 4 ســنوات 

يف الريــاض وجــدة.
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3. ٦. ٨  عمادة شؤون الطالب

إنجازات العمادة في الرياض وجدة واألحساء للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

استحداث البوابة اإللكرونية لألنشطة الطابية.   •

املشــاركة يف تنظيــم حملــة التطعيــم ضــد فايــروس كورونــا املقامــة يف مركــز لقاحــات كوفيــد-19 مبدينــة امللــك عبدالعزيــز الطبيــة بالشــؤون الصحيــة بــوزارة   •

الحــرس الوطنــي.

كــام تحــرص عــامدة شــؤون الطــاب يف الجامعــة عــى مشــاركة طــاب وطالبــات الجامعــة جميــع األنشــطة املتاحــة لهــم وذلــك مــام يعــود عليهــم بالنفــع. 

ــايل: ــات يف شــتى املجــاالت، كــام هــو موضــح بالجــدول الت ــع اهتاممــات الطــاب والطالب ــي تســتهدف جمي ــد مــن الرامــج والت والعــامدة تقــدم العدي

جــدول 100: جــدول يوضــح أعــداد الطــالب املشــاركن يف األنشــطة الطالبيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة للعــام 
اجلامعــي 1442/1441هـ

عدد املشاركن عدد األنشطة نوع النشاط

5823 74 األنشطة الثقافية

1348 34 أنشطة التدريب

822 7 األنشطة الرياضية

2479 43 األنشطة االجتماعية

516 14 األنشطة الفنية

305 5 األنشطة التقنية

8425 5 البرامج الكبرى

19718 182 املجموع
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٤. ٦. ٨  عمادة اجلودة النوعية

 إنجازات العمادة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

جدول 101: يوضح إجنازات العمادة يف الرياض وجدة واألحساء للعام اجلامعي 1442/1441هـ

الوصف  عدد
املشاركن

اإلجنازات

املدينة اإلجناز م

التقومي الذاتي

عية
لنو

ة ا
جلود

ة ا
ماد

 ع
لي

ممث

جميع املدن اجلامعية تعبئة مقاييس التقومي الذاتي املؤسسي للجامعة مدعومة 
باإلثباتات من خالل جلان فرعية لكل معيار 1

برنامج التميز جميع املدن اجلامعية حتديث السياسات واإلجراءات والكتيب جلائزة رئيس اجلامعة 
للتميز   2

تقرير سنوي الرياض املتابعة السنوية )تقرير إجناز برنامج بكالوريوس التمريض( 3

تقرير سنوي الرياض املتابعة السنوية )تقرير إجناز برنامج دكتور يف طب األسنان( 4

نظام ضمان اجلودة الرياض حتديث السياسات واإلجراءات لالعتماد البرامج واملقررات داخليًا 5

االستبانات جميع املدن اجلامعية SIS  حتديث نظام االستبانات يف 6

االستبانات جميع املدن اجلامعية توزيع استبانة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 7

االستبانات جميع املدن اجلامعية إعداد استبانة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد واألشراف 
على توزيعها 8

جلان عمل الرياض املساهمة يف تأسيس الئحة سياسات وإجراءات خاصة يف 
املشاركة املجتمعية 9

اعتماد دولي الرياض، األحساء تسجيل اعتماد برنامج بكالوريوس العالج الوظيفي لدى اجلهة 
املختصة بهيئة تقومي التعليم 10

اعتماد دولي جميع املدن اجلامعية تقدمي طلب اعتماد برنامج بكالوريوس التغذية العالجية 11

نظام ضمان اجلودة الرياض تطوير برنامج AYSAR لرفع وأرشفة مستندات البرامج 
األكادميية إلكترونيًا 12

برنامج التميز الرياض دراسة إمكانية وجدوى التقدمي على جائزة امللك عبدالعزيز 
للجودة 13

حفل سنوي جميع املدن اجلامعية إعداد وتقدمي يوم اجلودة باجلامعة 14

دراسة بحثية الرياض تقدمي مقترح دراسة بحثية عن أراء الطلبة يف اجلامعة وتنفيذها 15

نظام ضمان اجلودة الرياض مراجعة وحترير توصيف برنامج الدبلوم العالي يف حماية األسرة 16

نظام ضمان اجلودة الرياض مراجعة وحترير توصيف برنامج اجلودة وسالمة املرضى 17
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نظام ضمان اجلودة

عية
لنو

ة ا
جلود

ة ا
ماد

 ع
لي

ممث

الرياض مراجعة وحترير توصيف برنامج الدبلوم العالي التنفيذي يف 
القيادة الصحية 18

تعاميم الوزارة جميع املدن اجلامعية استيفاء متطلبات وزارة التعليم مبا يخص اخلطط الدراسية 
وجودة العملية التعليمية 19

ورشة عمل الرياض تقدمي ورشة عمل عن تطوير اجلودة 20

استشارات جميع املدن اجلامعية تقدمي استشارات ألعضاء هيئة تدريس البرامج األكادميية يف 
مجال اجلودة واالعتماد األكادميي  21

نظام ضمان اجلودة جميع املدن اجلامعية مراجعة تواريخ صالحية توصيف البرامج األكادميية وتذكير 
البرامج املعنية بالتجديد 22

اعتماد محلي جميع املدن اجلامعية تسجيل اعتماد برنامج بكالوريوس العالج الوظيفي لدى اجلهة 
املختصة بهيئة تقومي التعليم. 23

االتفاقيــات املربمــة ومذكــرات التفاهــم والتــي تــم االتفــاق عليهــا وكذلــك التــي مــا زالــت مســتمرة مــن قبــل خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ، جــدول 

يوضــح مــا يــيل:

-  الجهة أو القطاع )رشيك االتفاقية(

-  طبيعة الرشاكة )جزئية او كلية(

جدول 102: يوضح اجلدول االتفاقيات املبرمة ومذكرات التفاهم والتي مت االتفاق عليها خالل العام اجلامعي 1442/1441هـ

 نظام ضامن الجودة الداخيل )IQAS( يف الجامعة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــة مــن خــال تحســن  ــة التعليمي ــق الجــودة الشــاملة يف املنظوم ــة اىل تحقي ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب تســعى عــامدة الجــودة بجامعــة املل

املخرجــات مــن طلبــة وخدمــة مجتمــع وبحــث علمــي. نظــام ضــامن الجــودة الداخــي يهــدف إىل تطبيــق معايــر الجــودة بدقــة وشــفافية عاليــة والقيــام بنــرش 

ثقافــة الجــودة مبختلــف الوســائل يف أرجــاء الجامعــة. عمليــات االعتــامد األكادميــي املؤســي والرامجــي لهــا دور كبــر يف عمليــات ضــامن الجــودة مــن خــال 

ــة بضــامن الجــودة والحصــول عــى  ــزام الجامعــة بالسياســات واإلجــراءات املتعلق ــي تعكــس مــدى الت ــر ومــؤرشات األداء الت ــل التقري جمــع ومراجعــة وتحلي

االعتــامدات املحليــة والعامليــة يف مــدة زمنيــة قصــرة.

طبيعة الشراكة اجلهة أو القطاع املدينة م

اعتماد اكادميي مؤسسي وبرامجي - شراكة جزئية هيئة تقومي التعليم والتدريب الرياض، جدة، األحساء 1
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5. ٦. ٨  عمادة التطوير

 إنجازات العمادة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

دعم ومتابعة عمليات التخطيط االسرتاتيجي

تحقيق أكر من 80% من مبادرات الخطة االسراتيجية، ومتابعة تنفيذ بقية املبادرات بهدف رفع معدل اإلنجاز.  •

استحداث وارسال استبيان لقياس االبتكار والتعاون والجودة والقيادة والخدمات يتضمن قياس عدد من مؤرشات االداء ملبادرات الخطة االسراتيجية.  •

مراجعة مؤرشات أداء الجامعة مع ماك املبادرات.  •

التحضر لوضع خطة الجامعة االسراتيجية القادمة 2022-2027م.  •

تحديد أكر من 50 مستشار من الخراء يف التخطيط االسراتيجي وبدء التواصل معهم للمشاركة يف وضع خطة الجامعة االسراتيجية 2022-2027م.  •

قيادة عمليات تطوير اللوائح والتنظيم املؤسيس والحوكمة

•  إعداد مقرح إعادة الهيكلة مبا يتوافق مع نظام الجامعات الجديد باالشراك مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية.

•  إعداد مقرح إلنشاء مركز ريادة األعامل ولوائحه التنظيمية

•  اعتامد 5 لوائح تنظيمية وقواعدها اإلجرائية وهي كالتايل:

•  الائحة املنظمة للنرش العلمي

•  الائحة التنفيذية والقواعد اإلجرائية للنرش اإلعامي اإللكروين يف وسائل التواصل االجتامعي.

•  الئحة التميز العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

•  الئحة إجازة التفرغ العلمي.

•  الائحة التنفيذية والقواعد اإلجرائية ملكافحة الجرائم اإللكـرونية وترسيب الوثائق واملعلومات الرسية.

•  تحديث 2 من اللوائح التنظيمية وقواعدها اإلجرائية وهي كالتايل:

•  الائحة املنظمة لألنشطة الطابية.

•  ضوابط متديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعودين.

متابعة جهود التحسني املستمر لتعزيز سمعة الجامعة وترتيبها العاملي

 :Times Higher Education إنجازات الرتيب العاملي يف نظام التاميز

•  حصول الجامعة عى املركز السادس كأفضل الجامعات اململكة العربية السعودية.

•  حصول الجامعة عى املركز الثالث والعرشين كأفضل الجامعات العربية.

•  ضمن أفضل 201-250 جامعة يف آسيا.

•  ضمن أفضل 801-1000 جامعة حول العامل. 

•  ضمن أفضل 501-600 جامعة حول العامل يف املجال الصحي.

•  ضمن أفضل 201-250 جامعة ناشئة حول العامل )أقل من 50 سنة. )

•  حصول الجامعة عى مركز193 كأفضل جامعة اقتصادية ناشئة.

QS ضمن أفضل 451-500 جامعة يف مجال الطب حسب ترتيب  •

دعم جهود الجامعة يف رفع مستوى الكفاءة عن طريق أمتتة العمليات وجمع املعلومات

•  تفعيل النظام االلكروين لجمع وتحليل البيانات والتقارير )ARA( بشكل كامل.

.)STEP( تفعيل نظام متابعة وتنفيذ الخطة االسراتيجية اإللكروين  •
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٧. ٨  إجنازات الكليات

 1 .٧. 8  كلية الطب -  الرياض

 أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

قسم الشؤون األكادميية:

االعتــامد الكامــل لرنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة بكليــة الطـــب يف )الريــاض وجــدة( مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب للفــرة بــن مــارس 2021م 

ــر 2028م. – فراي

الدورات التدريبية:

القيــام بالعديــد مــن الــدورات مــن اجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة. حيــث تــم عقــد كثــر مــن 

الــدورات محليــاً ودوليــاً خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ ويبــن الجــدول أدنــاه عــدد هــذه الــدورات وعــدد املشــاركن فيهــا:

اجلامعــي  للعــام  فيهــا  املتدربــن  وعــدد  الكليــة  نفذتهــا  التــي  والتأهيليــة  التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات  مجــاالت  يوضــح   :103 جــدول 
1442/1441هـــ

عدد املتدربن مجاالت الدورات والبرامج م

765 التعليم الطبي 1

30 عضو هيئة التدريس

الشؤون األكادميية 801 طالب2

5 موظفن

150 البحث العلمي 3

200 احملاكاة السريرة 4

املشاركن العدد الدورة

397 22 ورش عمل محلية

397 4 ورش عمل عاملية

150 12 دورات تطويرية

944 38 املجموع

جــدول 104: يوضــح اجلــدول عــدد الفعاليــات التــي نفــذت يف كليــة الطــب مــن اجــل تطويــر وحتديــث قــدرات ومهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس 
خــالل العــام اجلامعي 1442/1441هـ
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البحث العلمي:

مشــاريع األبحــاث التــي أنجزهــا طــاب مرحلــة بكالوريــوس الطــب البــرشي وماجســتر التعليــم الطبــي يف كليــة الطــب - جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز 

للعلــوم الصحيــة )1442/1441(: 

1.  طاب الطب البرشي )الدفعة 14(: 

     -  مكتملة – 190 مرشوع

2.  طاب ماجستر التعليم الطبي )الدفعة 12(:

      -  مكتملة – 30 مرشوع

خال العام الجامعي 2021/2020 بلغ إجاميل بحوث أعضاء هيئة التدريس يف كلية الطب بالرياض )158( بحثاً.

التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ 

تتعــاون الكليــة مــع وزارة الصحــة يف كل مــا يخــص تحديــد السياســات الصحيــة مــن خــال املشــاركة يف االجتامعــات التــي تدعــو لهــا الــوزارة شــاركت الكليــة 

يف تحديــد األولويــات الصحيــة لرؤيــة اململكــة 2030.

التعاون مع الجامعات املحلية:

تعمل الكلية  بنشاط مستمر يف التعاون اللصيق مع الجهات ذات الصلة والتي تشمل التايل:

1-  مجلس عمداء كليات الطب اململكة:

ــة  ــن وقامــت يف هــذا الصــدد  برئاســة اللجن ــة املتعاقدي ــداء الكلي ــن خــال  عم ــس م ــع هــذا املجل ــق م ــاون اللصي ــذ إنشــائها يف التع ــة من ــت الكلي عمل

التخصصيــة لكفايــات خريجــي كليــات الطــب باململكــة. واعتبارهــا إطــاراً وهيــكاً ملناهــج برامــج الطــب والجراحــة العامــة لدرجــة البكالوريــوس، والتــي 

اعتمــدت كمرجــع للتقويــم واالعتــامد األكادميــي للرامــج الطبيــة يف اململكــة مــن قبــل هيئــة تقويــم التعليــم، قطــاع التعليــم العــايل ورشعــت الكليــة يف 

تصميــم برنامــج إلكــروين لتحديــد مســتوى تطبيــق الكفــاءات املختلفــة يف املناهــج.

2-    تتعــاون الكليــة مــع وزارة الصحــة يف كل مــا يخــص تحديــد السياســات الصحيــة مــن خــال املشــاركة يف االجتامعــات التــي تدعــو لهــا الــوزارة شــاركت الكليــة 

يف تحديــد األولويــات الصحيــة لرؤيــة اململكــة 2030.

3-  التعاون مع الجامعات املحلية:

 قامت الكلية بتقديم خدمات واستشارات يف بعض الجامعات املحلية والتي تشمل الجامعات التالية:

-  كلية الطب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية. 

-  كلية الطب بجامعة امللك سعود.

-  كلية الطب بجامعة األمرة نورة بن عبد الرحمن. 

-  تعاون بحثي مع كليات الطب بجامعة امللك سعود وجامعة امللك خالد.

 التعاون العلمي يف املجال الخارجي:

عكفت الكلية عى القيام بالكثر من النشاطات الخارجية يف برامج التعاون  وهذه بعض األمثلة:

 - استمرار التعاون مع جامعة سيدين يف املنهج وتحديثه املستمر.

 - التعاون مع ب برنامج IDEAL بنوك األسئلة بأكر من 200 سؤال جديد.

.)AMEEMR( رئاسة جمعية التعليم الطبي إلقليم رشق املتوسط -

- االستعانة مبحارضين من جامعات عاملية لتدريس منهج ماجستر التعليم الطبي.
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فعاليــات البحــث العلمــي فــي الجامعــة، الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة 

أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

-  الندوة اإللكرونية لـتعزيز التعليم االلكروين ألعضاء هيئة التدريس.

-  املؤمتر العلمي األول لرؤساء ومرشفات األقسام العلمية.

-  املنتدى السنوي لألبحاث الطبية.

-  املؤمتر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل.

-  سلسلة محارضات اعـنِت بنفسك لتحصيل أفضل.

-  College of Medicine Virtual Medical research Day 2021

-  11TH ANNUAL FORUM FOR MEDICAL RESEARCH: COVID19- VACCINES (GLOBAL CHALLENGES & PROSPECTS) 

-  4th Annual International Paediatric Neurology Congress 

-  Saudi Pediatric Infectious Disease Annual Scientific Conference 2021 

-  Post-Pandemic Medical Education Webinars 

2 .٧. 8  كلية الطب - جدة

 أهم اإلنجازات الكلية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

قسم الشؤون األكادميية:

الحصــول عــى االعتــامد األكادميــي للكليــة يف برنامــج بكالوريــوس الطــب والجراحــة بكليــة الطــب يف )الريــاض وجــدة( مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب   •

للفــرة بــن مــارس 2021م – فرايــر 2028م، هــذا وقــد جــاء االعتــامد تتويجــاً لجهــود منســويب كليــة الطــب يف الريــاض وجــدة مــن قيــادات وأعضــاء هيئــة 

تدريــس ومــدراء أقســام وطلبــة وموظفــن يف تحقيــق هــذا اإلنجــاز املتميــز. إذ تســعد كليــة الطــب أن تتقــدم بالشــكر والتقديــر لرئيــس الجامعــة عــى دعمــه 

الامحــدود لرنامــج كليــة الطــب، وتتقــدم بجزيــل الشــكر إىل وكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة النوعيــة عــى الــدور امللمــوس والواضــح يف االرتقــاء مبســتويات 

ــات  ــع كلي ــر يف جمي ــة والتطوي ــة التنمي ــي تســاهم يف دفــع عجل ــة الت ــة التعليمي ــة البيئ ــة، ودورهــا يف تهيئ ــة الجامعــة للشــؤون التعليمي الجــودة وإىل وكال

الجامعــة، والشــكر موصــول أيضــاً إىل جميــع الــوكاء والــوكاء املســاعدين وعمــداء الجامعــة عــى مــا قدمــوه مــن جهــود يف ســبيل تذليــل جميــع صعــاب كليــة 

الطــب لتحقيــق هــذا اإلنجــاز.

ــاز اختبــار هيئــة التخصصــات الصحيــة بنســبة 97% وحيــث نســبة القبــول كانــت مرتفعــة ملــدة ثــاث ســنوات عــى التــوايل وباإلضافــة حصــول كليــة  اجتي  •

ــة. ــة التخصصــات الصحي ــار هيئ ــاين مكــرر عــى مســتوى جامعــات اململكــة يف نجــاح اختب ــز الث الطــب عــى املرك

الحصول عى قبول يف مختلف برامج اإلقامة والتدريب تحت إرشاف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بالنسبة 77.35 %.  •

ــاز  ــاء االمتي ــث أن 75% مــن أطب ــة حي ــر عالي ــف جامعــات اململكــة وفــق معاي ــاز مــن مختل ــب امتي ــب 64 طبي ــاز عــى تدري ــاء االمتي أرشفــت وحــدة أطب  •

املقبولــن للتدريــب مبدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة معدلهــم الراكمــي ال يقــل عــن 4 مــن 5 مــام يســهم يف تحســن جــود العــاج والعنايــة باملــرىض باإلضافــة 

إىل مســاعدة رؤســاء برامــج التدريــب يف اختيــار أطبــاء االمتيــاز األكفــاء. 

إمتــام املناهــج الدراســية ملرحلــة الرسيريــة )الســنة الخامســة والسادســة طــب( لعــام 1442/1441هـــ ونجــاح جميــع الطــاب يف الســنة الخامســة والسادســة   •

بنســبة 100 %. 

تطوير آلية للتقييم بحيث يتم التقييم من قبل املرشفن وتسليمها إلكرونياً.  •

ــن  ــدف التحس ــة به ــر دوري ــداد تقاري ــؤرشات األداء وإع ــة م ــة ملراقب ــداد قامئ ــم إع ــث ت ــة بحي ــم الرسيري ــدة التعلي ــية لوح ــؤرشات األداء الرئيس ــر م تطوي  •

ــر. والتطوي

•  مراجعــة وتحديــث املناهــج باملرحلــة الرسيريــة مــن قبــل قســم الشــؤون الرسيريــة والتعليــم الطبــي يف كل مــن جــدة والريــاض وســيتم تطبيقهــا يف خــال 

العــام األكادميــي القــادم.
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التعاون العلمي للكلية يف املجال الداخيل والخارجي للعام الجامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ

قامــت كليــة الطــب متمثلــة بلجنــة األبحــاث بعقــد عــدة اجتامعــات مــع مركــز امللــك عبداللــه الــدويل لألبحــاث الطبيــة لتفعيــل دور رشاكــة بينهــام و زيــادة 

التعــاون بــن الكليــة واملركــز لعقــد تعــاون بحثــي يهــدف اىل زيــادة تفعيــل دور الطــاب يف مجــال األبحــاث الطبيــة وتوســيع مفهــوم لــدور املختــرات التــي 

يوفرهــا املركــز لرفــع نســبة األبحــاث العلميــة.

فعاليــات البحــث العلمــي يف الجامعــة، امللتقيــات واملنتديــات واملعــارض واملؤمتــرات التــي تقــام يف الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد منســوبيها، 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

قامــت كليــة الطــب تحــت إرشاف وحــدة األبحــاث يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بجــدة بعمــل امللتقــى البحثــي الســنوي الثالــث 

)افــرايض( بتاريــخ 18 فرايــر 2021 والــذي يهــدف لتقديــم أنشــطة بحثيــة ملهمــة للطــاب لتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي وأيضــاً لتشــجيع الطــاب ملشــاركة 

ومناقشــة أبحاثهــم. وقــد حــر املؤمتــر أكــر مــن )1000( طالــب مــن جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة باإلضافــة إىل جامعــات أخــرى. 

وقــد قــام الطــاب املشــاركن بتقديــم )10( عــروض بحثيــة و )84( ملصقــات بحثيــة ليعرضــوا آخــر مــا توصلــوا إليــه مــن بحــوث. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم تنظيــم 

)4( ورش عمــل يف مختلــف املجــاالت العلميــة التــي تدعــم األبحــاث األكادمييــة والرسيريــة.

3 .٧. 8  كلية طب األسنان

أهم إنجازات الكلية خالل العام الجامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ

 Doctor of Dental Medicine -( ــة ــوم الصحي ــز للعل ــد العزي ــة طــب األســنان، بجامعــة امللــك ســعود بــن عب ــور طــب األســنان بكلي حصــول برنامــج دكت  •

DMD( عــى االعتــامد الكامــل الغــر مــرشوط مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــًة باملركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي ملــدة ســبع ســنوات 

مــن مايــو 2020 حتــى أبريــل 2027.

حصــل الدكتــور أحمــد جملــة، أســتاذ مشــارك يف كليــة طــب األســنان، جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة، عــى املركــز األول لجائــزة رئيــس   •

الجامعــة للباحــث املتميــز للســنة األكادمييــة 1441هـ

حصلــت الدكتــورة ناديــة العنقــري، أســتاذ مشــارك يف كليــة طــب األســنان، جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة، عــى املركــز الثــاين لجائــزة   •

رئيــس الجامعــة لعضــو هيئــة التدريــس املتميــز للســنة األكادمييــة 1441هـــ.

التعاون العلمي للكلية يف املجال الداخيل والخارجي للعام الجامعي 1٤٤1-1٤٤2هـ

أقامــت كليــة طــب األســنان يــوم البحــث العلمــي لبحــوث طــب األســنان للســنة الرابعــة عــى التــوايل يف يــوم اإلثنــن 9 شــعبان هـــ املوافــق 22 مــارس 2021م 

املصاحــب ليــوم املهنــة، والــذي أىت يف إطــار ســعي كليــة طــب األســنان لتهيئــة البيئــة املناســبة للبحــث العلمــي عــن طريــق تقديــم كافــة التســهيات ألعضــاء 

ــاً.  ــاً ومهني ــة املتعلقــة مبســتقبل طــب األســنان أكادميي ــة وعــرض املســتجدات البحثي ــن إلجــراء الدراســات العلمي ــات الباحث ــة التدريــس والطــاب والطالب هيئ

حيــث قامــت لجنــة البحــث العلمــي يف الكليــة بتشــكيل لجنــة علميــة متخصصــة لهــذه الفعاليــة لبحــث املحتــوى العلمــي ودراســة األبحــاث املتقدمــة واختيــار 

متحدثــن وتكليــف أعضــاء هيئــة تدريــس بخــرة بحثيــة مــن داخــل وخــارج الكليــة للمشــاركة يف تقييــم األبحــاث يف العــروض الشــفوية وامللصقــات البحثيــة، 

وتــم أيضــا دعــوة باحثــن للتحــدث عــن مواضيــع تخــص البحــث العلمــي. والجديــر بالذكــر أن الفعاليــة قــد عقــدت بالتنســيق مــع املنظمــة الدوليــة ألبحــاث 

طــب األســنان – القســم الســعودي )IADR-SAUDI( لرعايــة الفعاليــة. 

كانــت األبحــاث املشــاركة متنوعــة حيــث شــملت أبحاثــاً يف املراجعــات املنهجيــة والدراســات الرسيريــة والدراســات املخريــة ومجــال االســتبيان والحــاالت 

الرسيريــة. ومبــا أن البحــث العلمــي هــو أحــد مقومــات رســالة ورؤيــة الجامعــة والكليــة؛ فــإن اإلدارة تقــوم عــى تشــجيع وتســهيل عمليــة البحــث العلمــي 

لارتقــاء والريــادة. ومــن الجديــر بالذكــر أن منســويب الكليــة مــن أعضــاء هيئــة تدريســية وطــاب وطالبــات قــد نــرشوا مــا يزيــد عــن 350 بحثــاً علميــاً منــذ 

عــام 2011م، وفــاز طــاب وطالبــات كليــة طــب األســنان بجوائــز بحثيــة وعلميــة عــى املســتوين املحــي واإلقليمــي وذلــك خــال العــام األكادميــي 1442هـــ، 

باإلضافــة إىل مشــاركتهم يف عــدة مســابقات علميــة وعــروض بحثيــة يف املؤمتــرات/ امللتقيــات التاليــة:.
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-  مؤمتر إيديك الدويل للطاب.

-  املؤمتر السعودي الدويل لطب األسنان.

-  مؤمتر طب األسنان يف جامعة امللك عبد العزيز.

-  مؤمتر كلية العلوم واملهن الصحية – جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.  

-  امللتقى السنوي للبحوث الطبية – مركز امللك عبد الله العاملي للبحوث الطبية.

امللتقيات واملنتديات واملعارض واملؤمترات التي تقام يف الكلية أو خارجها وتشارك فيها الكلية أو أحد منسوبيها، خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

.)IADR-Saudi Section( يوم املهنة والبحث العلمي الرابع )بالتنسيق مع املنظمة الدولية ألبحاث طب األسنان - القسم السعودي  -

-  املؤمتر السعودي الدويل لطب األسنان.

-  مؤمتر طب األسنان الدويل بجامعة امللك عبد العزيز.

-  مؤمتر ايديك الدويل.

-  امللتقى السنوي للبحوث الطبية- مركز امللك عبدالله لألبحاث الطبية.

-  مؤمتر كلية العلوم واملهن الصحية - جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جــدول 105 : الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وحتديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم اجلــودة خــالل العــام 
اجلامعــي  1442/1441هـــ

 عدد
املتدربن التاريخ عنوان النشاط املجال نوع النشاط م

31 23 اغسطس 2020 مواصفات املقرر الدراسي
Course Specifications

التقارير األكادميية
Academic Reports

ورشة عمل عن ُبعد 1

35 24 اغسطس 2020 تقرير املقرر الدراسي
Course Report

التقارير األكادميية
Academic Reports

ورشة عمل عن ُبعد 2

38 25 اغسطس 2020
 كتابة أسئلة االمتحانات التحريرية

متعددة اخليارات
Item Writing

كتابة االمتحانات- األكادميي
Academic- Exams Writing

ورشة عمل عن ُبعد 3

35 26 اغسطس 2020

 حتويل مخرجات التعلم إلى مجاالت
 التعلم اخلاصة بإطار التأهيل

 السعودي اجلديد للمركز الوطني
لالعتماد األكادميي والتطور

Converting CLOs to the New SAQF

Learning Domains of NCAAA

التقارير األكادميية
Academic Reports

ورشة عمل عن ُبعد 4

76 26 يناير 2021

 تصنيف مخرجات التعلم وفقا
لإلطار الوطني 2020

Reformulating Learning Outcomes 

According to the NQF 2020 

Descriptors

التقارير األكادميية
Academic Reports

ورشة عمل عن ُبعد 5

46 20 مايو 2021 إعداد كتاب املقرر الدراسي
Course Book Preparation

التقارير األكادميية
Academic Reports

ورشة عمل عن ُبعد 6

42 8 يونيو 2021 إعداد تقرير املقرر الدراسي
Course Report Preparation

التقارير األكادميية
Academic Reports

التقارير األكادميية 7
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٤ .٧. 8  كلية العلوم والمهن الصحية

التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

تســتضيف كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة أكــر أعضــاء هيئــة التدريــس موهبــة ونشــاطاً يف مجــال البحــث العلمــي يف اململكــة. يتــم إجــراء البحــوث يف مختــرات 

البحــوث يف القســم. وتتعــاون الكليــة يف مجــال البحــوث مــع الجامعــات الوطنيــة والدوليــة. تغطــي البحــوث مجــاالت مختلفــة مــن العلــوم األساســية والطبيــة 

ــدة  ــة الجدي ــف العضــوي لألدوي ــة، والتولي ــة الضوئي ــورات امليكانيكي ــة والبل ــل األدوي ــدرات / الدهــون والســمنة، وتوصي ــة الكربوهي ــاب وآلي ــة االلته ــل آلي مث

املضــادة للرسطــان وتعليــم العلــوم األساســية.

الفعاليات التي نفذت من أجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

.2021 August ملتقى التعليم الجامعي  •

أهم إنجازات الكلية األكادميية واإلدارية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

•  الحصول عى براءة اخراع )طريقة للتحكم يف منو البلورات املشركة لنقل الشحنة(.

٥ .٧. 8  كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

أهم إنجازات الكلية األكادميية واإلدارية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

حصول الروفيسور أرشف متويل عى جائزة رئيس جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية لألستاذ الباحث املتميز.  •

استحداث برنامج القيادة الصحية التنفيذية.  •

ــن أفــراد  ــاج العلمــي والثقــايف ب ــة ودعــم اإلنت ــة املاجســتر عــى األنشــطة البحثي ــز طلب ــذي يهــدف لتحفي ــي الســنوي الخامــس وال ــوم البحث إقامــة الي  •

ــة.  ــات التعليمي املؤسس

اســتحدثت الكليــة لهــذا العــام برنامــج الدبلــوم العــايل يف القيــادة الصحيــة التنفيذيــة لحامــي درجــة املاجســتر، ويســعى الرنامــج لتأهيــل قياديــن صحيــن   •

وأكادمييــن إلتقــان املهــارات القياديــة والقــدرة عــى حســن التــرف واتخــاذ القــرار مبهنيــة عاليــة ومواكبــة التطــور العلمــي.

استمرارية العمل عى خطة اإلحال للكوادر املؤهلة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفن اإلدارين.  •

االستعداد التام ملركز الجامعة الصحي اثناء الجائحة ملساعدة الطلبة.  •

استحداث برنامج الدبلوم العايل يف القيادة الصحية التنفيذية لحامي درجة املاجستر.  •

إقامة اليوم البحثي السنوي الخامس.  •

التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــعودية  ــة الس ــاإلرشاف وادارة الجمعي ــه ب ــال قيام ــن خ ــة م ــات الصحي ــدم الخدم ــا يخ ــع وكل م ــل يف املجتم ــدور فاع ــة ب ــة الصحي ــم املعلوماتي ــهم قس يس

للمعلوماتيــة الصحيــة باإلضافــة اىل دوره بإنشــاء موســوعة امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز العربيــة للمحتــوى الصحــي وعمــل بعــض افــراد القســم مبجلــس 

ــة ونقــل املعــارف  ــة بإعطــاء محــارضات تثقيفي ــات والجامعــات الوطني ــة دعــوات الكلي ــك يســهم أســاتذة القســم بتلبي ادارة املوســوعة بأوقــات ســابقة. وكذل

ــة  والخــرات كجامعــة االمــام عبــد الرحمــن الفيصــل وغرهــا. وأيضــا يســهم القســم بدعــم الــرشكات والهيئــات الحكوميــة –كرشكــة لــن وهــي رشكــة حكوميّ

ــة.  أمــا مــا يخــص أوجهــه  ــة الوطني ــة املتخصصــة باملعلوماتي ــر القطــاع الصحــي وغرهــا- مــن خــال تزويدهــم بالكفــاءات الوطني أُنشــئت لتســاهم يف تطوي

ــة كمؤمتــر: ــة بعــدة مجــات واملشــاركة باملؤمتــرات التخصصي ــم االوراق العلمي ــس بتحكي ــة التدري ــدويل، فيســهم عــدد مــن أعضــاء هيئ التعــاون ال

International Conference on Informatics, Management and Technology in Health Care

 The Accreditation Agency for Study Programs in Engineering Informatics, Natural Sciences and  وكذلك يوجد تعاون مع منظمة

 Mathematics )ASIIN( Accreditation Agency in Health and Social Sciences – AHPGS وكذلك مع منظمة 
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 الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 
منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

List of Publications academic year 2021-2020:

1) Alhussain, F. A., Yenugadhati, N., Al Eidan, F. A., Al Johani, S., & Badri, M. 2021. Risk factors, antimicrobial 

susceptibility pattern and patient outcomes of Pseudomonas aeruginosa infection: A matched case-control study. J 

Infect Public Health., 157–152  ,(1)14. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.11.010

2) Willhite, C. C., Karyakina, N. A., Nordheim, E., Arnold, I., Armstrong, V., Momoli, F., Shilnikova, N. S., Yenugadhati, 

N., & Krewski, D. 2020. The REACH registration process: A case study of metallic aluminium, aluminium oxide 

and aluminium hydroxide. Neurotoxicology. S813-0161X(4-30211(20. Advance online publication. https://doi.

org/10.1016/j.neuro.2020.12.004

3) Alshehri, N., Ahmed, A. E., Yenugadhati, N., Javad, S., Al Sulaiman, K., M Al-Dorzi, H., Aljerasiy, M., & Badri, M. 2020. 

Vancomycin in ICU Patients with Gram-Positive Infections: Initial Trough Levels and Mortality. Ther Clin Risk Manag. 

987–979 ,16. https://doi.org/10.2147/TCRM.S266295

4) Bawazir, M., Yenugadhati, N., Daar, O. B., Jradi, H. 2020. Epidemiological Trends, Characteristics, and Distribution of 

COVID19-: Lessons from SARS and MERS Outbreaks and Way Forward. J Infect Dis Epidemiol. 6:127.

Other research activities 2021-2020:

Also attended conferences/ seminars conducted by CPHHI, University Research Board and KSAU-HS. Also has been PI 

and Co-PI in various ongoing research projects.  

Webinar:

Model of Care- Central Hub, Health Holding Company

AlDossary,S., Planning Telemedicine Services: A Needs-based Approach. Model of Care- Central Hub, Health Holding 

Company, 2021, January 14. 

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

•  عقدت اجتامعات ملناقشة مناذج الجودة الحديثة 2020م.

•  عقد ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس عن مناذج الجودة الحديثة 2020م.

•  مشاركة اعضاء هيئة التدريس يف التحضر لرامج االعتامد األكادميي الدويل.
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6 .٧. 8  كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض

أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

إعــداد وتقديــم برنامــج علــوم املختــرات اإلكلينيكيــة لاعتــامد األكادميــي واالنتهــاء مــن الزيــارة التــي قامــت بهــا لجنــة مــن املركــز الوطنــي لاعتــامد األكادميــي   •

والتقييــم يف هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب. الزالــت الكليــة تنتظــر نتيجــة قــرار اللجنــة.

إعــداد وتقديــم برنامــج العــاج التنفــي لزيــارة التحقــق التــي تقــوم بهــا لجنــة مــن املركــز الوطنــي لاعتــامد األكادميــي والتقييــم يف هيئــة تقويــم التعليــم   •

والتدريــب. الزالــت الكليــة تنتظــر تحديــد املوعــد النهــايئ للزيــارة النهائيــة. 

حصل نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية لألنشطة – قسم الطالبات عى املركز الثاين يف الحفل الختامي لألنشطة والذي تقيمه الجامعة سنوياَ.   •

ــن  ــة الرن ــي بتقني ــاز العصب ــر الجه ــدورف لتصوي ــام أولدن ــزة ولي ــى جائ ــي ع ــد العتيب ــد املجي ــتاذ عب ــاً( األس ــث حالي ــس )مبتع ــة التدري ــو هيئ ــل عض حص  •

ــر 2021. ــاب يف يناي ــخ واالعص ــي للم ــر الطب ــة للتصوي ــة األمريكي ــر الجمعي ــا يف مؤمت ــم عرضه ــي ت ــة الت ــه العلمي ــازت ورقت ــث ف ــي، حي املغناطي

شــاركت الدكتــورة مهــا الــريك، مديــرة قســم التغذيــة االكلينيــة ضمــن نخبــه مــن الباحثــن املختصــن بالتغذيــة يف مراجعــة وتدقيــق البيــان العلمــي الصــادر   •

عــن اللجنــة الوطنيــة للتغذيــة التابعــة للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء حــول تأثــر اســتهاك الكافيــن عــى الحالــة الصحيــة. 

فاز الدكتور نبيل الزهراين، أستاذ مساعد، قسم املخترات اإلكلينيكية عى جائزة مارديل سوسامن للكتابة العلمية.  •

تعيــن دكتــور عــي الضبيــب، مديــر قســم علــوم األشــعة، رئيســاً لفحــص تقنيــة األشــعة والتصويــر الطبــي للدراســات العليــا )الهيئــة الســعودية لألخصائيــن   •

الصحيــن(.

ــة الســعودية ألخصــايئ  ــة املخاطــر )الهيئ ــات عالي ــة اســتخدام املحــاكاة يف االمتحان ــوم األشــعة، عضــو لجن ــر قســم عل ــب، مدي ــور عــي الضبي ــار الدكت اختي  •

ــة(. الصح

.The Internet of Allied Health Sciences and Practice تم اختيار الدكتور أحمد العنزي، مدير قسم عاج علل النطق والسمع كمحرر ملجلة  •

فــازت الطالبــة ســندس عبــد اللــه الرشــيد مــن قســم التخديــر بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بجائــزة معــايل رئيــس الجامعــة للطالبــة املثاليــة لخريجــي العــام   •

2020-2021م. األكادميي 

شــارك برنامــج التغذيــة اإلكلينيكيــة يف امللتقــى البحثــي الســنوي الثالــث والــذي نظمتــه كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة مبدينــة جــدة وذلــك بتاريــخ 20 ينايــر   •

2021. وقــد تضمــن امللتقــى االفــرايض عرضــا ألبحــاث الطــاب والطالبــات املشــاركن ســواء عــن طريــق ملصقــات علميــة أو عــن طريــق تقديــم عــروض مرئيــة 

عــن أبحاثهــم. 

التواصــل مــع منظمــة دوليــة معتمــدة مــن املركــز الوطنــي للتقويــم واالعتــامد األكادميــي بالتعــاون مــع عــامدة الجــودة النوعيــة يف الجامعــة لبحــث إمكانيــة   •

الحصــول عــى االعتــامد األكادميــي الكامــل ألربعــة مــن برامــج الكليــة. 

تخريج دفعات من الطاب والطالبات من عدد من الرامج وعددهم 403 طالب وطالبة.  •

ــن  ــة الرن ــي بتقني ــاز العصب ــر الجه ــدورف لتصوي ــام أولدن ــزة ولي ــى جائ ــي ع ــد العتيب ــد املجي ــتاذ عب ــاً( األس ــث حالي ــس )مبتع ــة التدري ــو هيئ ــل عض حص  •

ــر 2021. ــاب يف يناي ــخ واالعص ــي للم ــر الطب ــة للتصوي ــة االمريكي ــر الجمعي ــا يف مؤمت ــم عرضه ــي ت ــة الت ــه العلمي ــازت ورقت ــث ف ــي، حي املغناطي

فاز الدكتور نبيل الزهراين، أستاذ مساعد، قسم املخترات اإلكلينيكية عى جائزة مارديل سوسامن للكتابة العلمية.  •

شــارك برنامــج التغذيــة اإلكلينيكيــة يف امللتقــى البحثــي الســنوي الثالــث والــذي نظمتــه كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة مبدينــة جــدة وذلــك بتاريــخ 20 ينايــر   •

.2021
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التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 1٤٤2/1٤٤1هـ

تتعــاون كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ممثلــة بقســم طــب الطــوارئ مــع هيئــة الهــال األحمــر يف نــرش الوعــي عــن طريــق النــدوات ومراجعــة البحــوث   •

املنشــورة.

ــة  ــة األنشــطة داخــل الجامع ــي الســعودي يف إقام ــة العــاج الوظيف ــع جمعي ــي م ــة بقســم العــاج الوظيف ــة ممثل ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــاون كلي تتع  •

ــي. ــرش الوع ــا لن وخارجه

تتعــاون كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ممثلــة بقســم أمــراض اضطرابــات الســمع والتخاطــب مــع الجمعيــة الســعودية ألمــراض الســمع والتخاطــب يف إقامــة   •

األنشــطة داخــل الجامعــة وخارجهــا لنــرش الوعــي.

الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 

منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــل  ــه متث ــأوراق علمي ــرات ب ــن املؤمت ــد م ــة مبشــاركة منســوبيها يف العدي ــام األكادميــي 2021/2020 متمثل ــة خــال الع ــة التطبيقي ــوم الطبي ــه العل شــاركت كلي

األنشــطة البحثيــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والتــي تعكــس جــودة النشــاطات العلميــة البحثيــة يف مختلــف تخصصــات الكليــة. فعــى مســتوى 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة، فقــد شــارك العديــد منهــم يف مؤمتــرات محليــة وعامليــة مبشــاركات علميــة أو كمتحدثــن يف بعــض الــورش العلميــة أو الرامــج 

ذات صلــه بالجمعيــات املختصــة. وذلــك يعكــس توفــر البيئــة املناســبة واملحفــزة ألعضــاء هيئــة التدريــس الداعمــة للقيــام مبثــل هــذه األنشــطة. وعــى مســتوى 

املشــاركة الطابيــة فقــد شــاركت الكليــة يف العديــد مــن امللتقيــات واملؤمتــرات املحليــة والدوليــة التــي تعكــس حــرص الكليــة والجامعــة مبــا يتناســب لتحقيــق 

القيــم املتعلقــة بالبحــث العلمــي.  فقــد اتيحــت الفرصــة للطــاب )عــى الرغــم مــن التحديــات املتعلقــة بجائحــة كورونــا( للمشــاركة يف يــوم البحــث الطــايب 

الــذي أقيــم يف فــرع الجامعــة بجــدة وكذلــك املشــاركة وإلقــاء مختــر للبحــوث يف مؤمتــرات عامليــة وكل هــذه املشــاركات تهــدف ايل نــرش املســتجدات يف مجــال 

التخصــص كــام متيــزت االبحــاث بالريــادة يف نوعيــة االبحــاث التــي تتــاميش مــع التقــدم يف مســتجدات يف مجــال العلــوم الطبيــة التطبيقيــة.

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

ورشــة عمــل افراضيــة بعنــوان »توصيــف املقــرر الــدرايس وتقريــر عــن املقــرر الــدرايس وكيفيــة مــلء النموذجــن وفًقــا ملتطلبــات الهيئــة الوطنيــة للتقويــم   •

واالعتــامد األكادميــي« والتــي أقيمــت يف تاريــخ 11 ابريــل مــن العــام 2021 قدمهــا د. أحمــد العنــزي األســتاذ املســاعد ورئيــس وحــدة ضــامن الجــودة واالعتــامد 

األكادميــي يف كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة. 

•  االجتامعات املستمرة مع أعضاء هيئة التدريس من مختلف الرامج لتوجيههم يف متطلبات االعتامد األكادميي وكيفية إعداد النامذج املطلوبة.
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٧ .٧. 8  كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

 أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

تخريج عدد من طاب الكلية لـ )8( برامج وبلغ عدد املتخرجن )169( طالباً وطالبة.  •

تفعيل التعليم املدمج ما بن التعليم عن بعد والتعليم التطبيقي الحضوري داخل الكلية بنجاح.  •

العمل ضمن الفرق الطبية مبدينة امللك عبد العزيز الطبية ملواجهة جائحة كورونا.  •

التطوع مع وزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا.  •

تم القيام ببعض املبادرات لتطوير جودة التعليم وكانت كالتايل:  •

ــم املحــارضات  ــة التدريــس بواســطة عضــو زميــل بهــدف ضــامن جــودة إلقــاء وتقدي ــم الزمــاء: ينبنــي هــذا النمــوذج عــى تقييــم عضــو هيئ منــوذج تقيي  •

ــم. ــم ووضــع األهــداف لديه ــة التعلي ــارات تقني ــس مله ــة التدري ــر أعضــاء هيئ واســتمرارية تطوي

منــوذج تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاقديــن: الهــدف مــن هــذا النمــوذج هــو تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاقديــن بشــكل دوري لضــامن جــودة   •

ــام يخــص  ــرارات املســتقبلية في ــم عــى إتخــاذ الق ــة. أيضــا يســاعد هــذا التقيي ــر الجــودة بالكلي ــد ملعاي ــة أداء العضــو املتعاق ــد مــن موافق ــم والتأك التعلي

اســتقطاب العضــو املتعاقــد.

التعــاون مــع مستشــفى جونــز هوبكنــز لقبــول الطــاب مــن الرنامــج للتدريــب يف فــرة االمتيــاز ملــدة 6 أشــهر )بنــاء عــى مخرجــات الرنامــج العاليــة تــم   •

ــادة املقاعــد لســنة 2020 إىل 16 مقعــدا( زي

التعاون مع مستشفيات محافظة جدة والتنسيق معهم بشأن قبول الطاب والطالبات لتدريب االمتياز.  •

تنظيــم املنهــج التدريبــي للطــاب والطالبــات وذلــك بحــث أعضــاء هيئــة التدريــس بعمــل برنامــج تدريــب يلبــي املعايــر الدوليــة لرامــج الخدمــات الطبيــة   •

الطارئــة.

تجهيز معامل قسم الخدمات الطبية الطارئة وقسم العاج التنفي للمحاكاة الرسيرية.  •

متابعة مباين الجامعة من حيث اعامل الصيانة واي ملصقات غر مرح بها أو تؤثر عى املظهر العام.  •

االشراك يف لجان التحقيق الخاصة باملخالفات التي تصدر من قبل موظفي الكلية وفقا لتوجيهات عميد الكلية.  •

تشــغيل نظــام البصمــة مــن إدخــال واضافــة وتحديــد الجهــة التــي يعمــل بهــا املوظــف وتحديــث بيانــات املوظفــن والعمــل عــى حــل مشــاكل املوظفــن   •

بنظــام البصمــة مــع ادارة املتابعــة بالجامعــة.

إنشاء لجنة تعنى بالصحة والسامة يف املعامل يصدر عنها تقارير دورية.  •

إنشاء لجان تعنى بتطبيق اإلجراءات الوقائية من » كوفيد - 91 » يصدر عنها تقرير يومي، والتي تسعى اىل التأكد من تحصن الكوادر بنسبة %95.  •

العمل املستمر الناجح وتنظيم الحضور بن املوظفن خال الجائحة وتحسن معدل الحضور بنسبة 50% مقارنة بالعام املايض )20-19(.  •

حصل الكادر اإلداري عى 97 دوره من الدورات التطويرية خال هذا العام.  •

تحقيق بيئة عمل خالية من الورق عن طريق تحويل كافة املستندات للنسخة اإللكرونية.  •

إنشاء الجمعية السعودية للعناية الصحية وترأسها من قبل أحد أعضاء التدريس بالقسم.  •

تخريج 35 طالبة وطالبة مبرتبة الرشف من مجموع 45 طالب وطالبة من قسم الرعاية التنفسية.  •
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التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 1٤٤2/1٤٤1هـ

برنامج تقنية التخدير:

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس يف الرنامج يف تدريس بعض املحارضات املتعلقة بالتخدير يف أقسام الكلية األخرى.  •

تعاون القسم ممثل يف طابه يف تنظيم وتقديم محتوى يوم التخدير العاملي املقام يف مستشفى مدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة.  •

الخدمات الطبية الطارئة:

التعاون مع أقسام الكلية األخرى يف تدريس املحارضات املتعلقة باإلسعاف والطوارئ.  •

التعاون مع مدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة يف تدريس املحارضات املتعلقة باإلسعاف والطوارئ.   •

التعاون مع مستشفى جونز هوبكنز لتدريب طاب وطالبات برنامج الخدمات الطبية الطارئة.   •

التعاون مع الهيئة امللكية لتدريب الطاب والطالبات يف برنامج الخدمات الطبية الطارئة.  •

برنامج العالج الوظيفي:

مشاركة معيدة بقسم العاج الوظيفي يف تقديم محارضة لطالبات قسم تقنية القلب خال الفصل الثاين من السنة األكادميية 20-21م.  •

برنامج العالج التنفيس:

التدريس برنامج االشعة يف ماديت   •

التدريس مع كلية الطب  •

برنامج التغذية االكلينيكية:

)Nurse 023( التعاون العلمي مع كلية التمريض بالجامعة يف تدريس مقررات التغذية اإلكلينيكية للطالبات  •

.Endocrine, Nutrition & Mental Health – ENMH 412 التعاون العلمي مع كلية الطب يف تقديم بعض املحارضات يف  •

التعاون العلمي مع الشئون الطبية بالكلية يف إعداد الرنامج االكلينيي التدريبي )internship( لخريجات الدفعة الرابعة.  •

ــة  ــة ألبحــاث اعضــاء هيئ ــة يف إعــداد املقرحــات العلمي ــدويل لألبحــاث الطبي ــه ال ــد الل ــك عب ــز املل ــة ومرك التعــاون العلمــي مــع وحــدة األبحــاث يف الكلي  •

ــايل: ــا كالت ــات وبيانه ــس والطالب التدري

• The Impact of Dietary Intake On Prevalence of COVID19- Among Students in College of Applied Medical 
Sciences, King Saud bin Abdul-Aziz University for Health Sciences (KSAU), Jeddah.

• Evaluation of Knowledge and Awareness of Dietary Nitrate among Clinical Dietitians in Jeddah, Saudi 
Arabia: A cross-sectional study.

• Acute Effects of coffee consumption on energy intake and appetite.
• Estimation of Emotional Eating Behaviour and Stress Among University Students During COVID19- 

Pandemic: a cross-sectional study.

التعاون العلمي مع قسم التغذية االكلينيكية بجامعة ام القرى من خال املشاركة يف املجلس االستشاري للقسم.  •

)Basic Patient Care Block RADS 320 Special Imaging Procedures - RADS 315( 

.) MEDN 215 phase 3( 
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برنامج تقنية القلب:

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس يف الرنامج يف تدريس بعض املحارضات املتعلقة بتقنية القلب يف الكليات األخرى.  •

مشاركة بعض أعضاء التدريس يف إعطاء محارضات عى املستوى الداخي والخارجي.  •

تعــاون الرنامــج ممثــل يف طالباتــه وأعضــاء هيئــة التدريــس يف تنظيــم وتقديــم محتــوى يــوم مــرىض القلــب العاملــي املقــام يف مستشــفى مدينــة امللــك عبــد   •

العزيــز الطبيــة جــدة.

نشاط مجتمع واعي: )زيارة مدرسية( محارضة ومعلومات تثقيفية عن اإلسعافات األولية.  •

برنامج املختربات اإلكلينيكية:

مساهمة بعض أعضاء هيئة التدريس يف الرنامج يف املشاركة واإلرشاف عى بعض البحوث داخلياً وخارجياً.  •

.Genetics and embryology التعاون العلمي مع كلية التمريض بالجامعة يف تدريس  •

 Principle of Diseases - Principles of Disease for Medicine- Principles التعــاون العلمــي مــع كليــة العلــوم واملهــن الصحيــة بالجامعــة يف تدريــس  •

.of Disease for Applied Medical Science

.REST313 -EMMS314 -ANTC417 :التعاون مع أقسام الكلية الداخلية يف تدريس بعض املحارضات  •

الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 

منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

برنامج الخدمات الطبية الطارئة

مشاركة طاب وطالبات قسم الخدمات الطبية الطارئة يف املنتدى البحثي وأيضا مشاركة أعضاء هيئة التدريس فس التقييم البحثي.   •

برنامج التغذية االكلينيكية

املؤمتر السنوي للجمعية األوروبية للتغذية الرسيرية والتمثيل الغذايئ 18 سبتمر2020.   •

•  ملتقى االبحاث الثالث الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية واملنعقد يف 27 فراير 2021م )تحكيم، مشاركه(.

املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للتغذية 2021م. )مشاركة ومراجعة علمية(.  •

عدد من الندوات العلمية عر اإلنرنت ملنظامت علمية متخصصة وطنية ودولية )يناير-سبتمر2021م(.  •

برنامج علوم املختربات اإلكلينيكية:

املشاركة يف اليوم البحثي االفرايض يف الكلية للعام الدرايس 2021/2020م.  •

املشاركة يف بحث علمي بإرشاف أعضاء هيئة التدريس والقاء طالباته.  •

املشاركة يف ملصقن علمين بإرشاف أعضاء هيئة التدريس والقاء طالباته.  •

املشــاركة يف البحــوث العلميــة داخليــا )مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة وجامعــة امللــك عبــد العزيــز( وخارجيــا )جامعــة الســودان للعلــوم   •

ــا(. والتكنولوجي

املشاركة يف ملتقيات البحث االفراضية يف ملتقى األبحاث الثالث لكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الدرايس 2020 / 2021.  •

القت الدكتورة مها القحطاين محارضة عن لقاحات كوفيد-19.  •

املشاركة يف بحث علمي بإرشاف أعضاء هيئة التدريس والقاء طالباته.  •



جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة - التقرير الســنوي 2020 2021- هـ

175

برنامج علوم االشعة:

مشاركة طاب وطالبات القسم مبلصقات بحثية يف منتدى األبحاث السنوي االفرايض وذلك بإرشاف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.  •

مشاركة د. خالد الشمراين مبلصق بحثي يف املؤمتر االفرايض للجمعية األوروبية لألشعة املقام من 3 اىل 7 مارس 2021م.  •

برنامج العالج التنفيس:

ملتقى األبحاث الثالث لكلية العلوم الطبية التطبيقية.  •

برنامج العالج الوظيفي:

مشــاركة طــاب وطالبــات القســم باألبحــاث املعروضــة وامللصقــات البحثيــة يف منتــدى األبحــاث الســنوي االفــرايض وذلــك بــإرشاف أعضــاء هيئــة التدريــس   •

بالقســم.

مشــاركة أ. أريــج مينــي بعــرض بحــث لدراســة حالــة بعنــوان »تأثــر جائحــة كورونــا عــى األنشــطة اليوميــة لشــخص مصــاب بالفــروس« يف منتــدى األبحــاث   •

الســنوي االفــرايض لعــام 2021م.

نــرش ورقــة بحــث علمــي يف املجلــة العلميــة )Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences(، بتاريــخ 31 مايــو 2021 تحــت عنــوان   •

.)Knowledge about Occupational Therapy among people in Saudi Arabia(

برنامج تقنية القلب:

املشــاركة يف حضــور وإعطــاء ورش عمــل ومحــارضات مقامــة يف مركــز التصويــر التلفزيــوين للقلــب يف مركــز امللــك فيصــل مــن قبــل الطالبــات والتعــاون مــع   •

الفنيــن يف تصويــر القلــب يف املركــز.

دراسة وتقييم بحوث منشورة تخص مجال التصوير التلفزيوين يف تقنية القلب واعتامد التوصيات الناتجة عن هذه الدراسات يف التطبيقات العملية.  •

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

التدريب عى نظام الباك بورد »ورشة عمل«.  •

التدريب عى تجهيز االختبارات االفراضية »ورشة عمل«.  •

تقديم املناهج األكادميية عن طريق منصات التعليم املختلفة »ورشة عمل«.  •

منهجية االختبارات والتقييم »ورشة عمل«.  •

عقلية األداء: كيف تحقق وتحافظ عى الخرات يف املهن الصحية »ورشة عمل«.  •

تجهيز ونرش مستندات البحث العلمي )الجزء األول( »ورشة عمل«.  •

تجهيز ونرش مستندات البحث العلمي )الجزء الثاين( »ورشة عمل«.  •
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8 .٧. 8  كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء

 أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

تم تخريج الدفعة الرابعة من طاب وطالبات الكلية يف التخصصات التالية:  •

العاج التنفي: 25 طالب   -

الخدمات الطبية الطارئة: 16 طالب  -

قسم املخترات اإلكلينيكية: 23 طالبة  -

تم تخريج الدفعة الثانية من طالبات الكلية يف التخصصات التالية:  •

العاج التنفي: 19 طالبة  -

تم تخريج الدفعة األوىل من طاب وطالبات الكلية يف التخصصات التالية:  •

علوم األشعة: 23 طالب   -

برنامج التغذية الرسيرية: 22 طالبة  -

وتم إلحاقهم برنامج سنة االمتياز يف عدة مستشفيات باملنطقة الرشقية وبدأ تدريب الطاب يف1 يوليو 2021.

أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

 ASSESSMENT OF FALL RISK AMONG ELDERLY IN HOME ENVIRONMENT( تــم نــرش مقالــة واحــدة يف مجلة عامليــة يف مايــو 2021 بعنــوان

.)IN AL-HASA

ذكــر الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو 

أحــد منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــة مــن أبــرز وأنــدر املؤمتــرات الســنويّة التــي تقــام لطــاب وطالبــات املجــاالت الصحيــة، هــو  مؤمتــر التخصصــات الصحيــة: يعتــر مؤمتــر التخصصــات الصحيّ

أّول مؤمتــر طــايب معتمــد مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة بســاعات تدريبيــة معتمــدة. حــرص املؤمتــر هــذه الســنة عــى تحقيــق أهــداف معينــة، تتمثــل يف 

ــة يف املجــال  ــارات املســتقبلية ملنســويب التخصصــات الصحي ــراز الخي ــة الســعودية، وإب ــة يف اململكــة العربي ــي تخــدم البحــوث العلمي ــع الت املســارات واملواضي

األكادميــي والتطبيقــي والوظيفــي. كــام يركــز املؤمتــر عــى الجانــب االجتامعــي ملنســويب املجــال الصحــي، واألثــر الناتــج عــى املجتمــع، كــام حقــق املؤمتــر جانبــا 

مــن جوانــب رؤيــة 2030 بتغطيــة مواضيــع الصحــة العامــة وصحــة املجتمــع والنهــوض مبســتوى األبحــاث العلميــة يف الســعودية. شــاركت كليــة العلــوم الطبيــة 

التطبيقيــة بتنظيــم اليــوم الثالــث مــن املؤمتــر عــن طريــق تقديــم دورات يف الرامــج األكادمييــة املفّعلــة يف الكليــة ومواضيــع أخــرى مختلفــة كاســتعراض تجــارب 

الطــاب يف ســنة االمتيــاز ومحــارضة عــن تعزيــز الثقــة بالنفــس وتفــادي الضغوطــات النفســية يف العمــل.

حر أحد أعضاء هيئة التدريس من برنامج علوم املخترات اإلكلينيكية:

1.  Next-Generation Sequencing Identifies a Previously Uncharacterized Gene ANKRD36 As a Common 
Biomarker for Blast Crisis Chronic Myeloid Leukemia: Molecular and Protein Bio-Modeling Studies. Blood 
136 ;2020 (Supplement 1)                 (abstract).

American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting 2020 (virtual), doi:https://doi.org/10.1182/
blood-2020-860341 

 33–32
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2. Next Generation Sequencing Identifies Common Mutational Signatures In Novel Genes Representing 
Different Biological Pathways Associated With Acute Transformation In Chronic Myeloid Leukemia. 
HemaShere 4;2020:S1:332. DOI: 10.1097/HS9.0000000000000404.  European Hematology Association 
Congress (EHA25 congress program), June  11  -  21  ,0202.

3. Identification Of Genomic Variants Associated With Long Term Molecular Response To Tyrosine 
Kinase Inhibitors In Chronic Myeloid Leukemia. HemaShere 4;2020:S1:339. DOI: 10.1097/
HS9.0000000000000404.

European Hematology Association Congress (EHA25 congress program), June 11 - 21 ,0202)

برنامج العالج التنفيس:

 Comparing Knowledge Acquisition and Retention between Mobile Learning ــوان ــورة بشــاير الحمــد يف عــرض ملصــق علمــي بعن شــاركت الدكت

ــاض ــة الطــب 2021 االفــرايض بفــرع الجامعــة بالري ــي لكلي ــوم البحث and Traditional Learning in Teaching Respiratory Therapy Students  يف الي

 Overcoming acquired resistance of EGFR-mutant NSCLC cells to the third    شــاركت املحــارض زهــرة الحمــر يف إلقــاء محــارضة بعنــوان

بالكليــة املقــام  املجلــة  نــادي  يف    generation EGFR inhibitor, osimertinib, with the natural product honokiol

• برنامج خدمات الطوارئ الطبية:

-  مؤمتر التخصصات الطبية بالكلية د. هاجر السليطن و أ. عمر امللحم.

-  املشاركة يف يوم البحث العلمي بالكلية.

-  معرض الوقاية من املخدرات بالحرس الوطني أ. عمر امللحم مع طاب القسم.

برنامج العالج الوظيفي:

تم املشاركة يف مؤمتر جدة للبحث يف يناير 2021. وتم املشاركة يف كورس كوفيد األسايس يف الشؤون الصحية بالحرس ومؤمتر التعليم اإللكروين.

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

-  إعداد وتسليم دليل أساسيات اإلرشاد األكادميي وملف اإلرشاد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس.

-  إعداد وتسليم معاير التقييم الذايت للرامج األكادميية يف الكلية.

-  دورة تعريفية ألعضاء هيئة التدريس بأساسيات اإلرشاد األكادميي للطاب.

-  دورة تعريفية ألعضاء هيئة التدريس مبتطلبات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي لاعتامد الرامجي.

-  لقاء لتعريف أعضاء هيئة التدريس برؤية الجامعة ورسالتها، والقيم واألهداف االسراتيجية، وأقسام الكلية والخدمات املقدمة من قبلها.

-  ورشة عمل إلعداد وتصميم املقررات وتوصيفها حسب متطلبات املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي
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٩ .٧. 8  كلية التمريض - الرياض

أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

بلغ عدد خريجات كلية التمريض يف الجامعة أكر من )1400( خريجة.  •

زيادة االقبال عى برنامج التمريض يف الجامعة من قبل خريجات التعليم العام.  •

زيادة عدد املبتعثات خارجياً للحصول عى درجتي املاجستر والدكتوراه.  •

املساهمة الفعالة لكلية التمريض يف خدمة املجتمع.  •

عقد ورش العمل األكادميية لتطوير وتحديث قدرات هيئة التدريس طوال العام من خال مشاركات داخلية وخارجية.  •

تشجيع االلتحاق مبهنة التمريض من خال الرويج التسويق لرامج ومهنة التمريض يف املجتمع واألنشطة الطابية.  •

متيز برامج وأنشطة الكلية املوجهة لخدمة املجتمع.  •

رفع مستوى الحامية لجميع األنظمة االلكرونية مبا يتناسب مع متطلبات إدارة أمن املعلومات.  •

بناء نظام الكروين ملتابعة األداء األكادميي للطالبات.  •

تحديــث نظــام امللفــات االلكرونيــة لحفــظ جميــع بيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــن )لوحــة متابعــة( لجميــع نشــاطات الكليــة وربطهــا مبعايــر   •

ــة. ــر متكامل ــر تقاري ومــؤرشات الجــودة املعتمــدة لتوف

تحديث نظام بوابة الخريجن.  •

تحديث نظام تقييد وإدارة األصول لحفظ جميع املمتلكات التابعة للكلية ولسهولة إعداد التقارير حولها وإدارتها.  •

بناء واجهة التقديم اإللكروين لطاب الدراسات العليا.  •

استخدام منصة للتعليم عن بعد بناء عى توصيات الجامعة أثناء جائحة كورونا.  •

تحويل سجل املهارات االكلينيكية إىل نظام.  •

قامــت وحــدة األبحــاث مبراجعــة 24 مقــرح بحثــي )ألعضــاء هيئــة التدريــس وطالبــات البكالوريــوس واملاجســتر( واخــذ املوافقــات الازمــة لهــا مــن مركــز   •

امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة.

قامــت وحــدة االبحــاث بتفعيــل برنامــج زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه ألعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث   •

الطبــي.

قامــت وحــدة األبحــاث بتفعيــل برنامــج زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه ألعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث   •

الطبــي.

قامــت وحــدة األبحــاث مبراجعــة 24 مقــرح بحثــي )ألعضــاء هيئــة التدريــس وطالبــات البكالوريــوس واملاجســتر( واخــذ املوافقــات الازمــة لهــا مــن مركــز   •

امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة.

الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 

منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

داخــل الكليــة: قامــت الكليــة بتقديــم 11 ورشــة عمــل يف مجــاالت مختلفــة خــال هــذا العــام والتــي ســاهم فيهــا مجموعــة متميــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

وطــاب وطالبــات الكليــة حيــث بلــغ عــدد املشــاركن 398

خــارج الكليــة: كــام شــارك عضــواً 26 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة واملتعلقــة يف املجالــن التعليمــي والصحــي يف كل 

مــر وكوملبيــا والهنــد وقــد كانــت بعــض املؤمتــرات تلقــى عــن بعــد وذلــك بســبب جائحــة فايــروس كورونــا.
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الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

1.  ورش عمل دورية ألعضاء التدريس يف مهارات التعليم عن بعد.

2.  ورشة عمل للمحافظة عى تفاعل الطاب.

3.  ورشة التدريس اإلكلينيي.

.Altaqyeem 4.  ورش عمل عن بنك األسئلة

5.  تحسن مشاركة الطاب يف جلسة التعليم عن بعد.

10 .٧. 8  كلية التمريض - جدة

أهم إنجازات الكلية األكاديمية واإلدارية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ:

يف العام األكادميي 2021/2020م، شارك اغلب أعضاء هيئة التدريس واملحارضين يف بعض يف أنشطة خدمة املجتمع بإجاميل عدد 30 نشاط.

إنجازات متعلقة مبرحلة البكالوريوس:

اإلنجازات الناجحة يف تحول العملية التعليمية حضورياً للمواد العملية خال جائحة كورونا والنظرية عن بعد.     •

ــل الجامعــة  ــة عــن بعــد مــن خــال إتاحــة ورش عمــل يف اســتخدام الرامــج املتوفــرة واملدعومــة مــن قب ــة التعليمي ــة التدريــس للعملي ــة أعضــاء هيئ تهيئ  •

ــت(   ــورد كوالبوري ــاك ب ــم / ب ــوفت تي )مايكروس

توفر بيئة تعليمية مناسبة ألعضاء هيئة التدريس والطاب.    •

تحديد أساليب التقييم واألهداف واملعاير وفقا لنتائج التعلم لكل برنامج درايس.   •

تصميــم خطــة تقييــم مخرجــات تعلــم الرامــج الدراســية وأدواتهــا، وقيــاس اإلنجــاز، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف واقــراح اإلجــراءات التصحيحيــة للنتائــج   •

الغــر مرضيــة لتقييــم نتائــج التعلــم. 

توثيق األدلة علی خطة تقییم مخرجات التعلم ونتائج التقییم ألغراض االعتامد.   •

تقديم استشارات تقييمية إىل أعضاء هيئة التدريس.   •

التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

التعاون الداخيل:

قام نادي املجلة بالكلية بعقد اجتامع شهري وتضمن تعاون داخي. حيث تم انعقاده يف 2020/12/30.

وكانت باملواضيع التالية:

Ha, E. H. (2020). Effects of peer-led debriefing using simulation with case-based learning: Written vs. observed debriefing. Nurse 

education today, 84  ,104249. 

Describing a theory of family care during critical illness. De Beer, J. Brysiewicz, P. (2019). SAJCC, 35 (1) :2-7.

Leijser J, Spek B. Level clinical reasoning in itermediate nursing students explained by education year and days of internships per 

healthcare branches: A cross - sectional study. Nurse Educ Today. 2021  Jan; 96 :104641. doi: 10.1016/j.nedt. 2020 . 104641. Epub 2020  

Oct 20. PMID: 33157365. 

بحضور 8 مشاركن

بحضور 13 مشارك

بحضور 20 مشارك
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التعاون الخارجي:

تــم دعــم جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس ماديــاً ومعنويــاً مبنحهــم اجــازات علميــة لحضــور املؤمتــرات الدوليــة بعــدد اثنــان وعــرشون مؤمتــرا تــم االشــراك بهــم 

والتمثيــل الفعــي للكليــة عــن طريــق منســوبيها للموضوعــات البحثيــة املختلفــة يف املؤمتــرات الدوليــة واملحليــة. 

يرجى العلم انه مع حلول الجائحة تعذر عى أعضاء هيئة التدريس حضور مؤمترات علمية دولية. 

الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 

منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

ــة يــوم  ــة التدريــس وعــى مســتوى الطالبــات. كــام قامــت بتنظيــم ورعاي قامــت وحــدة البحــث العلمــي بعمــل عــدة ورش عمــل عــى مســتوى أعضــاء هيئ

البحــث العلمــي مــع مشــاركة فــرع الريــاض واالحســاء. كــام شــاركت وحــدة البحــث العلمــي يف مؤمتــر التخصصــات الصحيــة.  وقامــت بتعاونــات عــدة مــع 

ــة املعلومــات. املكتبــة ووحــدة الخريجــن ووحــدة املجتمــع ووحــدة تقني

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

قد قامت وحدة الجودة يف الكلية بتنفيذ عدة فعاليات لتحديث قدرات ومهارت هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة كام هو مبن كالتايل:

1.  ورشة عمل عن كيفية كتابة تقرير املقرر بعدد 25 متدرب.

2.  كيفية كتابة تقرير الجودة للمقررات بعدد 25 متدرب.

3.  ورشة عمل ملعرفة رأي الجهات املعنية يف رؤية ومهمة الكلية بعدد 21 متدرب.

11 .٧. 8  كلية التمريض - األحساء

 أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

اإلنجازات اإلدارية:

-  تحديث الخطط التنفيذية األكادميية والخطط التنفيذية الخاصة بلجنة الجودة، ولجنة األنشطة املجتمعية، ولجنة البحث العلمي.

-  انشاء وتفعيل الخدمات اإللكرونية لوحدة اإلرشاد والتوجيه األكادميي.

-  عمل يوم التمريض الخليجي االفرايض يف تاريخ 24 مارس 2021م.

-  عمل امللتقى املهني الثالث بعنوان »التمكن من التطوير الوظيفي الطموح« يف تاريخ 24 مارس 2021م.

اإلنجازات األكادميية:

-  عقد يوم البحث العلمي االفرايض للتمريض: تعزيز أبحاث التمريض وسد الفجوات. كلية التمريض- جامعة امللك سعود للعلوم الصحية 31 مارس.
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فعاليات البحث العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

حرصــت كليــة التمريــض- فــرع األحســاء بجامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة عــى تشــجيع التعــاون العلمــي للكليــة يف املجــال الداخــي 

والخارجــي خــال العــام الجامعــي 1442/1441هـــ، حيــث كان هنــاك مشــاركة قيمــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية بدعــم البحــث العلمــي ســواء عــى املســتوى 

املحــي او العاملــي حيــث متــت املشــاركة بعضويــة الجمعيــات العلميــة التاليــة:

•  املنظمة العاملية ألطباء األرسة.

•  الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية.

•  الجمعية االردنية للبحث العلمي.

•  مؤسسة ابو العزائم للطب النفي.

•  الجمعية الفخرية الدولية للتمريض سيجام ثيتا تاو- الواليات املتحدة األمريكية.

•  جمعية التمريض عر الثقافات.

الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

تــم عمــل عــدد مــن املحــارضات وورش العمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم مــام يتــامىش مــع األوضــاع العامليــة الحاليــة والتــي كان هدفهــا األســايس 

متابعــة وتحديــث وتطويــر قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة أثنــاء العمليــة التعليميــة. وأيضــاً تــم إعطــاء تلــك الــورش بواســطة 

ــم  ــرق تقيي ــر ط ــودة، وتطوي ــة، والج ــي التعليمي ــص النواح ــي تخ ــات الت ــن املوضوع ــد م ــدورات العدي ــت ال ــا، وتضمن ــة وخارجه ــل اململك ــن داخ ــن م مدرب

ــات، والصحــة، ومكافحــة العــدوى. الطالب

باإلضافة إىل:

•  عقد ورشة عمل بعنوان البحث النوعي: الغموض والدقة: 20 اكتوبر 2020م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: حساب حجم العينة وتحليل البيانات:10 نوفمر 2020م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: خطوات نرش البحث العلمي وضامن قبوله: 2 نوفمر 2020م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: خطوات كتابة املخطط البحثي: 1 ديسمر 2020م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: كيفية تحسني االستشهادات البحثية الخاصة بك وزيادة عامل تأثري الباحث: 8 ديسمر 2020م.

•  عقد ورشة عمل ملدة يوم كامل بعنوان: خطوات البحث العلمي: تطبيق عمي. 27 يناير2021م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: كيفية انشاء امللف االحصايئ SPSS: 11 فراير 2021م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: كيفية اختبار فرضية املتغري الوسيط. 25 فراير 2021م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: مناهج البحث العلمي. 16 مارس 2021م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: القضايا األخالقية إلجراء البحوث مع األطفال / استامرة املوافقة: 6 ابريل 2021م.

•  عقد ورشة عمل بعنوان: كيفية إنشاء حساب جوجل سكولر: 26 مايو 2021م.
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12 .٧. 8  كلية الصيدلة

أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

•  حصول الكلية عى جائزة رئيس الجامعة لتميز ألفضل برنامج أكادميي.

•  حصول الكلية عى املركز األول مكرر يف إحصائية أداء خريجي الكليات يف اختبار الرخصة السعودية ملزاولة مهنة الصيدلة.

•  حصول الكلية عى املركز األول يف إحصائية خريجي الكليات يف اختبار الرخصة السعودية ملزاولة مهنة صيديل.

 التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي /1٤٤1هـ

•  شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات علمية عاملية إللقاء محارضات، عرض ملصقات بحثية يف قسم األبحاث العلمية.

•  مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات علمية داخل اململكة.

 الملتقيــات والمنتديــات والمعــارض والمؤتمــرات التــي تقــام فــي الكليــة أو خارجهــا وتشــارك فيهــا الكليــة أو أحــد 

منســوبيها، خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـ

تقــوم الكليــة بعمــل بحــث علمــي عــن طريــق أبحــاث الطــاب املدعومــة مــن مركــز امللــك عبــد اللــه العاملــي لألبحــاث الطبيــة وكذلــك أبحــاث أعضــاء هيئــة 

التدريــس املدعومــة مــن نفــس املركــز أو خارجــه. ويشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس بــورش عمــل وتدريــب ومؤمتــرات داخــل وخــارج الجامعــة.

 الفعاليــات التــي نفــذت مــن أجــل تطويــر وتحديــث قــدرات ومهــارات هيئــة التدريــس وتطبيــق مفاهيــم الجــودة 

خــالل العــام الجامعــي 1٤٤2/1٤٤1هـــ

توفــر كليــة الصيدلــة فــرص متنوعــة مــن أجــل تطويــر مســتويات األداء ألعضــاء هيئــة التدريــس حيــث تــم تكويــن لجنــة تُعقــد دوريــاً تعنــى بتطويــر مهــارات 

ــم  ــودة التعلي ــي وج ــث العلم ــال البح ــة ومج ــاالت األكادميي ــة يف املج ــة وتدريبي ــل تعليمي ــم ورش عم ــم بتقدي ــج يهت ــم برنام ــس وتنظي ــة التدري ــاء هيئ أعض

واالعتــامد األكادميــي وذلــك عــى مــدار العــام الــدرايس مــن قبــل متخصصــن ومدربــن ســواء مــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا. فقــد تــم تقديــم مجموعــة واســعة 

 ،MCQ مــن ورش العمــل التــي تهتــم بتطويــر الرامــج وتقييمهــا واألبحــاث العلميــة وكذلــك ورش عمــل تســتهدف أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد مثــل كتابــة

إجــراء اختبــار OSCE، كتابــة مقــرح البحــث، وتطويــر االســتبيان، وكتابــة مخرجــات التعلــم. باإلضافــة إىل ذلــك يتــم ترشــيح أعضــاء هيئــة التدريــس لحضــور ورش 

العمــل التــي تعقدهــا كليــات أو إدارات أخــرى يف الجامعــة أو تلــك التــي تعقدهــا جهــات خارجيــة، تتعلــق بالقيــادة وإدارة األداء وورش عمــل تعنــى بالجــودة 

واالعتــامد األكادميــي، وباإلمــكان الرشــيح لــورش عمــل أخــرى حســب مــا تســتدعيه الحاجــة مــن دورات اســتثنائية غــر مجدولــة.

كــام توفــر كليــة الصيدلــة ألعضــاء هيئــة التدريــس »أســتاذ مســاعد أو أعــى رتبــة« الفرصــة لحضــور دورات ونــدوات ومؤمتــرات دوليــة بشــكل ســنوي مــن أجــل 

إبقائهــم عــى اطــاع مســتمر بأحــدث املســتجدات يف مجــاالت تخصصهــم.

ونظــراً للظــروف االســتثنائية التــي متــر بهــا اململكــة هــذا العــام جــراء تفــي وبــاء كورونــا )كوفيــد-19(، وتحســبًا الســتمرار هــذه الجائحــة ومــا قــد يرتــب عليهــا 

مــن إجــراءات احرازيــة وتباعــد اجتامعــي، فقــد تقــرر تحويــل برنامــج تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس إىل مجموعــة مــن ورش العمــل التــي تُعقــد عــن بعــد مــن 

خــال املنصــة التعليميــة )البــاك بــورد(. وعليــه فقــد تــم:

•  إضافــة جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس عــى املنصــة التعليميــة بــاك بــورد، كــام تــم تزويدهــم بكافــة الصاحيــات التــي تخولهــم للوصــول إىل ورش العمــل 

وجميــع املــواد واملرفقــات املتعلقــة بهــا يف أي وقــت.

•  تم اختيار منصة التواصل االجتامعي »واتساب« األكر استخداًما، وذلك لزيادة التفاعل بن أعضاء هيئة التدريس.
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 )KAIMRC( ٨. ٨  مركز امللك عبد اهلل العاملي لألبحاث الطبية

إنجازات المركز للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

•  إصدار 3 مجات علمية وهي كالتايل:

The Researcher  -

Innovations  -

Biotech Times  -

•  بلغ عدد البحوث املنشورة يف مراصد وقواعد النرش العلمية 555 بحثاً موزعة عى النحو التايل:

-  مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية واالسراتيجية.

-  مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

•  تسجيل عدد )5( براءات اخراع يف املراكز العاملية خال العام الجامعي 2021/2020م.

•  تسجيل عدد 33 براءة اخراع.

•  واحة التقنية الحيوية )بايوتك( حاضنة ومرسعة أعامل.

•  مؤسسة التجارب الرسيرية السعودية.

•  مختر التكافؤ الحيوي.

.MERS-CoV مرشوع التجارب الرسيرية ملرس كويف  •

.Genetic Diseases مرشوع التجارب الرسيرية ألمراض الجينات الوراثية  •

.CAR-T cells مرشوع التجارب الرسيرية للعاج الخلوي  •

•  عدد 1704 منشورات علمية لعام 2020م.

•  عدد 1159 اىل االن منشورات علمية لعام 2021م.
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٩. ٨  إجنازات اإلدارات

1 .٩. 8  إنجازات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

•  تم إطاق استبيان الرضا الوظيفي.

•  تم عقد 8 برامج تدريبية ملوظفي الجامعة وبلغ عدد املستفيدين منها 158 موظفاً.

•  تم إطاق استبيان الرضا الوظيفي.

•  تم عمل تقرير Turnover & Exit interview report السنوي.

•  التقرير السنوي لإلجراءات التأديبية.

•  تم انجاز تقرير امليزانية للجامعة للعام املايل 2021م.

•  إقامة حفل مبناسبة اليوم الوطني التسعون للملكة العربية السعودية.

•  عمل استقبال للموظفن يف أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر املبارك وعيد األضحى املبارك.

2 .٩. 8  إنجازات إدارة الخدمات المساندة

تفعيل نظام إلكروين لحساب الوجبات الغذائية الطابية املخفضة إلكرونياً.  •

إعداد كراسة املناقصة الخاصة بخدمات التغذية واإلعاشة ملدة 5 سنوات.  •

توفر خدمة انرنت األلياف الضوئية عالية الرسعة.  •

الحد من التعامات الورقية بالنسبة للمعامات الداخلية للقسم بنسبة %98.  •

استبيان رضا الساكن.  •

.www.beaee.sa تنظيم ورعاية اللقاء اإللكروين )دورنا يف الحفاظ عى البيئة( بالتعاون مع منصة  •

تطبيــق السياســات واإلجــراءات االحرازيــة يف جامعــة امللــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة بجــدة لجميــع العاملــن حفاظــاً عــى صحــة الجميــع   •

وذلــك بالكشــف عــن تطبيــق توكلنــا وقيــاس درجــه الحــرارة عنــد جميــع املداخــل.

إرشاف وتجهيز القاعات الدراسية للطاب والطالبات.  •

املشاركة يف تجهيز وتأمن مواقع لقاح كورونا – 19.  •

تدريب جميع منسوبن الجامعة بالتعامل يف حال وقوع الحوادث الخطرة.  •

قامت إدارة املواصات بتوفر خدمة رحات املطار ملوظفي الجامعة الذين ال يرف لهم بدل نقل عند الطلب.  •

تأمن جميع مرافق الجامعة بأجهزة قياس الحرارة.  •

تطبيق اإلجراءات االحرازية والوقائية ملواجهة كوفيد-19.  •

تعقيم الحرم الجامعي الخارجي واملباين واملرافق الداخلية.  •

.)FPA( فحص جميع املباين للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات واملقاييس  •
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الخدمات والمشاريع التي تقدمها إدارة الخدمات المساندة وهي على النحو التالي:

خدمات النقل:

ينظــم هــذا القســم تخطيــط وتطويــر نظــام نقــل فعــال ومتكامــل بشــكل جيــد يخــدم مصالــح موظفــي الجامعــة عــن طريــق تعزيــز حركــة النقــل وتقديــم 

ــاً باإلضافــة إىل الخدمــات ذات الصلــة. مركبــات عاليــة الجــودة آمنــة ومســؤولة بيئي

جدول 106: يوضح التالي عدد الرحالت وعدد املستفيدين منها يف خدمة النقل املقدمة من اجلامعة

عدد املستفيدين من خدمة النقل عدد الرحالت املنطقة العام اجلامعي

109165 11322 الرياض

1440/1439هـ
4258 1876 األحساء

45720 4200 جدة

159143 17398 املجموع

25190 5582 الرياض

1441/1440هـ
3400 451 األحساء

50953 18276 جدة

79543 24309 املجموع

30645 8979 الرياض

1442/1441هـ
1796 402 األحساء

28008 17205 جدة

60449 26586 املجموع
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3 .٩. 8  اإلدارة العامة للعالقات الجامعية والشؤون اإلعالمية

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

جدول 107: إجنازات إدارة العالقات اجلامعية واإلعالم للعام اجلامعي 1442/1441هـ

اإلجنازات

الوصف عدد املشاركن املدينة اإلجناز م

افتراضيــًا  القمــة  وتنســيق  تنظيــم  يف  املشــاركة 
العالقــة  وذات  املعنيــة  اجلهــات  مــع  التواصــل   -
تغطيــة   - وخارجيــًا  داخليــًا  القمــة  عــن  للترويــج 

إعالميــًا. احلــدث 

14 الرياض/جدة/
األحساء قمة الرياض العاملية للصحة الرقمية 1

زيــارة  بشــأن  اجلامعــة  رئيــس  ملعالــي  تقريــر  إعــداد 
ســعادة مديــر عــام اإلدارة العامــة للعالقــات اجلامعيــة 
التميمــي  أميــن  الدكتــور  اإلعالميــة  والشــؤون 
بأهــم  وتزويــده  واألحســاء  بجــدة  اجلامعــة  لفرعــي 
املالحظــات واملقترحــات التــي قــد يكــون لهــا دور مهــم 
يف رســم صــورة ممتــازة عــن اســم ومكانــة اجلامعــة.

1 الرياض  تقرير زيارة فرعي اجلامعة بجدة
واألحساء 2

التطوعــي  العمــل  منصــة  يف  إشــرايف  حســاب  فتــح 
والتنميــة  البشــرية  املــوارد  لــوزارة  التابعــة 
االجتماعيــة بهــدف توفيــر فــرص تطوعيــة ملنســوبي 

. معــة جلا ا

1 الرياض منصة العمل التطوعي 3

التنســيق مــع األطبــاء مــن مختلــف التخصصــات يف 
اجلامعــة لتصويــر مقاطــع فيديــو توعويــة قصيــرة 
الرســمي  يتــم نشــرها يف حســاب اجلامعــة.  بحيــث 

)تويتــر( يف شــهر رمضــان املبــارك.

3 الرياض البرنامج الرمضاني )رسائل صحية( 4

علــى  اجلامعــة  حســابات  جميــع  ومتابعــة  رصــد 
مقتــرح  إعــداد   - االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
تنظيمــي بشــأنها - ورصــد كافــة التطبيقــات التابعــة 
توحيــد  بغــرض  تطويرهــا  يف  واملســاهمة  للجامعــة 
الرســالة االتصاليــة لهــا وحتســن الصــورة الذهنيــة 

اإلعالمــي. ظهورهــا  وتوحيــد  عنهــا 

7 جدة  حسابات التواصل االجتماعي و
التطبيقات اإللكترونية للجامعة 5

رابــط  عبــر  اإلعالميــة  التغطيــات  خدمــات  توفيــر 
إلكترونــي لهــدف تســريع عمليــة التواصــل وتنظيــم 
االســتئذان  عمليــة  وتســهيل  تنظيــم   - الطلبــات 

الرســمية. العمــل  ســاعات  خــالل 

3 جدة  تدشن خدمة التغطية اإلعالمية
إلكترونيًا وخدمة االستئذان اإللكتروني 6

مــن  واالستفســارات  واالقتراحــات  الشــكاوى  رصــد 
منســوبي اجلامعــة وتوجيههــا لــإلدارة املعنيــة لعمــل 

الــالزم.
2 الرياض منصة تواصل اجلامعة 7
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٤ .٩. 8  إدارة الشؤون الفنية

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

جدول 108: إجنازات إدارة الشؤون الفنية للعام اجلامعي 1442/1441هـ

اإلجنازات

الوصف عدد املشاركن املدينة اإلجناز م

أجــل  مــن  العالقــة  ذات  اإلدارات  مــع  التعــاون  مت 
حتويــل املركــز الريــاض إلــى مركــز لتقــدمي لقاحــات 

كورونــا. فايــروس 
الشؤون الفنية الرياض/جدة/

األحساء

حتويــل املركــز الرياضــي يف جامعــة امللــك 
الصحيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  بــن  ســعود 
إلــى مركــز لقاحــات كورونــا وأيضــًا جتهيــز 

املناطــق للقاحــات يف جميــع  مراكــز 

1

الهاتــف احملمــول لرفــع طلبــات  مت تفعيــل تطبيــق 
املســتخدمن. قبــل  مــن  الصيانــة 

 الشؤون الفنية/
 إدارة املرافق
والصيانة

الرياض
أجــل  مــن  اضافيــة  تواصــل  قنــوات  انشــاء 
تطبيــق  الصيانــة متثلــت يف  طلبــات  رفــع 

االلكترونــي واملوقــع  احملمــول  الهاتــف 
2

قبــل  مــن  الصيانــة  عقــود  جميــع  كتابــة  متــت 
مهندســي اإلدارة العامــة للشــؤون الفنيــة بالتنســيق 
وتطبيــق  حكوميــة  وشــركات  وهيئــات  وزارات  مــع 

.2030 اململكــة  رؤيــة  مــع  لتتماشــى  التوصيــات 

الشؤون الفنية الرياض/جدة/
األحساء

مشــروع  تســليم  علــى  والعمــل  التنســيق 
متنوعــة  طبيــة  أجهــزة  وتركيــب  توريــد 

)Simulation System(

3

قبــل  مــن  الصيانــة  عقــود  جميــع  كتابــة  متــت 
مهندســي اإلدارة العامــة للشــؤون الفنيــة بالتنســيق 
وتطبيــق  حكوميــة  وشــركات  وهيئــات  وزارات  مــع 

.2030 اململكــة  رؤيــة  مــع  لتتماشــى  التوصيــات 

الشؤون الفنية الرياض/جدة/
األحساء

وصيانــة  تشــغيل  عقــد  واعــداد  جتهيــز 
الصــرف  ميــاه  معاجلــة  محطــة  وتشــغيل 

لصحــي ا
4

مــن  الطبيــة  املعــدات  اســتالم  إجــراءات  -إنهــاء 
فتــرة  يف  وتشــغيلها  املــوردة  والشــركات  املقــاول 

قصيــرة. زمنيــة 
لألجهــزة  الدوريــة  الصيانــة  وتنفيــذ  جدولــة   -
املصنعــة. الشــركات  توصيــات  حســب  الطبيــة 
- االســتجابة لطلبــات الصيانــة التصحيحيــة حســب 
يف،  املســتخدمن  مــن  املرســلة  األعطــال  بالغــات 
عــن98.5  يزيــد  مــا  حــل  القســم  اســتطاع  حيــث 
ونســبة  التصحيحيــة  الصيانــة  طلبــات  مــن   %
املتبقيــة  الكامــل تتجــاوز 96% والنســبة  التشــغيل 
ألســباب  بالتوريــد  متأخــرة  بنــود  عــن  عبــارة  هــي 

اإلدارة. عــن  خارجــة 

 إدارة تقنية
 الرعاية
الصحية

الرياض/جدة/
األحساء

 %96 بنســبة  كامــل  تشــغيل  حتقيــق 
لألجهــزة الطبيــة و 100% ألجهــزة احملــاكاة 5

التنظيميــة  والبروتوكــوالت  السياســات  وضــع 
واإلداريــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ والتنســيق 
مــع إدارة األمــن والســالمة وإدارة مكافحــة احلريــق 

الشــأن. بهــذا  اجلــودة  ضمــان  وإدارة 

الشؤون الفنية الرياض/جدة/
األحساء

والبروتوكــوالت  السياســات  وضــع 
التنظيميــة واإلداريــة للتعامــل مــع حــاالت 

رئ لطــوا ا
6

نظريــة  فنيــة  تدريبيــة  ودورات  برامــج  تصميــم 
وعمليــة يف مختلــف املجــاالت الهندســية والســالمة 
الفنيــة  الشــؤون  ملهندســي  الــدورات  هــذه  وتقــدمي 

العمــل. مواقــع  يف  البرامــج  وتطبيــق 

الشؤون الفنية الرياض/جدة/
األحساء

فنيــة  تدريبيــة  ودورات  برامــج  تصميــم 
وعمليــة نظريــة  7
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العــام اجلامعــي  إدارة الشــؤون الفنيــة خــالل  التالــي املشــاريع املنجــزة يف اجلامعــة والتــي تشــرف عليهــا  جــدول 109: يوضــح اجلــدول 
2021/2020م 1442/1441هـــ 

نسبة اإلجناز اجلهة املستفيدة وصف املشروع املدينة اسم املشروع

%85 الشؤون الفنية
 يتكون املجمع من عدد
 من املكاتب واملستودعات

والورش

الرياض/جدة/
األحساء

مجمع إدارة الشؤون الفنية )مكاتب 
ومستودعات(

%91  كلية الطب
والتمريض - طالبات

 مبنى مختبرات إضافية
لكلية الطب الطالبات الرياض  تصميم وإنشاء مختبرات لكلية الطب

للطالبات

%92  كلية الطب
والتمريض - طالبات

 مبنى استراحة يف مباني
الطالبات للجامعة الرياض تصميم وإنشاء استراحة للطالبات

%42 يف كلية العلوم واملهن 
الصحية - طالبات

 إنشاء قاعة للمحاضرات
 للطالبات يف كلية املهن

والعلوم الصحية
الرياض  مشروع إنشاء قاعة للمحاضرات

للطالبات يف كلية املهن والعلوم الصحية

%28
 مركز امللك عبداهلل

 العاملي لألبحاث
الطبية

 غرفة نظيفة ألبحاث
 بنك دم احلبل السري يف

 مركز امللك عبداهلل العاملي
لألبحاث الطبية

الرياض
 مشروع إنشاء غرفة نظيفة ألبحاث بنك
 دم احلبل السري يف مركز امللك عبداهلل

العاملي لألبحاث الطبية

188
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٥ .٩. 8  اإلدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

اهتمــت اإلدارة العامــة لخدمــات تقنيــة املعلومــات بتطويــر وتحســن الخدمــات املقدمــة ملنســويب الجامعــة، عــى اصعــده مختلفــة مــن بينهــا نظــام النقــل 

ــق اإللكــروين الخــاص بالحضــور واالنــراف*.  ــات والتطبي والرقي

إحصائية مدى رضا املستفيدين من اخلدمة املقدمة يف نظام النقل والترقيات 

إحصائية مدى رضا املستفيدين من تطبيق احلضور واالنصراف

* ملحق
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واملناصــب  الوظائــف  علــى  بالتقــدمي  للموظفــن  تســمح  الكترونيــة  بوابــة  تطويــر 
اجلامعــة. وادارات  اقســام  قبــل  مــن  املطروحــة  بوابة النقل  والترقيات 14

تطويــر بوابــة الكترونيــة لتســهيل عمليــة التســجيل  يف األنشــطة الطالبيــة وأمتتــه 
عمليــة القبــول والتحضيــر. بوابة األنشطة الطالبية 15

اإلجنازات

الوصف اإلجناز م

نظــام إداري متكامــل ألمتتــه إجــراءات األعمــال إلدارة الشــئون اإلداريــة واملاليــة وإدارة 
العقــود، ومتكــن جميــع املوظفــن مــن االســتفادة مــن خدمــات املــوارد البشــرية بشــكل آلــي ERP تنفيذ نظام تخطيط موارد املؤسسات 1

مت ترقيــة البنيــة التحتيــة للشــبكة الالســلكية يف جميــع فــروع اجلامعــة لزيــادة اعتماديــة 
وأمــان الشــبكة لتلبيــة جميــع متطلبــات منســوبيها وجــاري العمــل علــى املرحلــة الثانيــة.

جتديد البنية التحتية للشبكة الالسلكية 
)املرحلة االولى( 2

حديثــة  تقنيــة  الــى  املعلومــات  مركــز  يف  للشــبكة  التحتيــة  البنيــة  وترقيــة  جتديــد  مت 
التقنيــات. بأحــدث  اخلدمــة  اســتمراريه  لضمــان 

 جتديد البنية التحتية للشبكة يف مركز
املعلومات 3

تركيب حلول كاميرا وصوت متوافقة مع مايكروسوفت تيمز. تطوير جزء من غرف االجتماعات  يف 
مبنى االدارة 4

مت بعــون اهلل جتهيــز مركــز املعلومــات االحتياطــي  مبدينــة  جــدة و ذلــك لتفعيلــه يف حالــة 
الكوارث وتعطل اخلدمات يف املركز الرئيســي. جتهيز مركز املعلومات االحتياطي 5

زيــادة القــدرة االســتيعابية للخادمــات بســعات تخزينيــة عاليــة وســرعات عاليــة معتمــدة 
يف ذلــك علــى تقنيــات متطــورة.

 زيادة القدرة االستيعابية خلادمات مركز
املعلومات 6

مت نقل املوسوعة من البيئة السحابية اخلارجية إلى مركز معلومات اجلامعة.
 زيادة القدرة االستيعابية خلادمات مركز

املعلومات
نقل موسوعة امللك عبداهلل للمحتوى الصحي

7

اإلحصاءات من يونيو 2020 إلى يونيو 2021:
خدمة البث املباشر:

عدد مرات البث: 364
عدد املشاهدات: 88,102

خدمة االجتماعات:
املكاملات الصوتية: 1,475,580

املكاملات املرئية: 220,538
مشاركة الشاشة:  759,175

خدمات االجتماعات املرئية 8

مشروع نظام املراسالت الداخلية واخلارجية. نظام االتصاالت االدارية 9

أمتتة جميع خدمات االبتعاث يف اجلامعة. نظام االبتعاث 10

أمتتة جميع إجراءات جائزة معالي رئيس اجلامعة. نظام جائزة رئيس اجلامعة 11

شبكة توفر النفاذ إلى اخلدمات واملراكز البحثية حول العالم. الربط مع شبكة معن 12

أرشفة البيانات وامللفات اخلاصة لإلدارات عبر نظام خاص. نظام األرشفة اإللكترونية 13

جدول 110: إجنازات اإلدارة العامة خلدمات تقنية املعلومات للعام اجلامعي 1442/1441هـ
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6 .٩. 8  اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

إدارة املراجعــة الداخليــة هــي جهــة رقابيــة مســتقلة وموضوعيــة تقــوم بفحــص وتقويــم أنشــطتها املختلفــة وذلــك بغــرض مســاعدة املســؤولن للقيــام بواجباتهــم 

بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة. وعليــه فــإن إدارة املراجعــة الداخليــة ال تقــوم بــأي عمــل تنفيــذي، كــام نصــت عليــه املــادة الســابعة عــرش مــن الائحــة 

املوحــدة لوحــدات املراجعــة الداخليــة يف األجهــزة الحكوميــة واملؤسســات العامــة.  

٧ .٩. 8  اإلدارة العامة للشؤون القانونية

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

•  عدد االستشارات القانونية الّتي متت خال العام الجامعي 36 استشارة تم انهاء 29 استشارة منها.

•  عدد الدعاوي القضائية الواردة 23 قضية 11 قضية منها لصالح الجامعة و8 قضايا قيد االنتظار.

•  عدد طلبات واستفسارات الجهات الرقابية 50 طلب، تم إنجاز 33 طلب منها والبقية قيد االستكامل.

8 .٩. 8  إدارة اإلبتعاث

إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ

•  أصدرت إدارة االبتعاث عدد )52( ضامن مايل ملعيدي الجامعة لجميع الكليات وجميع املناطق.

•  تم إصدار قرارات ابتعاث لعدد )15( مبتعث ملختلف التخصصات.

•  عاد من البعثة عدد )43( مبتعث حصلوا عى التخصصات التي ابتعثوا من اجلها.

اجلامعــة  انشــطة  يف  التســجيل  يف  للجامعــة  منتســبن  الغيــر  الطــالب  متكــن 
لطالبيــة. ا نظام االنشطة الطالبية لغير املنتسبن 16

والنــادي  الطالبــي  االستشــاري  املجلــس  انتخابــات  املشــاركة يف  مــن  الطــالب  ميكــن 
الطالبــي. نظام للمجلس االستشاري الطالبي 17

القادمــة  الثالثــة  للســنوات  املعلومــات   حجــم  لزيــادة  املســتمر  التنامــي  اســتيعاب 
املقدمــة. للخدمــات  واالســتمرارية  االعتماديــة  وحتقيــق  توسعة اخلادمات 18

توســعة انظمــة  النســخ االحتياطــي  لتواكــب احلاجــة للســنوات الثالثــة القادمــة  مــع 
االحتفــاظ بنســخة خارجيــة. توسعة انظمة  النسخ  االحتياطي 19
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١٠. ٨  التحديات واملقترحات والتوصيات

قامــت الجامعــة بتحديــد بعــض التحديــات والتــي حــدت مــن تحقيــق بعــض األهــداف االســراتيجية للجامعــة )املرحلــة األوىل( وذلــك بغــرض تذليلهــا ومعرفــة 

الســبل ملواجهتهــا والجــدول التــايل يبــن أهــم التحديــات واملقرحــات والتوصيــات التــي طرحــت ملعالجتهــا يف تقاريــر الكليــات والعــامدات واإلدارات يف الجامعــة 

وهــي كالتــايل:

جدول 111: يوضح التحديات التي تواجهها اجلامعة مع بيان املقترح املناسب لها وفق األهداف االستراتيجية 2016-2021م

املقترحات التحديات الهدف االستراتيجي

- تفعيل وكالة البحث العلمي واالبتكار.
- انشاء عمادة للبحث العلمي

- إيجاد هيكل تنظيمي يخدم جهود اجلامعة يف 
مجال البحث العلمي وينظم عالقتها البحثية مع 

مركز امللك عبداهلل العاملي لألبحاث الطبية ومدينة 
امللك عبدالعزيز الطبية

 عدم مركزية وقلة انتاج البحث العلمي
باجلامعة

حتسن الترتيب العاملي للجامعة

 الهدف الثاني: االهتمام بالبحوث
 العلمية واألنشطة الصحية ذات

القيمة الوطنية واألهمية العاملية

 إعادة جدولة اخلطة الزمنية للبرامج للحصول
على االعتماد

 تأخر بعض البرامج يف احلصول
 على االعتماد البرامجي بسبب

جائحة كورونا

 الهدف الرابع:  تعزيز نظام ضمان
 اجلودة الداخلية لتحقيق استدامة

 عمليات ضمان اجلودة وحتقيق
االعتماد املطلوب يف الوقت املناسب

 دراسة إمكانية عودة االبتعاث مع تطبيق االحترازات
الوقائية جلائحة كورونا

 توقف االبتعاث اخلارجي ألعضاء هيئة
التدريس  بسبب جائحة كورونا

 الهدف اخلامس:  احملافظة على هيئة
 التدريس املؤهلة والقوى العاملة
 املتميزة مع توفير فرص التطوير

املهني لهم

االسراع يف احلصول على املوافقة على األنظمة 
واإلجراءات لتفويض الصالحيات

تنفيذ البرامج املطورة داخليا واملتابعة املستمرة 
)ERP System( للمطورين اخلارجين

 التأخر يف اعتماد األنظمة واإلجراءات
لتفويض الصالحيات

االعتماد على املعامالت الورقية

 الهدف الثامن:  تعزيز األداء اإلداري
 بكفاءة عالية لتسهيل عملية اتخاذ
 القرار يف الوقت املناسب على جميع

مستويات اجلامعة

إنشاء مركز خلدمات الطالب عدم وجود مركز خلدمات الطالب

 الهدف التاسع:  جودة احلرم اجلامعي
 وتعزيز اإلحساس باالنتماء ملجتمع

.اجلامعة

إنشاء إدارة للموارد الذاتية محدودية مصادر ايرادات اجلامعة

التسريع يف جتديد العقود اخلاصة بالبيئة واعادة 
التدوير

زيادة وعي الطالب واعضاء هيئة التدريس واملوظفن 
بأهمية احلفاظ على البيئة من خالل الندوات 

واملؤمترات وورش العمل

تطوير بيئة اجلامعة وإعادة التدوير

املوافقة على اسعار احلد االدنى ملواقع االستثمار
الكراسة اخلاصة بعقد خدمات االعاشة املدعوم من 

قبل وزارة املالية لطالب وطالبات اجلامعة

 حتسن اخلدمات الغذائية املقدمة
ملنسوبي اجلامعة
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فهرس الجداول:

جدول 1: يوضح إجاميل عدد طالب الجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( لألعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول 2: يوضح مجموع طالب للدراسات العليا املقيدين بالجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( لألعوام الجامعية التالية 

جدول ٣: يوضح الجدول التايل عدد الطالب والطالبات املستجدين ملرحلة الدراسات العليا لألعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول ٤ :أعداد طالب الجامعة  املقيدين ملرحلة البكالوريوس يف املدن الجامعية الثالث حسب الكلية والجنس )ذكر/أنثى( للتأكد 

جدول ٥ :يبني أعداد الخريجني والخريجات الجامعة ملرحلة البكالوريوس خالل السنوات الجامعية الثالث املاضية الجنس 

جدول 6 :يبني أعداد الخريجني والخريجات الجامعة ملرحلة البكالوريوس خالل السنوات الجامعية الثالث املاضية بحسب الكلية 

جدول 7: يبني أعداد الخريجني والخريجات الجامعة ملرحلة املاجستري خالل السنوات الجامعية الثالث املاضية بحسب الجنس 

جدول 8 :يبني أعداد الخريجني والخريجات الجامعة ملرحلة املاجستري وبرامج الزمالة العامة والزمالة الدقيقة خالل السنوات الجامعية الثالث 
املاضية بحسب املرحلة والكلية 

جدول 9 :يوضح أعداد الخريجني الحاصلني عىل مراتب الرشف خالل األعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول 10يوضح أعداد الطالب الحاصلني عىل مراتب الرشف يف الجامعة وفروعها بناًء عىل الدرجة العلمية والجنس ودرجة مرتبة الرشف 
للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 11 : يبني أعداد الفعاليات  واألنشطة الطالبية وأنواعها والتي تم تنفيذها يف داخل وخارج الجامعة وفروعها 

جدول 12: يوضح الربامج الكربى املوسمية والتي أقيمت تحت إرشاف عامدة شؤون الطالب وكان الحضور عن طريق العرض املريئ يف برامج 
التواصل االجتامعي )Twitter، YouTube، Teams( خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 1٣: الربامج املستمرة طوال العام والتي تقام تحت إرشاف عامدة شؤون الطالب وكان الحضور عن طريق العرض املريئ يف برامج 
التواصل االجتامعي )Twitter، YouTube، Teams(  خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 1٤: يوضح أبرز األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية التي قامت بها عامدة شؤون الطالب يف الجامعة وفروعها خالل العام الجامعي 
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 1٥: يوضح الجدول التايل عدد األنشطة االجتامعية يف الجامعة وفروعها وعدد املشاركني فيها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 16: يوضح الجدول دور عامدة شؤون الطالب يف خدمة املجتمع وما تقدمة من اسهامات يف نرش الثقافة الصحية والعمل التطوعي 

جدول 17يوضح الجدول التايل عدد األنشطة الرياضية والرتفيهية يف املدينة الجامعة وفروعها وعدد املشاركني فيها خالل العام الجامعي 
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 18: يوضح الجدول التايل أنواع األنشطة الفنية يف املدينة الجامعية بالرياض ونبذة عن كل نشاط وعدد املشاركني فيه خالل العام 
الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 19: يوضح عدد األنشطة التقنية يف الجامعة وفروعها وعدد املشاركني فيها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 20: يوضح أعداد الطالب والطالبات املستفيدين من خدمات صندوق الطالب واملبالغ املرصوفة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 21: يوضح باألرقام االستشارات الطبية والتي تم تقدميها للمستفيدين من خدمات مركز صحة الطالب 

جدول 22: يوضح باألرقام مدى الخدمات التي يقدمها مركز صحة الطالب عىل مستوى الجامعة 

جدول 2٣: يوضح عدد املستفيدين من الرحالت اليومية التي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 2٤: الربامج التي تقدمها العامدة من خالل فروع الجامعة بالرياض وجدة واألحساء يف مجال خدمة املجتمع عرب التعاون مع كليات 
الجامعة ومشاركة منسوبيها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 2021/2020م ، يتضمن الجدول ما ييل: 

جدول 2٥: يوضح أعداد الرشاكات خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 26 : يوضح الربامج التدريبية املنفذة للطالب يف جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 27: يبني الجدول التايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة للعام الجامعي 1٤٤0/1٤٣9هـ بناًء عىل كل فرع من 
فروع الجامعة 
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جدول 28 : يبني الجدول التايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة للعام الجامعي 1٤٤1/1٤٤0هـ بناًء عىل كل فرع من 
فروع الجامعة 

جدول 29: يبني الجدول التايل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بالجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ بناًء عىل كل فرع من 
فروع الجامعة 

جدول ٣0 : يوضح الجدول أعداد أعضاء هيئة التدريس بناء عىل الرتبة األكادميية 

جدول ٣1: يوضح أعداد األساتذة واألساتذة املشاركني واألساتذة املساعدين يف الجامعة حسب الفرع، الكلية، الجنس والدرجة العلمية للعام 
الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٣2: يبني أعداد املحارضين واملعيدين ومدريس اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٣٣ : مؤرش قياس األداء للجامعة لألعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول ٣٤ :يبني عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلني عىل جوائز علمية خالل األعوام الثالثة املاضية 

جدول ٣٥: يبني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلني عىل جوائز علمية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٣6: إجاميل أعداد مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الثالث املاضية 

جدول ٣7 : يبني إجاميل أعداد مبتعثي الجامعة داخل وخارج اململكة خالل ثالثة أعوام جامعية 

جدول ٣8 : يوضح أعداد مبتعثني الجامعة يف الداخل والخارج مع بيان عدد املبتعثني الجدد واملقيدين والخريجون لجميع املراحل خالل العام 
الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٣9: يوضح أعداد املبتعثني الجدد لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث ومقدار نسبتهم من إجاميل عدد املبتعثني لجميع 
املراحل خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٤0: يوضح أعداد املبتعثني املقيدين لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث ومقدار نسبتهم من إجاميل عدد املبتعثني لجميع 
املراحل خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٤1: يوضح أعداد املبتعثني الخريجني الذين انهوا املستوى التعليمي الذي ابتعثوا له لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث 
ومقدار نسبتهم من إجاميل عدد املبتعثني لجميع املراحل خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٤2: يوضح أعداد املتدربني من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية خالل األعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول ٤٣ : يوضح أعداد املوظفني اإلداريني يف الجامعة ممن شارك بدورات تدريبية خالل األعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول ٤٤: يوضح عدد الدورات التي تم تقدميها للموظفني اإلداريني وأعداد املشاركني فيها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٤٥: يوضح ابرز البيانات اإلحصائية التي تم تنفيذها بالجامعة 

جدول ٤6: يوضح عدد البحوث املدعومة وميزانياتها خالل السنوات الثالث املاضية من تاريخ التقرير 

جدول ٤7: يبني عدد البحوث املدعومة حسب جهة التمويل خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٤8: يبني عدد األبحاث التي تم نرشها عن طريق الكليات يف الجامعة وفروعها 

 ISI , جدول ٤9: يوضح أعداد البحوث املنشورة عن طريق مركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث الطبية، يف مراصد وقواعد النرش العاملية مثل
SCOPUS   خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٥0: يبني عدد األبحاث الطالبية املنشورة عن طريق الكليات خالل الثالث سنوات املاضية 

جدول ٥1: يبني عدد البحوث املنشورة والجاري نرشها خالل العام الجامعي 2019/2018م، يف املجاالت العلمية التالية 

جدول ٥2: يبني عدد البحوث املنشورة والجاري نرشها خالل العام الجامعي 2020/2019م يف املجاالت العلمية التالية 

جدول ٥٣: يبني عدد البحوث املنشورة والجاري نرشها خالل العام الجامعي 2021/2020م يف املجاالت العلمية التالية 

جدول ٥٤: البحوث العلمية والجمعيات خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٥٥: عدد البحوث املنشورة داخل وخارج نطاق مراكز البحوث العلمية بحسب املجاالت للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 2021/2020م
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جدول ٥6: يبني املجالت العلمية التي يشارك فيها جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث 
الطبية ومنسوبيه خالل العام الجامعي  1٤٤2/1٤٤1هـ وهي كام ييل 

جدول ٥7: يوضح مساهامت كليات الجامعة يف الجمعيات العلمية املحلية والعاملية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول ٥8: يوضح أعداد براءات اإلخرتاع يف الجامعة ومركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث الطبية خالل األعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول ٥9: يوضح الجدول قامئة بأسامء براءة االخرتاع يف الجامعة ومركز امللك عبد الله العاملي لألبحاث الطبية خالل العام الجامعي 
 1٤٤2/1٤٤1

جدول 60: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات الجامعة بالرياض للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 61: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات الجامعة بجدة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 62: بيان مبصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ يف مكتبات الجامعة باألحساء للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 6٣: يوضح أعداد الكتب املستعارة والفئة املعارة لها حسب الكلية واللغة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 6٤ : يوضح أعداد مكتبات الجامعة وفروعها وأعداد العاملني املؤهلني مهنياً لخدمة زوار املكتبات خالل لعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ
 

جدول 6٥: يبني املؤهالت الدراسية للعاملني يف املكتبات حسب الدرجة العلمية ملنسويب عامدة املكتبات خالل العام الجامعي 
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 66: يوضح أعداد منسويب عامدة املكتبات حسب الجنس خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 67: يوضح مواقع مكتبات الجامعة مبركزها الرئييس وفروعها وعدد العناوين والنسخ واملجلدات للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 68: يوضح عدد برامج البكالوريوس والدراسات العليا والتي تقدمها الجامعة بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، للعام الجامعي 
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 69: يوضح برامج البكالوريوس واملاجستري والتي تقدمها الجامعة بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 70: يوضح أعداد األقسام والتخصصات يف الجامعة وفروعها والدرجة العلمية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 71: عدد الدورات التدريبية املقدمة من الكليات وأعداد املتدربني املستفيدين منها خالل الثالث سنوات املاضية 

جدول 72: يوضح مجموع عدد األطباء املقيمني وأطباء الزمالة و األطباء املتدربني باملركز الرئييس بالجامعة وفروعها لألعوام الجامعي الثالثة 
ملاضية 

جدول 7٣: يستعرض برامج املاجستري التي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 7٤: يوضح عدد برامج تدريب الزمالة العامة وعدد األطباء امللتحقني بها يف الجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 7٥: يوضح الجدول التايل الربامج التدريبية ألطباء الزمالة الدقيقة واملقدمة من الجامعة بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس 
الوطني يف الرياض وجدة واألحساء والدمام واملدينة املنورة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 76: أعداد املؤمترات وامللتقيات واملحارضات التي عقدت خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 77: يوضح الجدول التايل األنشطة الّتي متت املشاركة فيها عرب عامدة الدراسات العليا خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 78: يوضح الجدول التايل عدد األنشطة العلمية التي تقام يف الجامعة عرب عامدة الدراسات العليا خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ
 

جدول 79 : يوضح مجموع عدد موظفي الجامعة من الجهاز اإلداري والصحي والفني خالل ثالثة سنوات املاضية 

جدول 80: توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني والصحي يف الجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 81: أعداد املوظفني يف الجامعة بناًء عىل املجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ يف مدينة الرياض
 

جدول 82: أعداد املوظفني يف الجامعة بناًء عىل املجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ يف مدينة جدة 

جدول 8٣: أعداد املوظفني يف الجامعة بناًء عىل املجموعة الوظيفية والجنسية والجنس خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ يف مدينة األحساء
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جدول 8٤: يوضح أعداد املوظفني االداريني يف اقسام الجامعة وذلك بناء عىل املؤهل العلمي والجنسية والجنس واإلجاميل 1٤٤2/1٤٤1هـ 
املوافق 2021/2020م يف مدينة الرياض 

جدول 8٥: يوضح أعداد املوظفني االداريني يف اقسام الجامعة وذلك بناء عىل املؤهل العلمي والجنسية والجنس و اإلجاميل  1٤٤2/1٤٤1هـ 
املوافق 2021/2020م بجدة 

جدول 86: يوضح أعداد املوظفني االداريني يف اقسام الجامعة وذلك بناء عىل املؤهل العلمي والجنسية والجنس واإلجاميل 1٤٤2/1٤٤1هـ 
املوافق 2021/2020م يف مدينة األحساء 

جدول 87: النسبة املتحققة من السعودة يف الوظائف بالجامعة وذلك حسب املجموعة الوظيفية لألعوام الجامعية الثالثة املاضية 

جدول 88: توزيع االعتامدات املالية يف ميزانية الجامعة ومعدل النمو السنوي لألعوام املالية التالية 

جدول 89: يوضح مقدار املخصصات يف ميزانية الجامعة للعام املايل 2020م 

جدول 90: يوضح مشاريع الجامعة واملبالغ املعتمدة وقيمة العقد واملبالغ املرصوفة 

جدول 91: يوضح عدد الدعاوي القضائية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 92: يوضح تصنيف القضايا بحسب موضوعها واعدادها للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 9٣: يوضح أنواع الدعاوي بحسب األنظمة ذات الصلة 

جدول 9٤: عدد الربامج األكادميية الحاصلة عىل االعتامد الربامجي للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 9٥: يوضح ترتيب الجامعة يف عدد من التصانيف وأنواعها للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 96: يوضح الجدول التايل ما تم تحقيقه من أهداف الخطة االسرتاتيجية للجامعة يف العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ املوافق 
2021/2020م عىل النحو التايل 

جدول 97: املبادرات املقرتحة من اللجنة اإلرشادية الدامئة إلمتام خطة التحول 

جدول 98: يوضح مؤرشات قياس االداء: الجودة واالرتقاء باملستوى النوعي لربامج التعليم العايل يف الجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ
 

جدول 99: الجدول التايل يبني مؤرشات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي للجامعة خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 100: جدول يوضح أعداد الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 101: يوضح إنجازات العامدة يف الرياض وجدة واألحساء للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 102: يوضح الجدول االتفاقيات املربمة ومذكرات التفاهم والتي تم االتفاق عليها خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 10٣: يوضح مجاالت الدورات والربامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الكلية وعدد املتدربني فيها للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 10٤: يوضح الجدول عدد الفعاليات التي نفذت يف كلية الطب من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس خالل 
العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 10٥ : الفعاليات التي نفذت من أجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة خالل العام الجامعي  
1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 106: يوضح التايل عدد الرحالت وعدد املستفيدين منها يف خدمة النقل املقدمة من الجامعة 

جدول 107: إنجازات إدارة العالقات الجامعية واإلعالم للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 108: إنجازات إدارة الشؤون الفنية للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 109: يوضح الجدول التايل املشاريع املنجزة يف الجامعة والتي ترشف عليها إدارة الشؤون الفنية خالل العام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 
2021/2020م 

جدول 110إنجازات اإلدارة العامة لخدمات تقنية املعلومات للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

جدول 111: يوضح التحديات التي تواجهها الجامعة مع بيان املقرتح املناسب لها وفق األهداف االسرتاتيجية 2016-2021م 
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فهرس الرسوم البيانية:

رسم توضيحي 1 : يوضح نسبة زيادة اعداد الطالب والطالبات املقيدين الجامعة ملرحلة البكالوريوس وذلك  مبتوسط منو مبقدار ٣.%2 

للطالب ومتوسط منو مبقدار ٤.2% للطالبات خالل الثالث سنوات املاضية 

رسم توضيحي 2: يوضح نسبة زيادة عدد املقيدين ملراحل الدراسات العليا مبتوسط منو مبقدار 7% لربنامج الزمالة العامة ومتوسط منو مبقدار 

20% لربنامج الزمالة الدقيقة للسنوات الثالث املاضية 

رسم توضيحي ٣: يوضح نسبة زيادة عدد املقيدين ملرحلة املاجستري مبتوسط منو مبقدار 2.7% للثالث سنوات املاضية وبزيادة بنسبة %6 

للعام الجامعي املايض عن السابق له 

رسم توضيحي ٤ :يبني اعداد الطالب املستجدين يف األعوام الجامعية التالية الثالثة املاضية ومبتوسط منو 0.7% للطالب و متوسط منو ٣% 

للطالبات، ونالحظ ارتفاع املستجدين من الطالب بالعام املايض بنسبة ٤% عن العام السابق له بينام ارتفع عدد الطالبات بالعام املايض ٤.٥% 

عن العام السابق له 

رسم توضيحي ٥ :يبني اعداد الطالب والطالبات املستجدين يف كلية العلوم واملهن الصحية لألعوام الجامعية الثالثة املاضية، ونالحظ بأن 

متوسط معدل النمو للطالب هو 2.8% ومتوسط معدل النمو للطالبات هو 0.1%. بحيث ارتفع معدل الطالب للعام املايض بنسبة ٣.٣% عن 

العام السابق له وارتفع معدل الطالبات للعام املايض ٤.2% عن العام السابق له 

رسم توضيحي 6 :يبني اعداد الطالب والطالبات املستجدين لربنامجي الزمالة واإلقامة لألعوام الجامعية الثالثة املايض، حيث أن متوسط 

معدل النمو ملرحلة املاجستري هو 18% ومتوسط معدل النمو لربنامج الزمالة العامة 6% ومتوسط معدل النمو لربنامج الزمالة الدقيقة ٣6% 

ونالحظ ارتفاع ألعداد الطالب والطالبات للعام املايض عن سابقه بنسبة 10.٤% ملرحلة املاجستري و20.٣% لربنامج الزمالة وانخفاض بسيط 

بنسبة 0.2% لربنامج اإلقامة 

رسم توضيحي 7 :يبني أعداد الخريجني لألعوام الثالثة املاضية حسب الجنس )ذكر/أنثى( حيث يبلغ متوسط معدل النمو للخريجني ٣1% 

والخريجات ٣٣%، ونالحظ ارتفاع بعدد الخريجني للعام املايض بنسبة 2٤% وارتفاع بعدد الخريجات بنسبة %28 

رسم توضيحي 8 :يبني أعداد الخريجني لألعوام الثالثة املاضية حسب كل كلية ونالحظ ارتفاع يف أعداد الخريجني بنسبة ٤0% بني العامني 

1٤٤0/1٤٣9هـ و1٤٤1/1٤٤0هـ، وارتفاع بنسبة 26% بني العامني 1٤٤1/1٤٤0هـ و 1٤٤2/1٤٤1هـ 

رسم توضيحي 9: يبني أعداد الخريجني لألعوام الثالثة املاضية حسب الجنس )ذكر/أنثى( حيث تبلغ نسبة متوسط النمو للخريجني %26 

والخريجات 2٥%، ونالحظ ارتفاع مبعدل الخريجني والخريجات للعام املايض عن العام السابق له، حيث بلغ االرتفاع لدى الخريجني %2٥ 

وارتفاع عدد الخريجات بنسبة 

رسم توضيحي 10: يبني أعداد الخريجني مع مرتبة الرشف خالل السنوات الثالثة املاضية ونالحظ منو عام لعدد الحاصلني عىل مراتب الرشف 

بحيث بلغ متوسط معدل النمو ملرتبة الرشف األوىل بتقدير ممتاز ٤8% ومرتبة الرشف الثانية بتقدير ممتاز ٥0% ومرتبة الرشف الثانية 

بتقدير جيد جداً %29 

رسم توضيحي11: يوضح أعداد الفعاليات واألنشطة الطالبية وأنواعها يف الجامعة خالل الثالثة أعوام الجامعية املاضية ونالحظ انحفاض يف 

عدد األنشطة للعامني الجامعيني 1٤٤1/1٤٤0هـ و 1٤٤2/1٤٤1هـ وذلك بسبب جائحة فايروس كورنا 
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رسم توضيحي12: يوضح عدد الخدمات املقدمة للطالب والطالبات من مركز صحة الطالب لألعوام الجامعي الثالثة املاضية 

رسم توضيحي 1٣: بيان أعداد أعضاء هيئة التدريس السعوديني والغري السعوديني يف الجامعة لألعوام الجامعية الثالث املاضية ونالحظ 

انخفاض يف عدد أعضاء هيئة التدريس من الجنسية السعودية بنسبة ٣% مقارنة بالعام السابق له وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس الغري 

سعوديني انخفضت مبقدار ٥% 

رسم توضيحي 1٤: بيان أعداد أعضاء هيئة التدريس بناء عىل الجنس )ذكر/ انثى( لألعوام الجامعية الثالثة املاضية ونالحظ زيادة بعدد 

أعضاء هيئة التدريس األناث مبتوسط 9% خالل الثالث أعوام الجامعية املاضية، وانخفاض عدد أعضاء هيئة التدريس الذكور مبتوسط %2 

للعوام الجامعية الثالثة املاضية 

رسم توضيحي 1٥: لشكل يبني أعداد الطالب املبتعثني خالل الثالث سنوات املاضية ونالحظ تراجع بعدد املبتعثني للعام الجامعي 

1٤٤2/1٤٤1هـ بنسبة 18% عن العام السابق له 

رسم توضيحي 16 :يبني عدد األبحاث املدعومة وميزانيتها، كام نالحظ انخفاض يف عدد األبحاث املدعومة بنسبة ٥0% وانخفاض ميزانيتها 

بنسبة ٥9%. 

رسم توضيحي 17 : يبني عدد األبحاث الطالبية املنشورة خالل الثالثة أعوام الجامعية املاضية ونالحظ زيادة يف عدد األبحاث بنسبة ٤8% عن 

العام السابق له 

رسم توضيحي 18 :يبني أعداد الكتب املستعارة يف مكتبات الجامعة للعام الجامعي 1٤٤2/1٤٤1هـ 

رسم توضيحي 19 :يبني أعداد الدورات واملستفيدين منها خالل ثالث أعوام الجامعية املاضية، ويالحظ ارتفاع بنسبة ٤٥% يف عدد املستفيدين 

وانخفاض بنسبة 12% بعدد الدورات املقدمة. 

رسم توضيحي 20 :يبني أعداد األطباء املقيمني والزمالة واملتدربني يف برنامجي الزمالة العامة والزمالة الدقيقة خالل األعوام الثالثة املاضية، 

ونالحظ ارتفاع يف مجموع األعداد مبتوسط ٥%. 
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