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 كلمة مدير الجامعة 

  

على الصعيدين المحلي بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية هو الحصول على مركز مشرف  أولوياتنا وأهتماماتنا    أن من

. وذلك عبر الرفع من مستوى الجودة في التعليم الجامعة وفورعها   الرقي بمخرجات ومعطيات جميع العلوم الصحية والطبية في  وإيضا   والدولي  

والبحث العلمي، والذي يُعد عامال  أساسيا  لخلق مخرجات تكون ذات جودة عالية في إعداد وتهئية خريجي طالب الجامعة، ليكون بذلك  والتعلم 

 بناء مجتمعا  صحيا .لون عونا  لهم في مساهمتهم م ولتكؤون مكانتهم العلمية والعملية من بين صفوف المتميزين في مجالهوحافزا  لهم لكي يتب

الجهود المبذولة  م، 2018/2019الموافق  1439/1440عام الجامعي والخاص بالالتقرير السنوي للجامعة  يظهر لنا يسعدني بأن كما 

والتي تم إنجازها لتحقيق أقصى  ،في المساهمة الفعالة في تنفيذ المشروعاتجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  من قبل منسوبي

خادم لدن من الجامعة به تحظى  الدعم الغير محدود الذي  إلىدرجات النجاح في تطوير العمل األكاديمي واإلداري والفني بالجامعة، مشيرا  

بتوجيهات ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير  ، ووحكومته الرشيدة –حفظه هللا  -ن الملك سلمان بن عبد العزيزالحرمين الشريفي

، ومعالي وزير التعليم عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيزاألمير/    الملكي  محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك وزير الحرس الوطني صاحب السمو 

 حمد بن محمد آل الشيخ. الدكتور/ 

هيئة التدريس ومن في حكمهم ومديري إدارات  أعضاءو قساموالعمداء ووكالئهم ورؤساء األوكالء الجامعة لسعادة والشكر موصول بالتقدير 

قائمين في عمادة التطوير لما بذلوه من جهود على لل كذلك في تحقيق هذه اإلنجازات والشكر  اقطاعات الجامعة وكافه منسوبيها الذين ساهمو

 وإخراجه بشكله النهائي.الخاص بالجامعة إعداد التقرير 

 

 

 

 

 مدير الجامعة 

 يأود. بندر بن عبدالمحسن القن
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 كلمة وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية 

 

لمواكبة عجلة التطوير المتسارعة في عملية التعلم والتعليم الجامعي فإنه يتوجب علينا في وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية   

الحرص على أن يتم تطبيق أحدث وأفضل المعايير والمتبعة على الصعيد المحلي والدولي. حيث يتم تعزيز المفاهيم والسبل الخاصة بالتطوير 

كما يوضح ي المجال األكاديمي، والسعي المستمر لضمان تطبيقها على أرض الواقع، وذلك من اجل تحقيق تلك األهداف االستراتيجية.  والجودة ف

ي الجامعة لنا التقرير انعكاسا  واضحا  لواقعنا ومسيرتنا العلمية والتعليمية ومستشهدا  باألرقام والحقائق، باإلضافة إلى معلومات تعكس مدى سع 

هذا التقرير السنوي للجامعة والخاص بالعام الجامعي م على أرض الواقع. و2021-2016ستمر نحو ترجمة أهدافها االستراتيجية الم

لتذليل الصعاب المتوقعه من اجل  الدؤوب مدى الجهود التي تقدمها إدارة الجامعة من السعي يبرز ، م2018/2019هـ الموافق 1439/1440

والتي تم اعتمادها، مما يجعل العملية التعليمية الصحية والطبية متوافقة مع ما تم التخطيط له  األهداف االستراتيجيةدعم مسنوبيها على تحقيق 

ويتمركز الهدف الرئيسي للجامعة حول مهارات الطالب وكيفية تطويرها وتنميتها   في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.

جل تزويد سوق العمل ومتطلباته في المملكة بالكوادر الوطنية المتميزة في المجال الصحي والطبي من أصحاب الكفاءة والفعالية التي من  امن 

لها  الهدف السامي رسالة الجامعة وتحقق بذلك ، لت2030ما جاء في الخطة الوطنية  تتوافق مع نجاح الخطة االستراتيجية للجامعة والتي إشأنها 

 وطن". ة"جامعة لصح  عبر

 

 

 

 وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية 

 أ . د. محمد بن سعد المعمري 
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 وعميد عمادة التطوير  وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية كلمة  

 

من اجل ضمان تطوير المخرجات األكاديمية هو أن من أولويات عمادة التطوير بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

. ويتم ذلك عبر اتمام 2030والتي بدورها تتوافق مع الرؤية  2016/2020خطة الجامعة االستراتيجية مع تحقيق جميع األهداف والتي تتوافق 

خبراء محليين وعالميين في سبيل تحقيق ضمان سير الخطة االستراتيجية للجامعة، والتي تعكس االثر على جودة العملية   مع  تعاوناتفاقيات 

للجامعة للعام العلمية والتعليمية من خالل تركيز القدارت والجهود المبذوله لنجاح العملية الطبية الصحية التعليمية. كما يبرز لنا التقرير السنوي 

، المستوى المميز الذي تحظى به الجامعة باألرقام والحقائق. وللوصول إلى مخرجات عملية 2018/2019هـ الموافق 4391/1440الجامعي 

ية.  بحثية ناجحة ومميزة حرصت العمادة على أن تكون أهدافها متناسقة مع األهداف االستراتيجية للجامعة فيما يتعلق بالتطوير والجودة النوع

امعة حول تطوير وتنمية مهارات طالب الجامعة، ليكون بذلك خريجي جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وتتمركز أهداف الج 

ليكتمل بذلك تحقيق الرؤية والرسالة من أصحاب الكفاءات المتميزة، وذو مهارات علمية وعملية يتطلبها سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.  

 "جامعة لصحة وطن". ا الجامعية لتكون رسالته

 

 

 

 

 

 وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية 

 وعميد عمادة التطوير 

 د. عبدالملك بن محمد الكثيري أ.
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 القادة في الجامعة 

 :الصحية جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم مجلس  أعضاء

 الجامعةمدير  يوا المحسن القن معالي الدكتور بندر بن عبد  -

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية  العيسى  سعادة األستاذ الدكتور يوسف بن عبد هللا -

 وكيل الجامعة للدراسات العليا إبراهيم بن علوان العلوانالدكتور األستاذ سعادة  -

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

 الجامعة لشؤون الطالبات ةوكيل الفوزان الدكتورة هيا بنت محمدسعادة  -

 أمين عام مجلس الجامعةسعادة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالرحمن العبدالكريم  -

 وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عمادة التطوير سعادة األستاذ الدكتور عبدالملك بن محمد الكثيري -

 الجامعة المساعد للشؤون التعليمية  ةوكيلسعادة األستاذ الدكتورة حنان بنت محمد القادري   -

 ةالعلوم والمهن الصحي وكيل الجامعة المساعد للشؤون التعليمية وعميد كلية سعادة الدكتور عبدالمحسن بن عودة الكشي -

 عميد عمادة القبول والتسجيل غيهب الغيهب بن سعادة الدكتور محمد  -

 عميد عمادة الدراسات العليا  الدكتور فايز بن فالح الحجيلي  سعادة األستاذ -

 عميد عمادة شؤون الطالب سعادة الدكتور سليمان بن عبدهللا القويفلي -

 عميد عمادة الجودة النوعية سعادة الدكتور خالد بن حمد الجمعان -

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

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

 جدة  – عميد كلية الطب  سعادة الدكتور منصور بن عبدهللا القرشي -

 الرياض –عميد كلية الصيدلة  محمد البكيريالدكتور عبدالكريم بن  األستاذ سعادة  -

 عميدة كلية التمريض بالرياضسعادة الدكتورة هند بنت محمد الغدير  -

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

 األحساء – عميدة كلية التمريض الشهاب  بنت عزيز   عزيزة ةسعادة الدكتور -

 الرياض –عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  المطيري خلفسعادة الدكتور محمد بن  -

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

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

 كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحيةعميد  عبداللطيف السالمة  سعادة الدكتور ماجد بن  -
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 : وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها

 وكاالت الجامعة:  •

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية •

 وكالة الجامعة للدراسات العليا •

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية •

  وكالة الجامعة لشؤون الطالبات •

 وكالة الجامعة للبحث العلمي  •

 وكالة الجامعة لتقنية والمعلوماتية الصحية •

 فروع الجامعة وكلياتها:  •

 فرع الرياض: 

 طالبات( -)طالب      كلية الطب   •

 طالبات( -)طالب     كلية العلوم الطبية التطبيقية  •

 طالبات( -)طالب      كلية الصيدلة  •

 طالبات( -)طالب      كلية طب األسنان •

 )طالبات(                كلية التمريض  •

 طالبات( -)طالب   كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية •

 طالبات( -)طالب       كلية العلوم والمهن الصحية •

 فرع جدة: 

 طالبات( -)طالب      كلية الطب   •

 طالبات( -)طالب     كلية العلوم الطبية التطبيقية  •

 )طالبات(                      كلية التمريض  •

 :األحساءفرع 

 طالبات( -)طالب    كلية العلوم الطبية التطبيقية  •

 )طالبات(    كلية التمريض  •

 العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:  •

 عمادة القبول والتسجيل •

 عمادة الدراسات العليا •

 ن الطالبعمادة شؤو •

 عمادة الجودة النوعية •

 عمادة التطوير •

 عمادة المكتبات  •
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 والمجالس واللجان الرئيسية في الجامعة والمراكز اإلدارات 

 اإلدارات في الجامعة:  •

 الشؤون اإلدارية والمالية إدارة •

 العامة للعالقات الجامعية واإلعالم دارةاإل •

 الشؤون التقنية إدارة •

 الخدمات المساندة إدارة •

 المشتريات إدارة •

 المراكز:  •

 عبدهللا العالمي لألبحاث الطبيةمركز الملك  •

 مركز تدريب الدراسات العليا •

 مركز المهارات والمحكاة السريرية •

 المركز الوطني الخليجي للممارسات الصحية المبنية على البراهين •

 مركز االستشارات والدراسات •

 مركز التميز للمعلوماتية الصحية •

 مركز صحة الطالب •

 : الرئيسية   المجالس واللجان •

 مجلس الجامعة •

 المجلس العلمي •

 الس الكلياتمج  •

 قسامالس األمج  •

 مجلس الدراسات العليا في الجامعة •

 مجلس بحوث الطالب •

 مجلس الطالب اإلستشاري •

 لجنة الميزانية بالجامعة •

 لجنة التوظيف •

 اللجنة الدائمة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية •

 والخطط الدراسيةللمناهج اللجنة الدائمة  •

 اللجنة اإلرشادية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي •

 لجنة نظام التقارير والتحليل في الجامعة •

 لجنة التعامالت اإللكترونية •

 للحوكمة والتنظيم في الجامعةاللجنة االستشارية  •

 اللجنة التنفيذية لجائزة مدير الجامعة للتَميز •

 تحقيق مشاريع الجامعةاللجنة الدائمة للتميز في  •

 لجنة تطوير المهارات اإلدارية والتنفيذية •
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 لجنة التدريب واالبتعاث •

 لجنة الجمعيات العلمية •

 لجنة معلمي اللغات اإلنجليزية والمحاضرين والمعيدين •

 لجنة الحرم الجامعي للطالبات •

 

 

 النطاق الجغرافي للجامعة    -التطور  -  النشأة

هـ، الموافق السادس عشر من شهر  1426في الخامس من شهر صفر للعام  – لىا رحمه هللا تع –عبدهللا بن عبدالعزيز مر خادم الحرمين الملك أ

ة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، األكاديميم، بإنشاء جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والتي كانت نواتها البرامج  2005مارس  

امج التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. وبتسارع وتيرة النمو السكاني ومتطلبات مواكبة مراحل التطور محليا  وعالميا  لهذه البر

وبفضل من هللا  بية والعلوم الصحية.  ة والتي نتج عنها خلق وتأهيل كوادر وطنية مميزة في مختلف التخصصات في شتى المجاالت الطاألكاديمي

فقد تم وضع حجر األساس لمشاريع المدن الجامعية      –رحمه هللا    –خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  مقام  وحرص ومتابعة من  

م. كما تعتبر جامعة  2008 مايون  هـ، الموافق السادس عشر م1429لى وفي التاسع من جمادى األ ،األحساءالثالث في كل من الرياض وجدة و

.  والطبية  سط والعالم العربي متخصصة في مجال العلوم الصحيةول جامعة على مستوى الشرق األأوالملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  

تمتاز الجامعة بإرتباط مباشر بالشؤون الصحية بوزارة كما  .  األحساءومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في كل من مدينة جدة ومدينة  

الفعال والمباشر بين جامعة الملك  تعاونال من نوعها فيالحرس الوطني حيث أن هذا األرتباط اكسب الجامعة دورا  بارزا  في إيجاد بيئة فريدة 

سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها وبين مدن الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في كال  من الرياض وجدة  

  المعايير المتقدمة  أفضلو  أحدثبق  ة ببرامج تدريب ميدانية في المدن الطبية والتي تطاألكاديمي، مما عزز بدعم مناهج وبرامج الجامعة  األحساءو

هيئة  أعضاءتوفير بيئة أكاديمية متميزة وفريدة تتيح للطالب التدريب تحت إشراف ومتابعة من  إلىضافة عالميا  في الرعاية الصحية، باإل

 التدريس بالجامعة ممن يمتازون بكفاءة عالية في المجاالت الطبية والصحية. 
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 : 2021-2016 ستراتيجية للجامعة الخطة اال

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز بن سعود للعلوم الصحية منهج تعليمي وإداري يتواكب مع تطورات العالم الحديث مما يتطلب رسم    إدارةتتبنى  

يتم تحقيقها على أرض الواقع عبر السنوات القادمة والتي بدورها تفي بتطلعات ، حيث  ها بناء أهداف الجامعةلووضع خارطة طريق يتم من خال

 .2030والخطة الوطنية دة حكومتنا الرشي

 الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

 الرؤية 

 تحقيق ريادة عالمية في تعليم العلوم الصحية، مع التميز في البحث العلمي، ورعاية المرضى، وخدمة المجتمع

 الرسالة 

 .لتعزيز الصحة في الوطنالعلمي وخدمة المجتمع ث والبح  العلوم الصحيةتقديم خدمات عالية الجودة في تعليم 

 القيم األساسية 

 حترام، واإلنصاف، والرحمةاألخالق السامية: الصدق، واال •

 والتنسيق تعاونالالعمل الجماعي:  •

 المسؤولية: إنجاز المهام •

  الشفافية: العمل بوضوح •

 التميز: االلتزام بجودة األداء واالبتكار واإلبداع •

 

 القيم العامة للخطة االستراتيجية  

تقديم برامج تعليمية صحية مبتكرة لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا متوافقة مع المقاييس العالمية، وفي بيئة محفزة فكريا    .1

 ومرتكزة على الطالب.

التواصل الفعال، محافظين على  تخريج ممارسين صحيين على أعلى درجات الكفاءة، قادرين على التفكير الموضوعي، متمكنين من  .2

 ، يحترمون المنظور االجتماعي، ويقدمون نموذجا  مثاليا  للمواطنة.السامية القيم اإلسالمية

استخدام الموارد والخبرات الواسعة في المدن الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بغرض تحسين الوضع الصحي   .3

 للمجتمع ورفاهيته.

 ثية قوية داخل الجامعة.احتضان ثقافة بح  .4

 حترام المحلي والعالمي لما تقدمة من خدمات متميزة للمجتمع السعودي والعالمي.واإل التقديركسب الجامعة  .5
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 ستراتيجية أهداف الجامعة اال

ة لتخريج مختصين صحيين ذوي كفاءة  األكاديميوالسمعة الوطنية والعالمية من خالل التطوير المستمر للبرامج واالعتماد  عترافاأل ل: والهدف األ 

 عالية ومواطنين فاعلين.

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

 للجامعة في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في المسؤولية االجتماعية الوطنية.المشاركة الشاملة  الهدف الثالث: 

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

 هيئة التدريس المؤهلين والقوى العاملة المتميزة في توفير فرص تطويرهم مهنيا .  أعضاءتوظيف  الهدف الخامس:

مستوى    إلىللوصول   الطبية  ألبحاثالتكامل بين الجامعة، والشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدهللا العالمي ل  الهدف السادس:

 النظام الصحي الموحد.

 . األساس المالي للجامعةتقوية  الهدف السابع:

 . عالية لتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب على جميع مستويات الجامعة ةاألداء اإلداري بكفاء الهدف الثامن:

 . جودة الحرم الجامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء لمجتمع الهدف التاسع:
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 دارة السلطات واإل

وعمداء العمادات المساندة، واإلدارات المساعدة.  وعمداء الكليات  الجامعة من مدير الجامعة، ووكالء الجامعة، والوكالء المساعدين،    إدارةتتكون  

ة واإلدارية والسعي للحصول على األكاديميرؤية الجامعة في التحسين المستمر لبرامجها ووحداتها  طارإفي  دارةوتأسست لجنة السلطات واإل

الجامعة. والوثيقة أعدت    دارةالتنظيم الداخلي إل  إلى  دارة. وتشير وثيقة الجامعة للسلطات واإلللجامعة وجميع البرامج الدراسية  األكاديمياالعتماد  

 بين الجامعة والمعنيين باألمر. تعاونالتعزيز  إلىضافة الجامعة، باإلخصيصا  لتنظيم العالقات داخل 

 التنظيمي للجامعة  اإلداري  الهيكل

ضمان تحقيق الهيكل التنظمي للجامعة وذلك من اجل اعتماد أهداف  تعتبر منتعزيز نظام الحوكمة عن طريق تحديد المهام والمسؤوليات ن إ

وخدمة المجتمع.  ألبحاثفعالية وآلية إتخاذ القرارات والتي من شأنها إنجاح العمل في المسيرة العلمية والتعليمية وا
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 الأول: الطالب والطالبات ابجلامعة الفصل  
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 تمهيد: 

في هذا الفصل األول والخاص بطالب وطالبات الجامعة يتم استعراض ملخص بيانات وإحصائيات الجامعة والتي تعكس مدى التقدم  

والدراسات العليا وبرامج اإلقامة والزمالة، مع  الذي يحرزه طالب وطالبات الجامعة من خالل مسيرتهم التعليمية لبرامج البكالوريوس  

بيان عدد الطالب والطالبات الذين انضموا حديثا  تحت لواء هذه المؤسسة التعليمية، ويتم ايضا  في هذا الفصل استعراض بعض البيانات 

 هـ1439/0144واإلحصائيات التي تفّصل أعداد الطالب المستجدين والمقيدين والخريجين للعام الجامعي 
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 : عرض بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي: 1.1

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

 

والتي  لدى الجامعة مجموعة من البرامج الطبية والصحية والتي تتوافق بمخرجاتها العلمية ما تقدمه الدول المتطورة في هذا المجال 

تتناسب مع متطلبات المرحلة العلمية لدرجة البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج االقامة وبرامج الزمالة، حيث بلغ إجمالي عدد  

 ( طالب وطالبة موزعين على النحو التالي:12238هـ )1439/1440طالب الجامعة للعام الجامعي 

 هـ 1439/1440هـ 1438/1439هـ 1437/1438عدد طالب الجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( لألعوام الجامعية : يوضح إجمالي 1 جدول

 التصنيف

 هـ1439/1440العام الجامعي  هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1437/1438العام الجامعي 

 المجموع انثى  ذكر  المجموع انثى  ذكر  المجموع انثى  ذكر 

 12238 6414 5824 11708 6059 5649 9877 5127 4750 العدد

 % 100 %52 %48 100% %52 %48 100% %52 %48 النسبة المئوية
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ 1439/1440و  هـ1438/1439هـ و 1437/1438حسب الجنس )ذكر/أنثى( للعام الجامعي يوضح مجموع طالب الجامعة لمرحلة البكالوريوس : 2جدول 

 التصنيف المرحلة

عدد الطالب والطالبات المقيدين  

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1437/1438

عدد الطالب والطالبات المقيدين  

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1438/1439

عدد الطالب والطالبات المقيدين  

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1439/1440

 البكالوريوس 

 

 4569 4403 3527 ذكر

 5416 5111 4316 أنثى

 9985 9514 7843 المجموع

 

 خالل الثالث سنوات الماضية %18بمقدار  الجامعة لمرحلة البكالوريوس وذلك والطالبات المقيدين طالبالد اعدايوضح نسبة زيادة : 1رسم توضيحي 

 

 هـ1439/1440و  هـ1438/1439 و هـ1437/1438 الجامعي للعام( أنثى/ذكر) الجنس حسب للدراسات العليا بالجامعة التعليمية المراحل تصنيف: 3 جدول

 التصنيف المرحلة

عدد الطالب والطالبات المقيدين  

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1437/1438

عدد الطالب والطالبات المقيدين  

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1438/1439

الطالب والطالبات المقيدين  عدد 

بالجامعة للعام الجامعي  

 هـ1439/1440

 ماجستير

 65 64 51 ذكر

 153 111 68 أنثى

 218 175 119 المجموع

 برامج االقامة *

 1050 940 957 ذكر

 754 681 624 أنثى

 1804 1621 1581 المجموع

 برامج الزمالة ** 

 

 140 242 215 ذكر

 91 156 119 أنثى

 231 398 334 المجموع

 2253 2194 2034 الكلي  المجموع

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

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

3527

4403
4569

4316

5111
5416

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

هـ1437/1438العام الجامعي  هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1439/1440العام الجامعي 

ذكر أنثى
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

وال يخفى على قيادات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية مدى حاجة الوطن إلى كوادر وطنية من اصحاب التخصصات 

الطبية والصحية باإلضافة إلى النقص في الكادر الطبي على مستوى سوق العمل في المملكة العربية السعودية وخصوصا  الكادر 

طالب والطالبات خالل العاميين الجامعيين الماضية يتضح لنا بأن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور  النسائي. وباالطالع على عدد ال

لطالب الجامعة بمركزها الرئيسي بالرياض وفروعها بجدة واإلحساء. ويوضح الجدول التالي العدد الحقيقي لمجموع    المجموعفي العدد  

 طالب الجامعة من الجنسين وهي على النحو التالي:

 : استعراض تفاصيل البيانات الخاصة بأعداد الطالب بالجامعة على النحو التالي: 1.2

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

والطالبات في المجاالت الطبية تتميز كلية العلوم المهن الصحية بالجامعة بكونها مركز انطالق المسيرة العلمية والتعليمية للطالب 

والصحية. حيث أن الهدف الرئيسي لهذه الكلية يتمحور في رفع المستوى العلمي للملتحقين حديثا  للجامعة من خريجي الثانوية العامة.  

زية، مما يساعدهم  وامدادهم بالقدر الكافي من متطلبات التعليم الصحي والطبي باإلضافة إلى رفع مستواهم ومهارتهم في اللغة اإلنجلي

في فهم واستيعاب متطلبات المرحلة العلمية والتعليمية. كما تساعد الكلية طالبها على االنتقال السلس من المرحلة الثانوية لمواكبة  

لجامعي طموحهم في الدراسة المهنية في الكليات العلمية الصحية. ويوضح لنا الجدول التالي عدد طالب الجامعة المستجدين خالل العام ا

 هـ.1439/1440هـ و1438/1439هـ و1437/3814

 

119 175 218

1581
1621

1804

334
398

231

0

500

1000

1500

2000

2500

هـ1437/1438العام الجامعي  هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1439/1440العام الجامعي 

ماجستير *برامج االقامة  **برامج الزمالة 

 %2 بمقدار زيادة وايضا   %32 بمقدار وذلك الماجستير لمرحلة بالجامعة المقيدين والطالبات الطالب اعداد زيادة نسبة يوضح: 2 توضيحي رسم

 .الماضية سنوات الثالث خالل الزمالة برامج في %16 زياده و االقامة للبرامج
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 : أعداد طالب الجامعة المستجدين حيث تتم دراستهم في كلية العلوم والمهن الصحية. 4جدول 

 * تتم دراسة جميع الطالب المستجدين في الجامعة بكلية العلوم والمهن الصحية. 

 

 

 

 هـ(.1439/1440هـ و 1438/1439هـ و 1437/1438: يبين اعداد الطالب المستجدين في العامين الجامعيين ) 4 رسم توضيحي
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ذكر أنثى

 كلية العلوم والمهن الصحية

 المستجدين

 المجموع أنثى ذكر العام الجامعي

 2929 1546 1383 هـ1437/1438

 %100 53 47 المجموع النسبة إلى 

 2997 1507 1490 هـ1438/1439

 %100 50.2 49.8 المجموع النسبة إلى 

 2657 1401 1256 هـ1439/1440

 %100 52.72 47.27 المجموع النسبة إلى 
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 خريج(:  - : طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب )مقيد 1.2.2

  المجموعيبرز لنا الجدول التالي اعداد الطالب والطالبات في الجامعة موزعة  على الكليات والموقع الجغرافي للجامعة حيث بلغ العدد 

للطالب والطالبات  المجموع( طالب وطالبة، اما في المنطقة الغربية فقد بلغ العدد 5815للطالب الدارسين في المنطقة الوسطى )

(، حيث يتم في الجدول التالي استعراض هذه األرقام 1426لمنطقة الشرقية فقد بلغ إجمالي الطالب والطالبات )(، وأما في ا2744)

 ة للطالب المقيدين والخريجين، وهي على النحو التالي:المجموعإضافة  إلى ايضاح النسبة 

 وريوس في المدن الجامعية الثالث حسب الكلية والجنس )ذكر/أنثى(: أعداد طالب الجامعة  المقيدين لمرحلة البكال 5جدول 

 المقيدون

المدينة
 

 المراحل الدراسية 
 العام الجامعي العام الجامعي العام الجامعي

 هـ1439/1440 هـ1438/1439 هـ1437/1438

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر الكلية

ض 
الريا

 

 1343 433 910 1260 429 831 1135 367 768 الطب

 396 183 213 309 135 174 226 93 133 طب األسنان 

 269 141 128 202 91 111 131 59 72 الصيدلة

 2587 1212 1375 2821 1318 1503 2276 1022 1254 العلوم والمهن الصحية

 403 403 0 274 274 0 254 254 0 التمريض

والمعلوماتية الصحة العامة 

 الصحية
35 43 78 17 0 17 1 0 1 

 816 396 420 639 283 356 447 187 260 العلوم الطبية التطبيقية

 5815 2768 3047 5522 2530 2992 4547 2025 2522 المجموع

جدة
 

 667 216 451 550 149 401 331 72 259 الطب

 1372 836 536 1433 851 582 1341 764 577 العلوم والمهن الصحية

 323 323 0 188 188 0 172 172 0 التمريض

 382 221 161 150 135 86 71 56 21 العلوم الطبية التطبيقية

 2744 1596 1148 2512 1443 1069 2381 1524 857 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 694 496 198 686 497 189 0 0 0 العلوم والمهن الصحية

 388 212 176 286 133 153 458 259 199 التطبيقية*العلوم الطبية 

 344 344 0 508 508 0 576 576 0 التمريض

 1426 1052 374 971 1138 342 970 835 199 المجموع

 9985 5416 4569 9514 5111 4403 7962 4384 3578 المجموع

لنفس العام    المجموعالنسبة إلى 

 الجامعي
44.93 55.06 100% 46.27 53.72 100% 45.75 54.24 100% 

 

 هـ في كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء، كانت تشتمل على طالب السنة التكميلية باإلضافة للطالب المقيدين بالكلية. 1437/1438أعداد الطالب للعام الجامعي  *مالحظة: 

 وذلك بسبب إقفال البرنامج وبقاء طالب بسبب التعثر بالدراسة. ( لمرحلة البكولوريوس طالب  - 1مالحظة: إجمالي عدد طالب كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية )
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 : الخريجين 1.3

تقوم الجامعة بإقامة حفل لطالبها وطالباتها الخريجين وتحتفل بهم مع عائالتهم بجو يسوده السرور والفرح والذي يقام بشكل منتظم كل  

عبد العزيز للعلوم الصحية يمتد لدعم خريجيها للحصول على أفضل الفرص الوظيفية أو عام. كما أن دور جامعة الملك سعود بن 

إلى تمكين وحدة  2030االنتقال إلى مرحلة علمية جديدة. كما تسعى الجامعة عبر خطتها االستراتيجية والمتوافقة مع رؤية المملكة 

المناسب المتمثل في التأهيل العملي بالتنسيق مع كل من القطاع العام   الخريجين التابعة لقسم العالقات الجامعية من دعم توفير التدريب

والخاص، لتوظيفهم واستمرار التواصل معهم بعد تخرجهم من الجامعة. باإلضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لهم لموائمة إمكاناتهم 

 مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وتلبية حاجات المجتمع.

 الطالب والطالبات الخريجين بالجامعة  : عدد 1.3.1
هـ( في جميع المراحل الدراسية وعلى مستوى كليات 1439/1440هـ، 1438/1439هـ، 1437/1438: يبين أعداد الخريجين والخريجات الجامعة للسنوات الجامعية التالية ) 6جدول 

 الجامعة

 

 

 

  %48% والخريجات 58: يبين أعداد الخريجين لألعوام الخمس السابقة حسب الجنس )ذكر/أنثى( حيث تبلغ نسبة النمو للخريجين  3رسم توضيحي 
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أعداد الخريجين لالعوام الثالث السابقة حسب الجنس 

ذكر أنثى

 العام الجامعي

 

 الطب
طب  

 األسنان 
 الصيدلة

العلوم  

الطبية 

 التطبيقية

 التمريض

الصحة العامة  

والمعلوماتية 

 الصحية

 

الدراسات العليا  

في التعليم  

 الطبي  

 الجنس  المؤهل 
إجمالي  

عدد 

 الخريجين
 أنثى ذكر ماجستير بكالوريوس 

1437/1438 204 15 8 43 219 63 21 479 73 242 331 573 

1439/1438 211 19 17 236 242 63 22 788 239 538 511 1049 

1439/1440 237 45 17 404 279 56 22 970 312 582 722 1304 

 2926 1564 1362 624 2237 65 182 740 683 42 79 652 المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 : خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف 1.3.2
 هـ 1437/1438اء  على الدرجة العلمية والجنس ودرجة مرتبة الشرف للعام الجامعي : يوضح أعداد الطالب الحاصلين على مراتب الشرف في الجامعة وفروعها بن 7 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 المجموع
جيد جدا مع مرتبة  

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 األولى الشرف 
  الكلية المنطقة الدرجة العلمية الجنس 

 انثى  10 15 5 30

  بكالوريوس 

 الرياض 
 الطب

 

  جدة ذكر  8 9 4 21

 األحساء  انثى  1 5 4 10

 التمريض

 

  الرياض  انثى  2 1 5 8

  جدة انثى  - - 3 3

 ذكر  3 13 26 42
 الرياض 

 التطبيقيةالعلوم الطبية 

 

  انثى  2 5 12 19

 ذكر   2 3 5
 األحساء 

 

  انثى  3 4 5 12

  طب األسنان  الرياض  ذكر  1 - 7 8

  الصيدلة الرياض  ذكر  2 3 2 7

  الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الرياض  ذكر  - 1 2 3

  المجموع الكلي  238
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 هـ 1438/1439عي : يوضح أعداد الطالب الحاصلين على مراتب الشرف في الجامعة وفروعها بناء  على الدرجة العلمية والجنس ودرجة مرتبة الشرف للعام الجام 8 جدول

  م الحاصلين على مراتب الشرف 2018/ 2017-  هـ 1438/1439خريجي العام الدراسي 
 

 المجموع
مرتبة  جيد جدا مع 

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 الشرف األولى 
  الكلية المنطقة الدرجة العلمية الجنس 

 ذكر  24 24 22 70

س 
يو
ر
لو
كا
ب

 

 الرياض 

 الطب

 

  الرياض  انثى  28 11 7 46

  جدة ذكر  8 9 4 21

 األحساء  انثى  1 5 13 19

 التمريض

 

  الرياض  انثى  2 1 0 3

  جدة انثى  2 13 38 53

 ذكر  0 3 12 15
 الرياض 

 العلوم الطبية التطبيقية

 

  انثى  1 5 9 15

 ذكر  0 2 2 4
 األحساء 

 

  انثى  3 4 5 12

  طب األسنان  الرياض  ذكر  1 0 7 8

  الصيدلة الرياض  ذكر  2 5 5 12

 ذكر  4 3 5 12
  والمعلوماتية الصحيةالصحة العامة  الرياض 

 انثى  13 14 2 29

  المجموع الكلي  319
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 هـ 1439/1440عي : يوضح أعداد الطالب الحاصلين على مراتب الشرف في الجامعة وفروعها بناء  على الدرجة العلمية والجنس ودرجة مرتبة الشرف للعام الجام9 جدول

  م الحاصلين على مراتب الشرف 2019/ 2018هـ الموافق  1439/1440العام الدراسي خريجي 
 

 المجموع
جيد جدا مع مرتبة  

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 الشرف الثانية

ممتاز مع مرتبة 

 الشرف األولى 
  الكلية المنطقة الدرجة العلمية الجنس 

 ذكر  19 31 67 117

س 
يو
ر
لو
كا
ب

 

 الرياض 

 الطب

 

  الرياض  انثى  20 21 6 47

  جدة ذكر  7 13 7 27

 الرياض  انثى  5 6 6 17

 التمريض

 

  جدة انثى  2 15 41 58

  األحساء  انثى  2 4 11 17

 ذكر  0 2 1 3
 الرياض 

 العلوم الطبية التطبيقية

 

  انثى  6 11 7 24

 ذكر  1 5 8 14
 جدة

 

  انثى  6 21 14 41

 ذكر  0 10 0 10
 األحساء 

 

  انثى  1 2 3 6

 ذكر  1 2 3 6
 طب األسنان  الرياض 

 

  انثى  6 7 5 18

 ذكر  0 1 3 4

 الصيدلة الرياض 

 

  انثى  0 0 0 0

 ذكر  1 1 0 2
  الصحة العامة والمعلوماتية الصحية الرياض 

 انثى  1 0 0 1

  المجموع الكلي  412
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 % لإلناث67% للذكور و8السابقة حسب الجنس بنمو وقدره  الثالث: يبين أعداد الخريجين مع مرتبة الشرف خالل السنوات 4رسم توضيحي 
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 الفصل الثاين: الأنشطة واخلدمات الطالبية 
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 تمهيد: 

بن عبد العزيز للعلوم الصحية في األنشطة والخدمات الطالبية، كما يركز هذا  في هذا الفصل يتم استعراض دور جامعة الملك سعود 

الجزء من التقرير على أهم وأبرز الخدمات والبرامج واألنشطة الطالبية والتي تقدم للطالب من الجنسين عبر كليات الجامعة وبالتعاون  

 هـ1439/1440مع عمادة شؤون الطالب وذلك خالل العام الجامعي 
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 : األنشطة والخدمات الطالبية 2.1

تعتبر المؤسسات التربوية والتي تصنف من ضمنها الجامعات، هي الركيزة االساسية والمعول عليها في إعداد وتأهيل األجيال الواعدة 

القيم اإلسالمية الحميدة. ومن  ومنحهم الفرص في اكتساب المهارات والثقافة السلوكية التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة وتعكس 

هذا المنطلق أخذت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية على عاتقها ذلك الواجب الوطني عبر وضع أنشطة وبرامج  

بذلك طالبية تعود على طالبها بالفائدة من خالل بناء شخصياتهم باالتجاه السليم على المستوى المعرفي والسلوكي الشخصي. لتتكامل 

وظائف الجامعة السلوكية والمعرفة األكاديمية، وبما أن المقررات والمناهج تركز على الجانب األكاديمي من شخصية الطالب، فإن 

 .األنشطة الطالبية تهتم بالجوانب األخرى السلوكية والمعرفية والوجدانية، لتتكامل بذلك أدوار الجامعة في بناء شخصية الطالب

ة هي الدافع والمحرك والميدان الرحب في الجامعة، كما تعتبر جزء هام من الحياة الجامعية التي يمارس فيها الطالب  فاألنشطة الطالبي

هواياتهم وإبداعاتهم الالصفية، وال يخفى عليكم دورها الكبير في شغل أوقات فراغهم وصقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم المختلفة  

مباشر من الجامعة، وتعد عمادة شؤون الطالب هي الجهة المنفذة لألنشطة الطالبية في   بالطريق الصحيح وتحت متابعة وإشراف

الجامعة كما أنها مسؤولة عن نشاطاتهم االجتماعية والثقافية والرياضية التي تقع خارج المنهج الدراسي من اجل تكوين شخصية مكتملة  

الطالب هي حلقة الوصل وعامل مهم في إنشاء وبناء قنوات التواصل  وناضجة مهاريا  وسلوكيا  ومعرفيا . كما تعتبر عمادة شؤون 

الطالب والطالبات فيما بينهم مما تخلق فرص للمنافسة واإلبداع بين طالب الجامعة. ويوضح لنا الجدول التالي عدد األنشطة وعدد  

 على النحو التالي، وهي هـ1439/1440هـ 1438/1439هـ و1437/1438المشاركين بها خالل االعوام الجامعية 

 الجامعة وفروعها داخل وخارج : يبين أعداد الفعاليات  واألنشطة الطالبية وأنواعها والتي تم تنفيذها في 10جدول 

 نوع النشاط 

 هـ1439/1440العام الجامعي  هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1437/1438العام الجامعي 

 عدد المشاركين  عدد االنشطة عدد المشاركين  عدد االنشطة المشاركين عدد  عدد االنشطة

 15872 124 3804 44 3200 240 األنشطة الثقافية 

 2338 15 4221 331 2400 40 أنشطة التدريب

 1905 15 603 20 900 44 األنشطة الرياضية

 19517 114 6520 54 3170 150 األنشطة االجتماعية

 4659 26 652 24 2000 3 األنشطة الفنية

 54845 18 16010 8 13500 9 البرامج الكبرى

 481 25170 486 المجموع
31810 312 99136 
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 ه الماضية.الجامعي الثالث اعوامفعاليات األنشطة الطالبية وأنواعها في الجامعة خالل ال اعداد: يوضح  5رسم توضيحي 
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 هـ 1439/1440: يوضح عدد فعاليات األنشطة الطالبية وأنواعها في الجامعة خالل العام الجامعي  11جدول 

 األنشطة الفرع 
عدد 

 األنشطة

 عدد المشاركين 
 المجموع

النسبة إلى  

إجمالي عدد  

 أنثى ذكر االنشطة

 الرياض 

 4.96 4916 2209 2707 26 الطالب( األنشطة االجتماعية )الهادفة لترفيه وتحسين العالقات بين 

 8.61 8533 4736 3797 33 األنشطة المجتمعية )الهادفة إلى إثراء وإفادة المجتمع( 

 0.46 455 142 313 7 األنشطة الرياضية

 4.00 3963 2486 1477 15 األنشطة الفنية

 2.14 2125 1363 762 9 األنشطة التقنية

 11.19 11091 4238 6853 49 التوعوية/اإلرشادية/الثقافية األنشطة 

 19.87 19696 10272 9424 7 البرامج الكبرى

 جدة

 1.09 1078 769 309 9 األنشطة االجتماعية )الهادفة لترفيه وتحسين العالقات بين الطالب( 

 3.02 2990 2382 608 21 األنشطة المجتمعية )الهادفة إلى إثراء وإفادة المجتمع( 

 0.81 799 27 772 3 األنشطة الرياضية

 0.24 241 205 36 3 األنشطة الفنية

 0.08 79 16 63 2 األنشطة التقنية

 0.90 890 613 277 24 األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية 

 17.85 17696 8972 8724 6 البرامج الكبرى

 األحساء 

 0.71 701 571 130 11 )الهادفة لترفيه وتحسين العالقات بين الطالب( األنشطة االجتماعية 

 1.31 1299 175 1124 14 األنشطة المجتمعية )الهادفة إلى إثراء وإفادة المجتمع( 

 0.66 651 563 88 5 األنشطة الرياضية

 0.46 455 433 22 8 األنشطة الفنية

 0.14 134 72 62 4 األنشطة التقنية

 3.92 3891 3132 759 51 األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية 

 17.61 17453 8857 8596 5 البرامج الكبرى

 100% 99136 52233 46903 312 المجموع الكلي لألنشطة 
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 : البرامج الكبرى الموسمية والبرامج المستمرة طوال العام الجامعي: 2.2

بن عبد العزيز للعلوم الصحية ومن خالل عمادة شؤون الطالب بتبني برامج كبرى موسمية وأخرى  تحرص جامعة الملك سعود 

مستمرة دون انقطاع طوال العام الجامعي. من خالل تقديم الخدمات المرتبطة باألنشطة والفعاليات الطالبية بما يسهم في خلق بيئة  

لتي تُعنى بالطالب خارج قاعة الدرس، وتُعد برامج عمادة شؤون الطالب  جاذبة ومعينة على التحصيل العلمي، فالعمادة هي الجهة ا

من أهم القنوات التي تتيح للطالب والطالبة فرصة التواصل والتفاعل مع زمالئهم في كليات الجامعة المختلفة، إضافة  إلى االحتكاك  

 بزمالئهم في الجامعات المحلية والخارجية األخرى.

 هـ1439/1440: البرامج المستمرة طوال العام والتي تقام تحت إشراف عمادة شؤون الطالب للعام الجامعي  12 جدول

 البرامج المستمرة طوال العام 

 هـ 1440/ 1439برامج العام الجامعي 

 عدد المستفيدين 

 البرنامج نبذة تعريفية الفرع 
 ذكر أنثى

2634 3678 

  –الرياض  

  –جدة 

 األحساء 

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

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

 يواجهها الطالب المستفيد. 

 أرشدني

3046 1666 

  –الرياض  

  –جدة 

 األحساء 

بصيرة يهدف إلى تنمية فكر الطالب وبناء شخصيته اإليجابية وتعريفه بالمهارات الالزمة لتحقيق  نادي  

 التوازن النفسي والتفوق الدراسي وتنمية قدراته وتحفيزه على اإلنجاز والتميز. 
 بصيرة

67 65 
  –الرياض  

  –جدة 

 األحساء 

للتبادل المعرفي والثقافي بين الطالب يسهل  هي مبادرة طالبية غايتها خلق بيئة خصبة وساحة رحبة 

 فيها اكتشاف االهتمامات المعرفية والثقافية المختلفة بين األقران من مختلف الكليات والسنوات 
 سراج 

87 54 

  –الرياض  

  –جدة 

 األحساء 

نادي نزاهة يهدف إلى اكساب الطالب المهارات والمعارف الالزمة بقيم النزاهة بهدف تثقيفهم  

 نزاهة وتعزيز تلك القيم لديهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 

12 - 

  –الرياض  

  –جدة 

 األحساء 

نبراس هو مشروع وطني للوقاية من آفة المخدرات بأنواعها، يتضمن برامج علمية متخصصة  

خبراء ومسؤولين  للوقاية من المخدرات، تم إعدادها وتصميمها لمعايير وفقا مدروسة بعناية من قبل 

 من مختلف التخصصات. 

 نبراس
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 : األنشطة الثقافية والتوعوية واإلرشادية 2.2.1 •

اهتمت عمادة شؤون الطالب بتفعيل دور األنشطة التوعوية واإلرشادية والثقافية لما لها من أهمية في إعداد الطالب وتنمية فكره  

السلوكية السوية في المجتمع والتي اشتملت على محاضرات في مجاالت متعددة وندوات وملتقيات  ومداركه وثقافته العامة وتعزيز القيم  

 ثقافية ومسابقات ثقافية متنوعة وبرامج وقائية وتوعوية، كما حرصت على فتح المجال لمشاركة المجتمع في بعض هذه األنشطة. 

 هـ 1439/1440في فرع الجامعة بالرياض خالل العام الجامعي  : يوضح أبرز األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية التي قامت بها عمادة شؤون الطالب 13 جدول

 الرياض 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 معها. أيام عالمية في كل ترم دراسي والتفاعل    6اختيار   605
التفاعل مع األيام  

 العالمية

 من المهد إلى المجد  هو عبارة عن سلسلة من المقاالت تطرح قصة من قصص كفاح الشخصيات الناجحة بالجامعة.  606 

 أول خطوة نشاط يحاكي المقابلة الشخصية للوظيفة بالتعاون مع الموارد البشرية بالجامعة.  31 8

603  
اقتباسات مؤثرين داخل محيط الجامعة من طالب، وطالبات، وأعضاء هيئة  هي عبارة عن سلسلة من 

 التدريس، وغيرهم. ويتم اختيارهم بناء  على اقتراحات الجمهور. 

سلسلة اقتباسات  

 المؤثرين

22 19 
جلسة نقاشية باستضافة د. علي النملة )مفكر ووزير العمل السابق( بعنوان األخالقيات بين الشرق  

 يادي. والغرب بشكل ح

األخالقيات من الشرق  

 إلى الغرب 

 بين الماضي والحاضر   267 

143  
سعيا  لفتح أبواب من الخير لمساعدة الطالبات في مسيرتهم نحو العلم في جميع المراحل يتم الحوار  

 حول عدة مواضيع كاالختبارات والبحث في المواقع العلمية وغيرها. 
 عون 

 ملتقى الثقافات  أركان، كل ركن يمثل دولة خارجية وما تحتويه من ثقافة. معرض بسيط عن عدة   368 

65  
هي مبادرة لجميع الكتب والملخصات الدراسية من الطالبات وتسليمها للطالبات، لكي تعم الفائدة  

 ولتخفيف عناء البحث ودفع التكاليف للطالبات. 
 إليك كتابي

117 93 
م توعوي بطريقة السينما، محتوى الفيلم عن التيارات الدينية  توعية الطالب والطالبات عن طريق فيل

 المخالفة لديننا الحنيف وتأثيرها على الوحدة الوطنية والدينية. 
 سينما بصيرة

 توحد العصر نشاط توعوي بطريقة غير اعتيادية )معرض الصحة النفسية( يشمل توعية مرئية وتوعية ذاتية.   64

 315 
الماضي، بحيث ينقسم إلى عدة أقسام: قسم األلعاب القديمة، قسم المعرض للتراث، قسم  نشاط من 

 العروض الفنية، قسم الجلسات الشعبية، بطولة البلوت(. 
 ماضينا الجميل

 236 
تهدف هذه المسابقة إلثراء المحتوى المعرفي لطالب وطالبات الجامعة وإنشاء بيئة ثقافية متقدمة في  

 جامعتنا، ورفع المستوى الثقافي للطالب وتوسيع مداركهم أكثر وأكثر. 
 إثراء المعرفة 

50  
سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف لتعزيز الجانب الديني واألخالقي لدى الممارس الصحي  

 باالستشهاد ببعض اآليات واألحاديث وتفسيرها وذكر أثرها وما تتضمن على حياة الفرد المسلم. 
 يسأل  

 سلسلة حدثني استقطاب متحدثين متخصصين في طب األسنان وبارزين في مجاالت مختلفة.   68

300 302 

نشاط ترفيهي توعوي يهدف إلى توعية الطالب والطالبات بطريقة جديدة، ويهدف نادي بصيرة لوضع  

لسنوات وتنشر  بصمته حتى المدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى في الحرم الجامعي  

 أسبوعي ا. 

مطويات بصيرة )بصيرة 

 فكر(
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 الرياض 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 How to Deal With الجرائم االلكترونية(.  - التنمر الوظيفي   -سلسلة بطابع اجتماعي عن كيفية التعامل مع )االنتحار  144 

 الراطنون  نشاط توعوي عن الهوية العربية والراطنون )أي كالم أعجمي غير مفهوم(.  54 52

3 4 
مسابقة توعوية ترفيهية، تهدف لتطوير وتثقيف المجتمع وزيادة الوعي من خالل صناعة األفالم  

 القصيرة، بمواضيع مختلفة سنويا . 

مسابقة بصيرة لألفالم  

 القصيرة

54 47 
جلسة حوارية بين طالب تخصص ودكتور أو أكثر من الكلية، يتم إتاحة الفرصة للطالب والطالبات  

 الصعوبات أو المشاكل التي يتم مواجهتها أثناء الدراسة، ومحاولة إيجاد حل مناسب. لمناقشة 
 الحوار اإلرشادي 

 سلسلة دليل الباحث  إضافات بسيطة قادرة أن تجعل بحثك أفضل.  62 

 135 
لقاء بمؤسس المركز اإلعالمي د محمد غازي العتيبي يحكي فيه تجربته الدراسية ورحلته الجامعية  

 مر به فيها.  وأبرز ما 
 1رحلة الطب 

 55 

محاضرة ونقاش مع الدكتور خالد اليحيى، خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة مكغيل  

بأمريكا، ليتم فيها نقل تجربته اإللهامية في رئاسة برنامج إثراء بمركز الملك عبد العزيز الثقافي  

 العالمي. 

 لقاء مع د. خالد اليحيى

23  
استضافة أ. مها المحبوب إلرشاد الطالب والطالبات في كيفية التعامل مع المرضى وفي إدارة الغضب  

 عند مواجهتهم وكيفية امتصاص الغضب من المرضى ومرافقيهم. 
 إدارة الغضب

65 75 
والخيارات  نشاط يهدف إلى مساعدة طالب وطالبات السنة األخيرة لتوضيح متطلبات سنة االمتياز 

 المتاحة لما بعدها ونقل الخبرات الشخصية، واإلجابة على كل التساؤالت. 

Where the Road 

Leads 

260  
من الدفعات السابقة للتعريف بالتخصصات الصحية وإلرشادهم للتخصص   17نشاط موجه للدفعة 

 المناسب لهم بتواجد متحدثين ومتحدثات لكل تخصص. 

My Future in the 

Nature 

 80 

نشاط على مدى يومين، حيث اليوم األول عن محاضرة يلقيها الدكتور سعد السويدان عن اهمية  

االسعافات والطريقة الصحيحة الستخدامها. واليوم الثاني ورشة عمل يقيمها الطالب عن طريقة  

 استخدام األجهزة لقراءة المؤشرات الحيوية. 

 101اسعافات  

 معرض مشكاة العلمي  تفاعلي يقام به العديد من التجارب العلمية المختلفة بطريقة جديدة وممتعةمعرض  57 49

 شبابنا استضافة شخصيات لعرض مسيرتهم الحافلة باإلنجازات.  330 100

32 34 

لقاءات مع أطباء من مختلف التخصصات للحديث عن رحلتهم وكيف وصلوا ما وصلوا إليه. هؤالء   3

د. وزان الجهني )استشاري جراحة العظام(   - األطباء هم: د. نوفل الجريان )استشاري طب الطوارئ( 

 د. علي الفرحان )استشاري طب األسرة(.  -

 2رحلة الطب 

 من الدفعة السادسة عشر في كلية العلوم والمهن الصحيّة.   Pre-Dentalنشاط موجه لطالب  64 
التعريف بتخصص طب  

 األسنان 

 بالعلم نتشارك  "علم الناس علمك، وتعلم علم غيرك، فتكون قد اتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم".  2507 164

69  
ملتقى كامل للتعريف بتخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية بشكل مفصل لمساعدة المستجدين  

 والمستجدات. 
 ملتقى العلوم الطبية

 مبادرة بيئية للطالبات. مبادرة تهتم بنشر الوعي البيئي  42 56

 The Nurses نشاط يجمع بعض ورش العمل واستضافة ضيوف لمناقشة الفرص المستقبلية في التمريض.   464
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 الرياض 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

22 15 
مناقشة مع الروائية السعودية أ. أميمة الخميس حول مفهوم الرواية النسوية، وتطور السرد النسائي في  

 السعودية. 

النسويّة  ديوانية: الروايا 

 السعودية

 ما وراء األرض  معرض علمي تثقيفي عن علم الفضاء وعلم النجوم.  164 166

 57 
هو برنامج تفاعلي يستضاف فيه نخبة من الدكاترة المتميزين داخل وخارج كلية طب األسنان، حيث  

 يهدف للتعرف على إنجازاتهم العملية وسيرتهم المهنية. 
 اإلبداع من اإللهام إلى 

 نشاط يتحدث عن الطرق المثلى لتقديم العروض.   103 
 تقديم عرض 

(Presentation ) 

 استضافة د. أسماء القصير للحديث عن ارتباط مفهوم الغريزة باإلنسان.  13 10
خميسية: اإلنسان  

 والغريزة

 مناظرة للحديث عن تشريع عقوبة اإلعدام وأثرها على المجتمع.  38 34

مناظرة: عقوبة اإلعدام  

تساهم في خفض نسبة  

 جرائم القتل 

43  
فك الستار عن بعض أعمال األنمي واأللعاب التي تروج وتدعم بعض من أفكار ومقومات المذاهب  

 المعاصرة الباطلة. 

كيف روجت األلعاب  

واألنمي لألفكار التي  

 تتبناها

 إرادة خبرته في المجال الصحي والتعليمي بما يفيد المجتمع. استضافة األستاذ ماجد العتيبي ليتحدث عن  59 

165  
أيام وتجهيز ركن للقهوة لخلق أجواء هادئة تناسب القارئات،    3بناء مكتبة بالتعاون مع سراج لمدة 

 واستضافة بعض الكاتبات. 
 رشفة قهوة 

77 63 
حدثها؟ وماذا لو كانت  تتكون محاور النشاط عن النقاش حول نظرية األرض المسطحة "ما الذي أ

 النظرية لها جوانب حقيقية؟" 
Flat Earth 

66 54  

مناظرة حول إمكانية  

وجود حياة خارج  

 األرض

 رسائل  "كوني الملهم االول واألقوى لنفسك بالمستقبل لتتذكري أن مشقات الطريق فنت آثرها مستمر".   110

 بطولة الكرواتا  باألشعار الكالسيكية اليابانية. تعريب بطولة الكرواتا اليابانية التي تُعنى   109

 360  With Whom 
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 : يوضح أبرز األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية التي قامت بها عمادة شؤون الطالب في فرع الجامعة بجدة14 جدول

 جدة

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

103 
 

34 

إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة المتمكنين من اللغة اإلنجليزية لمساعدة المستجدين  

 .والمستجدات في تطوير مستوياتهم اللغوية 

English Boost 

213  

نشاط على مدار الترم يتضمن عدة محاور مثل إقامة محاضرات لتبادل الخبرات الدراسية، إقامة  

داخل الجامعة من الطالب األكبر للطالب األصغر تهم المواد الدراسية مثل شروحات للمواد  أنشطة 

 وغيرها. كذلك إتاحة الفرصة للطالب لعمل أنشطة إلفادة الجميع بما تعلموه في تخصصهم. 

 أنِرنا بعلمك

 تبادل الخبرات التنبيه على األخطاء المستقبلية.  50 

61 
التي تمنح الحضور خلفيات ومهارات يكتسبونها من التخصصات األخرى  سلسلة من ورش العمل   

 .والتي ستسقي ميوالته ورغباته، وأيضا  تقديم ورشة عمل عن التطوع الصحي 

  –  1من كل بحر قطرة 

2 

 54 
نشاط يهدف إلى تعليم الطالب واعطائهم محاضرات وورش عمل ونقل خبرات طالب المستوى  

 التحضيري أو المستويات المنخفضة. األعلى إلى طالب 
   2 –  1أنِرنا بنورك 

210  
تتمحور فكرة النشاط في إلهام الطالب والطالبات بقصص ونماذج ناجحة ليستعينوا بها في طريقهم.  

 ورد المعروف لمن ساهموا في إلهامنا و نجاحنا. 
 رحلة إلهام 

27  
تخصص معين ويتم سؤالهم أسئلة تتعلق بتخصصهم وإلى  مسابقة تناسب البيئة التعليمية تهدف الختيار 

 تبادل الخبرات وتوسيع مدارك الطالبات في بيئة تناسب التعليم. 
 من سيربح المليون 

 30 
ورشة عمل للتعريف بالتطوع خاصة االلكتروني، كما يهدف إلى غرس وتعزيز قيم التطوع في نفوس  

 .التي تعتبر من أنجح المنهجيات طالبنا كذلك التعريف بمنهجية كيزنها التطوعية 
 التطوع االلكتروني 

80 62 
نشاط يهدف لتوثيق األيام العالمية الصحية عن طريق تقديم أنشطة توعوية مصغرة داخل الحرم  

 الجامعي والعيادات الخارجيّة و يصاحبها زيارات لكل فئة تعبر عن اليوم العالمي. 
 2 - 1أنا معاك  

5 4 

النشاط محورين: المحور األول/ محاضرة تعريفية تتمحور حول خطوات وأساسيات  يندرج تحت هذا  

البحث العلمي، المحور الثاني/ يتبع المحاضرة التعريفية، ويتم فيه إنشاء مجموعات بحثية يشرف  

عليها طالب وطالبات ذوي خبرة بحثية جيدة، بحيث يقوموا باإلشراف واإلرشاد ومتابعة المجموعة  

 بحث. في كتابة ال

How to Start My 

Research 

  
سلسلة حمالت اجتماعية تثقيفية تستهدف طالب الجامعة بشكل خاص وبقية طالب المنطقة الغربية  

 بشكل عام لتنويرهم بماهية وأهمية كلية العلوم الطبية التطبيقية والتخصصات التي تقدمها. 
CAMS Day 

76  
المواضيع التي تجذب الطالبات وتفيدهم في مجاالت الحياة  ورش عمل تقام كل أسبوعان تستقطب 

 المتنوعة. 

Weekly 

Workshops 

4 5 
يهتم البرنامج بتقديم الفرص البحثية للطالب والطالبات ومشاركتهم بمختلف األدوار في البحث العلمي  

 الباحثين المختصين. وذلك عن طريق ربطهم باألفكار البحثية المقترحة المقدمة من نخبة من 

 برنامج الربط البحثي

Research 

Matching 

Program 

 عطاء  نشاط يتمحور حول إفادة المجتمع وإسعاده بشكل مباشر عبر العطاء والكلمة الحسنة.  13 16

 25 
ا بأفكار جديدة ولطيفة   نشاط شبه شهري يهدف إلى توجيه الشكر واإلحسان لمن أحسنوا إلينا دوم 

 ومفاجئة. 
 أثر

16  
نشاط يهدف إلى توعية المجتمع الجامعي خاصة  بمصطلح إعادة التدوير، معناه، أهميته، تعزيزه،  

 وترابطه مع عناصر متعددة في إطار الحياة. باستضافة األستاذة/ أماني أبو داوود. 
 بدون زبالة 

  
يحتوي الكتيب على جميع النقاط  نشاط يهدف إلى تصميم كتيبات مرجعية عن البحث العلمي، بحيث 

 المهمة والخطوات المتبعة في كتابة البحث العلمي. 

The ABC’s of 

Research 

36  
توعية الطالب والطالبات بوجود مخبوزات صنعت بطريقة صحية واستخدمت فيها بدائل ومحليات  

 صحية. 

 Chewyمتجر 

Desserts 

 ومختلفة للتذكير بأهمية بعض األيام العالمية. نشاط يسعى لتطبيق أنشطة متنوعة   164
International 

Days 

 مكتبة التمريض عمل مكتبة لشراء واستعارة الكتب في كلية التمريض.   44
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 جدة

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

156  
حملة توعوية يتم التطرق فيها إلى أساليب نفسية وطرق التعامل مع األطفال المرضى، بعد الوالدة، و  

 العالج الكيماوي بإشراف من دكاترة الجامعة. ما بعد العملية، بعد  
 بين أيدي آمنة

25  
نشاط يتضمن فعاليات مختلفة بالتزامن مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي يتضمن زيارة لمرضى  

 السرطان، عمل فيديو توعوي، وكتابة عبارات تحفيزية لمرضى السرطان على الحائط. 
Pink Week 

 

 : يوضح أبرز األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية التي قامت بها عمادة شؤون الطالب في فرع الجامعة باألحساء15 جدول

 األحساء 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 ليست مجرد نسيان  الخيرية لمرض الزهايمر. نشاط توعوي عن مرض الزهايمر بالتعاون مع الجمعية السعودية   76 64

 78 
نشاط يقوم به الطالب األكثر خبرة من جميع التخصصات لمناقشة المواد الدراسية للطالب في  

 التخصصات التالية: )علوم األشعة، العالج التنفسي، الخدمات الطبية الطارئة، والعالج الوظيفي(، 
 تبادل خبرات

 هنا من أجلك  استراتيجيات الدراسة واالختبارات. نشاط عن    37

 التوعية باألشعة  نشاط توعوي عن تخصص األشعة.  36 

 8 
جلسة حوار في بهو الجامعة يقيمها قائد نادي لين التطوعي خالد الغوينم عن تاريخ التطوع في اإلسالم  

 وأهم صفات الشخص المتطوع وكل ما يخص التطوع. 
 حوار لين 

 جولة المختبرات زيارة مختبرات تخصصات الجامعة وشرح النقاط الرئيسية للتخصص.  61 

49  
عبارة عن أركان ومحاكاة لدور التمريض في المستشفى وشرح مبسط لألقسام وتخصصات  

 التمريض. 
Nursing Day 

63  
التنفسي، التغذية،  نشاط يهتم بالتعريف عن تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية )العالج  

 والمختبرات( في الجامعة للطالبات. 
 من نكون 

83 114 

ينقسم النشاط إلى ثالث دورات تدريبية ومحاضرة بالتعاون مع مركز صحة الطالب، والدورات هي  

 كالتالي: 

Stress Management 

Communication Skills 

Time Management 

( التي قدمها طالب وطالبات الجامعة ذو الخبرة  Presentation Skillsوالمحاضرة بعنوان: )

 بالمجال. 

University Skills 

 36 
عبارة عن استضافة طالب االمتياز الذين تخرجوا السنة الماضية من تخصص خدمات الطبية الطارئة  

 وتخصص عالج تنفسي من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باألحساء. 
 مجربنصيحة 

 نتطوع بالخير مدى  نشاط توعوي عن التطوع وأهميته.   65
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 األحساء 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 20 
برنامج صيفي   -برنامج إرتقاء  -إدراك  - مناقشة المواقع التي تقدم الدورات االلكترونية مثل: دروب 

 والعديد من البرامج. 
 صيف التطوير 

 36 
واإلرهاق، واستضافة بعض  أركان تعريفية لحقوق أجسادنا وكيف مواصلة نمط النجاح مع التعب 

 المحالت المهتمين بالعناية الجسدية. 
 لجسدك حق 

 يوم السعادة العالمي  التعريف بيوم السعادة العالمي.   58

 29 
نشاط مقسم إلى جزئين: الجزء األول لشرح استراتيجيات المذاكرة وطرق الدراسة للمواد، والجزء  

 االختبارات متعددة االختيارات. الثاني لشرح إستراتيجيات حل  

استراتيجيات الدراسة  

 واالختبارات

 ختامها مسك  وطريقة اإلنعاش الرئوي.  BLS CPRنشاط لشرح   32

90 
ورشة تدربية بالتعاون مع الهالل األحمر السعودي لنشر الوعي الصحي بين طالبات الجامعة من   

 االختناق، الحروق، الجروح، السكر وغيره(. خالل عدة مواضيع منها )اإلنعاش الرئوي، 
 كن منقذ 

75  
نشاط للتوعية بأهمية صحة الجسم والتي تساهم إلى تقويته كالرياضة، أنواع الرجيم، الصحة العامة،  

 و تصحيح السلوكيات اليومية الخاطئة. 
How to be a Hero 

 11 
النشاط إلحياء هذه الذكرى وإقامة لقاء ثقافي بمكتبة  بمناسبة اليوم العالمي للمكتبات واإلذاعة يقوم 

 الجامعة والنقاش بعدة محاور في كل تخصص. 
 اليوم العالمي للمكتبات

 الماء والحياة ركن يتعرف المشارك فيه على نعمة الماء وأهميته وفوائده.  26 

 Add to Bag نشاط لتوعية الطالبات عن االستغالل اإللكتروني في التسوق.   104

41 16 
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة السينما، محتوى الفيلم عن التيارات الدينية  

 المخالفة لديننا الحنيف وتأثيرها على الوحدة الوطنية والدينية. 
 سينما بصيرة

 وطن بال مخدرات  أركان ثقافية توعوية عن المخدرات.  43 

 14 
االكتئاب وأعراضه وطرق التخلص منه بالتعاون مع أ. أمنية الشهيل من مركز صحة  عرض أسباب 

 الطالب. 

كيف تتخلص من  

 االكتئاب

32  
عبارة عن مناظرة عن شهرة األطفال. ومسابقة لعرض صور رسومات تعبيرية على لوحات مع  

 وضع بطاقات للكتابة )تصف الصورة( وأفضل تعبير لها. 
Snapchat 

98  

أفالم خيالية متعلقة   - افي يتحدث عن علم األساطير )مثل أشهر األساطير حول العالم نشاط ثق

معتقدات الشعوب حول العالم(، وأيضا  التعاون مع متجر للكتب، ومعرض صغير    -باألساطير 

 لعرض مواهب الطالبات في الرسم. 

Once Upon a 

Time 

85  

شاشة تلفزيون(، وركن   – ألعاب يحتوي على )بليستيشن نشاط ترفيهي للطالبات، حيث تم وضع ركن 

الفنون للرسم الحر، وركن القهوة، وركن فود تراك وركن التجميل بالتعاون مع إحدى صالونات  

 التجميل. 

Master Cup 

67  

نشاط توعوي يهدف إلى التوعية عن األمراض النفسية وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذه  

الوسواس القهري(، واستضافة األخصائية النفسية: أمنية الشهيل للتحدث   - القلق  -األمراض )االكتئاب 

 عن األمراض النفسية، واأللعاب التي تساعد في تحسن األمراض النفسية أو تقوية الذاكرة. 

 صحة عقلك 

20  
الحديثة مع  التقنيات   -عباره عن سلسلة من ورش العمل: البحث العلمي مع الدكتور صالح الجارودي  

 األستاذة هديل الخماس. 
Workshop Series 
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 األحساء 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 16 
مناقشة نظرية االنفجار العظيم وكيف نشأ الكون وهل هنالك حياة خارج الكوكب األزرق من كتاب  

 البدايات لعالم الفيزياء الفلكية نيل تايسون. 

نظرية االنفجار العظيم  

 ونشأة الكون 

 كن أفضل شاعر  الطالب. مسابقة أفضل إلقاء شعر بين  21 

 مقامات صوتك  هي دورة قصيرة عن مقامات الصوت في اإلنشاد وكيفية التدرب عليها.   52

 استعر صديقا   نشاط الستعارة الكتب وشراؤها مع ركن صغير لصناعة فواصل الكتب، وركن صغير لبيع القهوة.   100

 إدارة العقل  للمستقبل، والتعامل مع الفشل.محاضرة عن طرق المذاكرة الصحيحة، والتخطيط   336

 Drive Safe محاضرة عن أساسيات القيادة.   23

 10 
لعبة اللغز موزعة في الكلية والشخص الذي يستطيع حل اللغز سوف يَِصل الى المكان الذي وضع فيه  

 الكتاب. الكتاب ويقوم فيه بتصوير االقتباس الذي سوف يوضع في برنامج السناب شات من  

Be Smart 

 كن ذكيا  

92  

عبارة عن أركان متعددة: ركن لقياس وزن اإلنسان في األرض وفي الكواكب األخرى والفضاء، ركن  

للتحدث عن أبرز علماء الفضاء في المملكة العربية السعودية، ركن للتحدث عن الكواكب والفضاء  

 ل أحداث الفضاء واألخبار. بشكل العام، ركن للحقائق المذهلة في الفضاء، وآخر سالس

 رحلة إلى الفضاء 

 اليوم العالمي للمرأة نشاط عبارة عن أركان تتحدث عن العلوم الُمكتشفة من قبل المرأة السعودية.   88

 صحصحه نشاط توعوي عن أنواع السرطان وطرق تجنب اإلصابة به والعالجات الممكنة.  48 

 First Aid الطارئة. اسعافات أولية للحاالت   24 

29  
  –االكتئاب   -محاضرة توعوية مع األستاذة أمنية الشهيل، عن األمراض النفسية: انفصام الشخصية 

 القلق. 
 افهمهم

107  
نشاط عبارة عن دورة عن أهمية التطوع والعطاء، توفير مصادر التعلم المعاد استخدامها للطالب  

 )مكتبة طالبية(، ويوم لنشر االبتسامة واالمتنان. الجدد لالستعارة أو االحتفاظ بها  
 عطاء 

244  
تطوير المهارات في ألعاب الذكاء، تهدف إلى تقوية   - مسابقات تنافسية تقام على صورة بطوالت 

 تعزيز الروح الرياضية.  -تعزيز الثقة بالنفس   - القدرات العقلية 
 دوري أينشتاين 

147  

العنف داخل الجامعة )التنمر( بمحاضرة تم تقديمها من قبل أخصائي نفسي  توعية الطالبات بمفهوم 

إلى جانب التوعية بمفهوم العنف ضد األطفال وسبل الكشف عنها وأنظمة حماية الطفل وإطالق  

 مبادرة "كن مؤثرا ". 

 ال للعنف 

 مناقشة كتاب )خرافات طبية( للدكتور أحمد عبد الملك.  36 
التوعية بالخرافات  

 ةالطبي

 بيديك تنتج نشاط لدعم األيادي العاملة.   143

 فكر ناطق  نشاط ثقافي وعلمي يهدف إلى تثقيف الطالبات بأساسيات لغة اإلشارة.   160

135  
نشاط ثقافي اجتماعي يهدف إلى توعية الطالبات عن المعرفة بحقوقهن كممارسين صحيين وإلى  

 كمستهلكين. جانب تسليط الضوء على حقوق األفراد  
 اعرف حقوقك 
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 األحساء 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

43  

استدعاء قناة البحث العلمي ليتم نشر ثقافة البحث العلمي ووجود أركان منها: "ركن لمصادر البحث  

العلمي وطُرق الوصول إليها، ركن لالستشارات وبعض البحوث الفائزة بجامعتنا، وركن تابع للجنة  

 قناة البحث العلمي". 

 البحث العلمي 

276  
ثقافي علمي واجتماعي يهدف إلى تثقيف الطالبات عن تاريخ الخط العربي وأنواعه وأهميته،  نشاط 

 وتثقيف المجتمع بأهمية اللغة العربية. 
 الخط لسان اليد

94  
نشاط للتوضيح عن جميع أنواع البشرة وكيفية تحديد نوع البشرة وما يفيدها وما يضرها، وذلك ألن  

 أهميته عن الجمال الداخلي. الجمال الخارجي ال تقل  
Self-care 

 

 : األنشطة االجتماعية والمجتمعية 2.2.2 •

هي برامج تسهم في ترابط الطالب وتحقيق التفاعل بينهم وبين المجتمع الجامعي وتنمية روح البذل والعطاء في النفوس وذلك من  

من متطلبات العمل االجتماعي وأسمى آياته هو تعزيز روح االنتماء والوالء لبناء خالل األنشطة التوعوية واإلرشادية والثقافية. كذلك  

واعد والمشاركة فيه، كما تكمن أهمية العمل االجتماعي لدى فئات الشباب في تعزيز وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المجتمع الواحد ال

الشخصية من جميع النواحي العلمية والعملية، فمن هذا المنطلق حرصت عمادة شؤون الطالب على تفعيل األنشطة االجتماعية وتعزيز  

 خارجها وذلك بالحمالت التثقيفية والتطوعية المتنوعة.العمل االجتماعي التطوعي داخل الجامعة و

 : يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين 16 جدول

 هـ 1440/ 1439األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 

عدد 

المستفيدين  

 من اإلناث

عدد 

المستفيدين  

 من الذكور 

 اسم النشاط  ن النشاط نبذة ع

300 302 
نشاط ترفيهي توعوي يهدف إلى توعية الطالب والطالبات بطريقة جديدة، ويهدف نادي بصيرة لوضع بصمته  

 حتى المدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى في الحرم الجامعي لسنوات وتنشر أسبوعي ا. 

مطويات بصيرة 

 )بصيرة فكر(

 الجرائم االلكترونية(.  - التنمر الوظيفي   -اجتماعي عن كيفية التعامل مع )االنتحار سلسلة بطابع   144 
How to Deal 

With 

 Students’ Cafe جلسة تعارف بين الطالبات وذلك لتعزيز التواصل وتسهيل مهمة نقل الخبرات بينهن.   155

 57 
في الفصل الثالث موجهين   Electiveمعرض يعرض فيه طالب الدفعة الخامسة عشر ملصقاتهم البحثية لمادة  

 فيه أهم النصائح لطالب الدفعة السادسة عشر. 

معرض الملصقات  

 البحثية

212 262 
بالقهوة وركن  عبارة عن جلسات للحوار والترفيه وتناول المشروبات، يحتوي على ثالثة أركان ركن خاص 

 خاص للمشروبات والركن األخير خاص للشاي بحيث يظهر المقهى بشكل فريد وبصناعة طالبية. 
 مقهى كود قيك 

 35 
جولة تعريفية لمركز الملك عبد هلل العالمي لألبحاث الطبية والتي تمتلك العديد من المختبرات والمعامل التي  

 ر. يمكن أن تخدم طالب وطالبات الجامعة بشكل كبي
KAIMRC Tour 

68 45 
مناظرة عن موضوع طبي جدلي بين طالب الجامعة لتنمية النظرة العلمية لدى الطالب وتشجيعهم على النقاش  

 والحوار. 
 2 -  1مراء 

 COSHP Land القيام بعدد من األلعاب الترفيهية للطالبات لتجديد الطاقة الدراسية والترفيه عن أنفسهم.   204
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 هـ 1440/ 1439األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 

عدد 

المستفيدين  

 من اإلناث

عدد 

المستفيدين  

 من الذكور 

 اسم النشاط  ن النشاط نبذة ع

 19 
طالب وطالبات الجامعة لمعمل الروبوتات واألبحاث الذكية في جامعة الملك سعود للتعلم ورؤية بعض  زيارة 

 من البرامج واألجهزة االلكترونية الحديثة وكيفية برمجتها وصنعها. 

زيارة إلى معمل  

الروبوتات واألبحاث  

 الذكية

 نشاط عن األلغاز بين الطالب.  365 
Mysterious 

Island 

73  
أيام، وتجهيز ركن للقهوة لخلق أجواء هادئة تناسب القارئات،   3م ببناء مكتبة مع مبادرة سراج لمدة القيا

 باإلضافة إلى استضافة بعض القارئات. 
 كتاب وقهوة 

 Gaming Day فعالية ترفيهية تهدف إلى إخراج الطالب من النمط الدراسي.  260 

210 410 
مواضيع مختلفة تثقيفية وصحية بطريقة فنية. كذلك مسابقة بين  نشاط عبارة عن أركان تحتوي على عدة 

 الطالب والطالبات لتفعيل الجانبي التنافسي بينهم. 
 ِعلم 

 370 
بطوالت تقيس مستوى الفطنة وسرعة البديهة، تهدف لتطوير المهارات الذهنية لدى الطالب عن طريق أنشطة  

 المسابقات العامة. محببة لهم مثل: الشطرنج، لعبة الورق )البلوت(، و 
 الرياضات الذهنية

42  
نشاط تفاعلي على مدار الترم الدراسي يحفز حب البيئة والتعاون بين الطالبات، حيث أن مسؤولية االعتناء بما  

 تم وضعه من نباتات تعود لمجموعة من الطالبات. 
 البيئة وإعادة التدوير

53  
العزيز للعلوم الصحية عن تجربتهم في التدريب الصيفي لبرنامج  مشاركة طلبة جامعة الملك سعود بن عبد 

 مسك في مستشفى جون هوبكنز في الواليات المتحدة األمريكية. 
John Hopkins 

259  
ألغاز وألعاب ذهنية تُركز بشكل كبير على االستنباط واالستدالل و إيجاد البدائل لحاالت افتراضية متعددة  

 بالغموض واإلثارة. بأسلوب مختلف يتميز 
Haunted Class 

61 162 
نشاط ترفيهي يقام في الحرم الجامعي للطالب والطالبات، الفكرة منه إرجاع الذاكرة أليام التسعينات وما ُملئت  

 فيه من ترفيه وألعاب وأفالم كارتونية. 
Throwback 

 166 

ات العلمية والعملية بين بعضها البعض،  برنامج تعليمي من الطالب إلى الطالب، يهدف إلى نقل تجارب الدفع

وتذليل الصعوبات والعقبات التي من الممكن أن يواجهها الطالب خالل مرحلته الدراسية، باإلضافة إلى إعداد  

 ورش عمل على مدار العام، تهدف إلى تحسين مستوى طالب طب األسنان علميا  وعمليا . 

 برنامج نور

 Book Club القيّمة ومشاركتها إلفادة جميع الطالب و الطالبات. استعراض الكتب   34

 محاضرات وورش عمل لكسر حاجز اللغة اإلنجليزية لدى بعض الطالبات.   62
كسر حاجز اللغة  

 اإلنجليزية

 Treasure Hunt نشاط عن األلغاز وفك شفرات األسئلة إليجاد الكنز.  110 

10  
الطالبات وتكوين قاعدة طالبية لمشاركة اإلهتمامات وتطوير المواهب عن طريق  نشاط يهدف إلظهار مواهب 

 تقسيمه لمجموعات تنافسية. 

Show Your 

Talent 

115  
نشاط السترجاع الذكريات من خالل احضار األلعاب القديمة والتي تهدف لتغيير الروتين عن أجواء الجامعة  

 ومشاهدة المسلسالت والبرامج القديمة. 
 شناكمما وح 

 Stress Free Day نشاط يتم من خالله تحديد يوم في كل شهر لأللعاب الجسدية والعقلية.   64

 نقل الخبرات  نقل الخبرات بين الدفعات.   287
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 وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط 17 جدول

 هـ 1440/ 1439األنشطة اإلجتماعية في المدينة الجامعية جدة للعام الجامعي  

عدد 

المستفيدين من  

 اإلناث

عدد 

المستفيدين  

 من الذكور 

 اسم النشاط  نبذة عن النشاط 

 71 
الهدف منه أن يدخل الطالب  يقوم الطالب بزيارة القسم التابع للتخصص الذي يرغب أن يتعرف عليه، 

 التخصص الذي يرون أنفسهم فيه ويفيد المجتمع. 

أقسام كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 Refreshment Day نشاط ترفيهي لتخفيف الضغط الدراسي على الطالبات وتعزيز التواصل االجتماعي بينهن.   49

 30 
الطالب واألكاديميين واإلداريين هدفها هو الخروج من دائرة  سلسلة نشاطات داخل الكلية موجهة إلى جميع 

 ضغط الدراسة والبعد عن التوتر بعدة أساليب وطرق مختلفة منها الترفيه والكلمات المؤثرة. 
Rejoice 

 208 
نشاط يجمع العديد من الفعاليات الترفيهية التي تساعد الطالب لصقل مهاراته. ينقسم إلى: مسابقة أجمل  

 صورة، مسابقة رسام اإلنمي، دوري السوني. 
 كوشب كون 

213  

نشاط يهدف إلى تشجيع الطالبات الكتشاف مواهب التصميم من خالل اختيار خمسة عشر طالبة يتنافسون معا   

في مسابقة متكاملة تنظمها اللجنة   The Best Designerفي مجال تصميم األزياء، بهدف الوصول إلى لقب 

 الترفيهية. 

Project Runway 

COSHP 

 Medbazar أخرى.  بازار بالتعاون مع أحد متاجر بيع المستلزمات الطبية ومستلزمات   35

 نشاط يقوم بتنظيم مسابقات مختلفة الكتشاف نجوم كلية العلوم والمهن الصحية في مختلف المجاالت.   216
Who is the 

Champion 

172  
أيام تهدف إلى رفع قيم التطوع وتعزيزه لدى الطالبات، إسعاد منسوبي  مجموعة من األنشطة تقام في عشرة 

 الجامعة كعامالت النظافة، الخروج من أجواء الدراسة، و تعزيز روح التعاون والتنظيم لدى الطالبات. 

 عشر أيام من العطاء  

(1  –  2  –  3  –  4 ) 

84  

 ينقسم إلى ثالثة أنشطة أساسية: 

1 .Camping Day  .عبارة عن تخييم في كلية التمريض مع تقديم األطعمة واأللعاب 

 . فخوريين: وضع عبارات تحفيزية لطالبات السنة الرابعة تمريض بمناسبة قرب تخرجهن.  2

 . هكذا أكبر: نشاط توعوي عن مراحل النمو الطفل. 3

 ثالث أيام من العطاء 

 

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

 هـ1439/1440األنشطة اإلجتماعية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي  

عدد المستفيدين  

 من اإلناث

عدد المستفيدين  

 الذكور من 
 اسم النشاط  نبذة عن النشاط 

 نصنع سعادتكم  توزيع عبارات تحفيزية لطالبات الجامعة لتحفيزيهم على الدراسة أثناء وقت االختبارات.   84

 منها وإليها  نشاط لتبادل الخبرات والتجارب الجامعية بين طالبات السنة التحضيرية.   104

 جولة المختبرات وشرح النقاط الرئيسية للتخصص. زيارة مختبرات تخصصات الجامعة  61 

 نتعرف أكثر مشاركة الطالبات تجاربهم التطوعية خارج الجامعة.   32

 36 
عبارة عن استضافة طالب االمتياز الذين تخرجوا السنة الماضية من تخصص خدمات الطبية  

 باألحساء.الطارئة وتخصص عالج تنفسي من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 
 نصيحة مجرب

 Playstationبطولة كرة القدم بأجهزة  6 
Super KSAU 

Cup 

 27 
م لتحفيز  2018 –  2017تكريم بعض من الطالب المتفوقين في سنتهم األولى من العام الدراسي 

 باقي الطالب للتفوق والنجاح وتبادل الخبرات. 
 تكريم لين

149  
للذكاء وتحديات مميزة وأيضا  مبيعات من طالبات الجامعة  نشاط ترفيهي عبارة عن ألعاب 

 لإلستمتاع والترويح عن النفس. 

Change Your 

Mood 
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65  
استضافة نادي لين لطالبات لهم في مجال التطوع والتحدث عن تجاربهم التطوعية )كتطوعهم في  

 الحج أو أماكن اخرى( بهدف تعريفهم عن أهمية التطوع. 
 نتطوع بالخير مدى 

83  
عبارة عن لوحة يضعن عليها الطالبات أسمائهن، ثم تُكتب لهن تحديات مثل التجارب العلمية  

 البسيطة والمفيدة وغيرها. 
Challenges 

54  

نشاط يتم فيها توزيع أوراق في الجامعة وتقوم الطالبات بالبحث عن هذه األوراق التي تتضمن  

الورقة التي تليّها لتصل بالنهاية إلى الكنز، وهو كُتب  أقوال عُلماء تحفيزية وتلميح للوصول إلى  

 تتحدث عن تطوير الذات وغيرها. 

 البحث عن الكنز 

 

 المجتمع السعودي  خدمة دور الجامعة عبر عمادة شؤون الطالب في : 2.2.3 •

في نشر الثقافة الصحية والعمل التطوعي في كل من المدارس والمستشفيات والمراكز والجمعيات خالل العام   ها اسهاماتتقدم العمادة 

تؤدي الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطالب دورا  كبيرا  في المجتمع وذلك من خالل إسهامات الطالب  ، كما هـ1439/1440الجامعي 

ك عن طريق إقامة حمالت في المدارس واألماكن العامة باإلضافة للمستشفيات باألنشطة الخارجية تطوعية وتثقيفية وغيرها وذل

 والجمعيات الخيرية لتعريف المجتمع بالجامعة.

 : يوضح الجدول دور عمادة شؤون الطالب في خدمة المجتمع وما تقدمة من اسهامات في نشر الثقافة الصحية والعمل التطوعي19 جدول

 المقر عنوان المبادرة التطوعية نبذه

حمالت توعوية عن التنمر والبيئة عبارة عن ثالث رحالت لثالث مدارس، تستهدف  

 األطفال من طالب وطالبات. 

 حمالت بصيرة

 المدارس

سلسلة توعوية ثقافية صحية تهدف إلى زيادة وعي الطالبات في المدارس بحياتهم  

 وعاداتهم الصحية. 

 لحياة أفضل 

نشاط توعوي وتثقيفي لطالب وطالبات المرحلة المتوسطة عن عدة مواضيع مهمة منها  

 النظام الغذائي الصحي، االكتئاب، وسوء التغذية. 
 سلسلة جذل التطوعية

استضافة بعض المدارس لتعريف الطالب والطالبات عن الجامعة والتخصصات  

 الصحية. 

 KSAUHS - اعرفني أكثر  -  هذي جامعتنا

Tour 

مبادرة تثقيفية وترفيهية، تستهدف المجتمع من كافة طبقاته، للمحافظة على صحة الفم  

 باإلضافة إلى التوعية باألمراض المنتشرة بالفم واإلجابة عن استفساراتهم. 
 غوث 

ل مع  حملة توعوية تثقيفية للطالب عن اإلسعافات األولية والتخصصات الصحية والتعام

 الحاالت الحرجة. 
 أنت منقذهم

حملة تهدف إلى نشر التوعية الدوائية عبر عدة زيارات لمدارس مختلفة وتقديم مادة  

توعوية بسيطة عن كيفية االستخدام األمثل لألدوية وطرق حفظها وأهمية االستشارة قبل  

 أخذ أي دواء. 

 التوعية الدوائية

 يوم التمريض الخليجي  التمريض ومجاالته. زيارة مدرسية للتحدث عن تخصص 

مدرسة حسب تصنيفها على منطقة الرياض وإرسال مجموعة تتكون    20  - 15تم اختيار 

 طالب لكل مدرسة حيث تحدثوا عن الجامعة ومزاياها وآلية القبول فيها.  6 -  4من 

التعريف بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز  

 للعلوم الصحية

محاضرات ومسابقات ثقافية لألطفال تحت عنوان يوم الطفل العالمي، في مستشفى الملك  

 عبد هللا التخصصي لألطفال بالتعاون مع مركز رعاية الطفل. 

 يوم في عالم الطفل 
 المستشفيات 
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مبادرة منحت األطفال المنومين فرصة عيش أحالمهم من خالل عدة أركان تمثل كل  

 ت بطريقة ترفيهية. منها مهنة من المهن عرض 

 يوم المهن "ِمراس" 

سلسلة من حمالت تطوعية تثقيفية ترفيهية لألطفال تدعم ثقافة المجتمع الصحية في  

أماكن مختلفة مثل دور الرعاية واأليتام والمدارس والمستشفيات بطريقة مبتكرة غير  

 تقليدية. 

 ِسن 

المراكز 

 والجمعيات

الملك سلمان اإلجتماعي عن بعض األمراض  محاضرة توعوية للمسنين في مركز  

 المزمنة المنتشرة في مجتمعنا. 
 صحة وأُلف ة 

 

منسوبيها، في الرياض العمادة أو أحد : يوضح عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في العمادة أو خارجها وتشارك فيها 20جدول 

 هـ 1439/1440خالل العام الجامعي 

 الرياض 

 ورش العمل العلمية  الدورات العلمية المؤتمرات المعارض العلمية

 معرض ألوان السعودية.  •

 معرض فن.  •

 معرض الملصقات البحثية.  •

 معرض ما وراء األرض.  •

 معرض مشكاة العلمي.  •

 معرض علم الخرائط.  •

مشهد  معرض من دنيا الخيال إلى  •

 جلي. 

 ملتقى الثقافات.  •

 مؤتمر التخصصات الصحية.  •

 مؤتمر تيدكس.  •

 Art Workshop • حدثني بيديك ألسمعك بعيني.  •

• Art of Dentristy 

 فن البن.  •

 ارتدي بطلك.  •

 سلسلة مشكاة.  •

• Art Therapy 

 

والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في العمادة أو خارجها وتشارك فيها العمادة أو أحد منسوبيها، في جدة خالل : يوضح عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض 21جدول 

 هـ 1439/1440العام الجامعي 

 جدة

 ورش العمل العلمية  الدورات العلمية المؤتمرات المعارض العلمية

 . 2-1قطرة من كل بحر  • مؤتمر التخصصات الصحية.  • معرض طب وفن.  •

 التطوع االلكتروني.  •

 ورشة صمم فلترك.  •

 ورشة تعديل الصور.  •

• Students as Trainers 

• English Boost 

 برنامج الربط البحثي.  •

 

العمادة أو خارجها وتشارك فيها العمادة أو أحد منسوبيها، في األحساء خالل :يوضح عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في 22جدول 

 هـ 1439/1440العام الجامعي 

 األحساء 

 ورش العمل العلمية  الدورات العلمية المؤتمرات المعارض العلمية

 معرض أفضل المواهب.  •

 المعرض الياباني.  •

 University Skills • مؤتمر التخصصات الصحية.  •

• Interesting Hobbies 
 مقامات صوتك.  •

 كن منقذ.  •

 كيف تحترف التصوير.  •
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 : األنشطة الرياضية والترفيهية 2.2.4

تلتزم إدارة األنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطالب بتقديم مجموعة من البرامج واألنشطة الرياضية والصحية والترفيهية  وغيرها  

الرياضي والصحي وجذب أكبر عدد من الطالب لممارسة الرياضات المتنوعة  باإلضافة إلى دعم الطلبة والتي تهدف إلى نشر الوعي  

الرياضيين و خدمة المجتمع المحلي بالتعاون في إنجاح البرامج الرياضية المختلفة وتنمية شخصية الطالب من جميع النواحي البدنية  

على وضع خطط للبرامج واألنشطة الترفيهية والرياضية باإلضافة إلى تنظيم  والنفسية والعقلية واالجتماعية، فهي تعمل كل عام

 البطوالت الداخلية والخارجية واستخدام المرافق الرياضية في الجامعة والمشاركة في أنشطة وبرامج الجامعات األخرى .

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

 الرياض 

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

6  

بالتعاون مع  نشاط اجتماعي ترفيهي بهدف إلى تثقيف الطالبات حول رياضة الدفاع عن النفس وأنواعها 

إحدى النوادي النسائية الرياضية وتدريب الطالبات على أساسيات القيادة واالمن والسالمة تزامنا  مع يوم  

المرأة العالمي، يسبقها تغريدات تثقيفية عن هذا النوع من الرياضة وأهمية تعلمها، مع فعاليات ترفيهية  

 مصاحبة. 

Fight and 

Ride 

 ُمكنة ترفيهي، عبارة عن سباق عقبات ورياضات مشابهة. نشاط رياضي  82 35

 35 
نشاط ترفيهي رياضي يقام على أربع بطوالت تنافسية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي  

 شؤون الطالب. 

Last 

Standing 

Man 

 133 
الضغوطات الدراسية  برنامج ترفيهي، بمقر النادي الرياضي بالجامعة، يهدف إلى إخراج الطالب من  

 وخلق بيئة مريحة، وتعزيز عالقة الطالب بين بعضهم البعض. 

استراحة محارب  

 )سلسلة( 

 نشاط رياضي، يبدأ بتثقيف الطالبات عن الحياة الصحية وكيفية الحفاظ عليها، ثم تمارين بدنية.   9

Body 

Balanced 

Day 

39 63 
الشاملة للفرد كالقوة والمرونة الجسدية، الطاقة الداخلية، وتنمية  يهدف فن الدفاع عن النفس إلى التنمية 

 الروح المعنوية والصحة الفكرية. 
Knock Out 

 The Winner مجموعات تنافسية أللعاب رياضية وثقافية في كلية التمريض.   53
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 هـ 1439/1440المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي : يوضح األنشطة الرياضة والترفيهية في 24 جدول

 هـ1439/1440األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

300 302 

بطريقة جديدة، ويهدف نادي بصيرة  نشاط ترفيهي توعوي يهدف إلى توعية الطالب والطالبات 

لوضع بصمته حتى المدى البعيد عن طريق طباعة مطويات تبقى في الحرم الجامعي لسنوات  

 وتنشر أسبوعي ا. 

مطويات بصيرة 

 )بصيرة فكر(

 الجرائم االلكترونية(.  - التنمر الوظيفي   -سلسلة بطابع اجتماعي عن كيفية التعامل مع )االنتحار  144 
How to Deal 

With 

 Students’ Cafe جلسة تعارف بين الطالبات وذلك لتعزيز التواصل وتسهيل مهمة نقل الخبرات بينهن.   155

 57 
في الفصل   Electiveمعرض يعرض فيه طالب الدفعة الخامسة عشر ملصقاتهم البحثية لمادة  

 الثالث موجهين فيه أهم النصائح لطالب الدفعة السادسة عشر. 

معرض الملصقات  

 البحثية

212 262 

عبارة عن جلسات للحوار والترفيه وتناول المشروبات، يحتوي على ثالثة أركان ركن خاص  

فريد  بالقهوة وركن خاص للمشروبات والركن األخير خاص للشاي بحيث يظهر المقهى بشكل 

 وبصناعة طالبية. 

 مقهى كود قيك 

 35 
هللا العالمي لألبحاث الطبية والتي تمتلك العديد من المختبرات   جولة تعريفية لمركز الملك عبد

 والمعامل التي يمكن أن تخدم طالب وطالبات الجامعة بشكل كبير. 
KAIMRC Tour 

68 45 
لتنمية النظرة العلمية لدى الطالب وتشجيعهم  مناظرة عن موضوع طبي جدلي بين طالب الجامعة  

 على النقاش والحوار. 
 2 -  1مراء 

 COSHP Land القيام بعدد من األلعاب الترفيهية للطالبات لتجديد الطاقة الدراسية والترفيه عن أنفسهم.   204

 19 
الملك سعود للتعلم  زيارة طالب وطالبات الجامعة لمعمل الروبوتات واألبحاث الذكية في جامعة  

 ورؤية بعض من البرامج واألجهزة االلكترونية الحديثة وكيفية برمجتها وصنعها. 

زيارة إلى معمل  

الروبوتات واألبحاث  

 الذكية

 نشاط عن األلغاز بين الطالب.  365 
Mysterious 

Island 

73  
للقهوة لخلق أجواء هادئة تناسب  أيام، وتجهيز ركن  3القيام ببناء مكتبة مع مبادرة سراج لمدة 

 القارئات، باإلضافة إلى استضافة بعض القارئات. 
 كتاب وقهوة 

 Gaming Day فعالية ترفيهية تهدف إلى إخراج الطالب من النمط الدراسي.  260 

210 410 
مسابقة  نشاط عبارة عن أركان تحتوي على عدة مواضيع مختلفة تثقيفية وصحية بطريقة فنية. كذلك  

 بين الطالب والطالبات لتفعيل الجانبي التنافسي بينهم. 
 ِعلم 

 370 
بطوالت تقيس مستوى الفطنة وسرعة البديهة، تهدف لتطوير المهارات الذهنية لدى الطالب عن  

 طريق أنشطة محببة لهم مثل: الشطرنج، لعبة الورق )البلوت(، والمسابقات العامة. 
 الرياضات الذهنية

42  
نشاط تفاعلي على مدار الترم الدراسي يحفز حب البيئة والتعاون بين الطالبات، حيث إن مسؤولية  

 االعتناء بما تم وضعه من نباتات تعود لمجموعة من الطالبات. 
 البيئة وإعادة التدوير
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 هـ1439/1440األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي 

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

53  
ي  العزيز للعلوم الصحية عن تجربتهم في التدريب الصيف مشاركة طلبة جامعة الملك سعود بن عبد 

 لبرنامج مسك في مستشفى جون هوبكنز في الواليات المتحدة األمريكية. 
John Hopkins 

259  
ألغاز وألعاب ذهنية تُركز بشكل كبير على االستنباط و االستدالل و إيجاد البدائل لحاالت افتراضية  

 متعددة بأسلوب مختلف يتميز بالغموض واإلثارة. 
Haunted Class 

61 162 
ترفيهي يقام في الحرم الجامعي للطالب والطالبات، الفكرة منه إرجاع الذاكرة أليام التسعينات  نشاط 

 وما ُملئت فيه من ترفيه وألعاب وأفالم كارتونية. 
Throwback 

 166 

برنامج تعليمي من الطالب إلى الطالب، يهدف إلى نقل تجارب الدفعات العلمية والعملية بين  

لصعوبات والعقبات التي من الممكن أن يواجها الطالب خالل مرحلته  بعضها البعض، وتذليل ا 

الدراسية، باإلضافة إلى إعداد ورش عمل على مدار العام، تهدف إلى تحسين مستوى طالب طب  

 األسنان علميا  وعمليا . 

 برنامج نور

 Book Club استعراض الكتب القيّمة ومشاركتها إلفادة جميع الطالب والطالبات.   34

 محاضرات وورش عمل لكسر حاجز اللغة اإلنجليزية لدى بعض الطالبات.   62
كسر حاجز اللغة  

 اإلنجليزية

 Treasure Hunt نشاط عن األلغاز وفك شفرات األسئلة إليجاد الكنز.  110 

10  
المواهب  نشاط يهدف إلظهار مواهب الطالبات وتكوين قاعدة طالبية لمشاركة االهتمامات وتطوير 

 عن طريق تقسيمه لمجموعات تنافسية. 

Show Your 

Talent 

115  
نشاط السترجاع الذكريات من خالل احضار األلعاب القديمة والتي تهدف لتغيير الروتين عن أجواء  

 الجامعة ومشاهدة المسلسالت والبرامج القديمة. 
 ما وحشناكم

 Stress Free Day لأللعاب الجسدية والعقلية. نشاط يتم من خالله تحديد يوم في كل شهر    64

 نقل الخبرات  نقل الخبرات بين الدفعات.   287
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 الجنسين: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال 25 جدول

 جدة

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 The Indoor Sports League نشاط رياضي، يتكون من دوريان: دوري كرة الطائرة، ودوري كرة السلة.  166 

27  
نشاط رياضي، يهدف إلى تشجيع الطالبات لممارسة الرياضة، وتخفيف الضغط  

 الدراسي. 
Fitness Day 

 606 
نشاط ترفيهي يتمحور حول العديد من المجاالت. دوري ألعاب الطاولة، المتاهة،  

 السينما وغيره. 
 الكرنفال 

 

 كال الجنسين: يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية باألحساء ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من 26 جدول

 األحساء 

 عدد المستفيدين 
 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

75  
نشاط للتوعية بأهمية صحة الجسم والتي تساهم إلى تقويته كالرياضة، أنواع الرجيم، 

 الصحة العامة، وتصحيح السلوكيات اليومية الخاطئة. 
How to be a Hero 

108  
الطرق الصحيحة لليوقا والمساج، وركن خاص لبيع  نشاط توعوي ترفيهي، لشرح 

 األطعمة. 
Keep Calm and Have Fun 

344  
نشاط رياضي على مدى يومين، باالستعانة بمدربة ذات خبرة في تدريب الطالبات  

 الدفاع عن النفس وعلى رياضة الزومبا. 
Fit and Strong 

 !Faster الصالة الرياضية بالجامعة. سباق جري بين الطالبات حول مضمار السباق في   36

 دوري كرة القدم دوري كرة قدم بين الدفعات والتخصصات لطلبة الكلية.  88 
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 : األنشطة الفنية:  2.2.5

وهي أنشطة ممثلة بالفنون التشكيلية والتصوير والمشغوالت وغيرها الكثير وقد حرصت عمادة شؤون الطالب على تخصيص نادي 

النوع من األنشطة وذلك لما له دور في تنمية مواهب الطالب الفنية واإلبداعية باإلضافة إلى اكسابهم مهارات متنوعة و تنمية  لهذا 

 الحس الفني لدى الطالب كما انه كان لها دور في اكتشاف الطالب الموهوبين فنيا  ودعم قدراتهم . 

 التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين: يوضح الجدول 27 جدول

 هـ1439/1440ألنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي  

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

54  
استعراض وابراز أهم األحداث والفنون في الخليج قديما  بصورة فنية بحتة وإلى أن  يهدف هذا النشاط الى  

 نعود بالذاكرة إلى أوقات الزمن الجميل. 
 إلى أي حقبة

 43 

من قبل جيك باركر لتحسين مهارات الرسم، وشاع هذا التحدي وأصبح    2009هو تحدي اُطلق عام  

هذا التحدي إلى تحسين وتطوير مهارات الرسم لدى  مرافق الرسامين حول العالم كل سنة. يهدف 

 الرسامين وتعزيز الثقة ونشر الطاقة اإليجابية لدى طالب وطالبات الجامعة في شهر أكتوبر. 

Inktober 

70 86 
معرض لمختلف طرق رسم الخرائط وتاريخها والغموض المكنون فيها من العصور القديمة إلى عصرنا  

 الحالي. 
 علم الخرائط

 نشاط يهتم بالفن المستخدم في صور الخدع البصرية التي تصور للناظر غير حقيقتها.  56 
It’s Not that 

Simple 

110 141 
مسابقة لملتقطي اللحظات "المصورين" يهدف من خاللها إلى تغيير مفهوم المسابقات وأخذها للمستوى  

 اآلخر وإلى اكتشاف وإبراز مواهب الطالب المهتمين بالتصوير. 

ب، استعد،  تأه

 انطلق 

 ملتقى للمبدعين والموهوبين والهواة في مجال التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيلمي.   1010
معرض ألوان  

 السعودية

 أنا فنان بالفطرة تهدف إلى صقل واكتشاف موهبة الطالب والطالبات وتحفيزهم على ممارستها.   303

24  
الهويريني، وهي طبيبة أسنان من خريجي جامعة الملك سعود  ورشة عمل عن الرسم للدكتورة لجين 

 وهاوية للرسم والفن. 

Art 

Workshop 

 120 
موهبة مرتبطة بالفن، يستطيع من خاللها الطالب والطالبة إظهار موهبته وهوايته ومشاركتها مع  

 اآلخرين. 

Passion of 

Creativity 

110 210 
معرض يضم عدد من الرسومات والمجسمات المصنوعة يدويا ،  نشاط يجمع بين الفن والعلم، يتكون من 

 بمشاركة عدد من الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. 

Anatomy 

Park 

305 356 
نشاط مقسم على ثالثة أقسام. القسم األول عبارة عن ورش عمل، القسم الثاني عبارة عن معرض يحتوي  

 المختلفة، القسم الثالث عبارة عن ماراثون الرسم. عدة أركان من أنواع الفنون 
Art-ology 

69 56 
تهدف هذه السلسلة إلى إبراز الجانب الفني في كل من األندية المتخصصة األخرى وأن نرى الفن في  

 المجال التعليمي والتطوعي والعلمي والتوعوي. 

سلسلة تعاونات  

 الفنون 

 معرض فن    125
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 هـ1439/1440ألنشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض للعام الجامعي  

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

275 375 
تقديم محتوى مثري وإبداعي، ال يكون هدفه تعليمي بحت وإنما فني أيضا ، ليظهر  ورش عمل حول 

 اإلبداع وراء كل تخصص وكيفية مزج الفن أثناء ممارسة روتين العمل اليومي. 

Art of 

Dentistry 

31 34 

وتسليط  يهدف هذا النشاط إلى التعمق في ثقافة القهوة بمختلف أنواعها ومصادرها وطرق تحضيرها 

الضوء على مختلف أنواع الفنون التي تعتمد على القهوة، مثل: فن الرسم بالقهوة، وفن الرسم على الالتيه.  

يحتوي النشاط على ورش عمل واستضافات من الخبراء بهذا المجال للتحدث عن تجربتهم ونقل خبرتهم  

 للطالب المهتمين. 

 فن البن 

 

 

 : يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بجدة ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين28 جدول

 

 
 

 

 

 

 هـ 1440/ 1439األنشطة الفنية في المدينة الجامعية بجدة للعام الجامعي  

عدد المستفيدين من  

 اإلناث

عدد المستفيدين  

 من الذكور 
 اسم النشاط  عن النشاط نبذة 

 معرض طب وفن  نشاط عن صنع المجسمات والرسومات ألعضاء جسم اإلنسان بطريقة فنية.  8 164

20 14 

  - هي سلسلة من ورش العمل الفنية المقدمة من قبل طالب وطالبات الجامعة 

منفصلة مثل: التصوير، الطبخ، الرسم بأنواعه المختلفة. تهدف إلى تعليم  

المهارات الفنية لدى الطالب وتعليم مهارات جديدة مستحدثة في  وتطوير 

 العصر الحالي. 

Student as Trainers 

21 14 

هو عمل فني مرسوم مباشرة على الجدران أو األسقف والذي يحمل رسالة  

معبرة تساعد مرضى العيادات والجمعيات الخيرية واألماكن العامة من قبل  

 طالب الجامعة. 

 جداريات الفنون 
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 : يوضح الجدول التالي أنواع األنشطة الفنية في المدينة الجامعية باألحساء ونبذة عن كل نشاط وعدد المشاركين فيه من كال الجنسين29 جدول

 هـ 1440/ 1439األنشطة الفنية في المدينة الجامعية باألحساء للعام الجامعي  

 المستفيدين عدد 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

32  
نشاط يوجد به أركان متعددة وكل ركن به نوع مميز من الفن الذي ال يحتاج لطالء أو أقالم كالرسم  

 بالقهوة أو الرمل أو المسامير والخيوط. 

فنون غير  

 اعتيادية

64  
دورة عن صناعة الدمى وفي ثاني يوم دورة مكياج  عبارة عن يومين متتالين من الدورات، في أول يوم 

 سينمائي. 

Interesting 

Hobbies  

90  
معرض يحتوي على أركان متعددة لمواهب متعددة كالرسم والتصوير والكتابة، والتصويت على األعمال  

 المفضلة لديهم من قبل الطالبات. 
 أفضل المواهب 

 بجميع أنواع المواهب للطالبات. نشاط ختامي لنادي الفنون يحتفل فيه   160
The Last 

Show 

50  

نشاط يتحدث عن بعض األزياء ومستحضرات التجميل التي ظلمت المرأة على مر العصور وعن تقبل  

الذات بجمالها الطبيعي مع ركن صغير للطالبات إلظهار موهبتهن في التعبير عن الموضوع عن طريق  

 الرسم أو الكتابة. 

Beautiful As 

You Are 

 أجمل رسمة  مسابقة بين طالب الجامعة والتصويت من قبلهم.  21 

 أفضل صورة  مسابقة أفضل وأجمل صورة في حرم الجامعة.  1 

37  

معرض يحتوي على أركان وكل ركن يتحدث عن شيء فني مميز في الثقافة اليابانية، كالرقصات  

الخط القديم لديهم، والفنون الجديدة كرسومات األنمي  القديمة، ومالبسهم التقليدية بأنواعها، لغتهم، وفن 

 واألزياء التنكرية )الكوسبالي(، وركن لفن األوريغامي وركن لألطعمة اليابانية. 

 المعرض الياباني 
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 : األنشطة الكشفية 2.2.6

والجسدية واالجتماعية لدى الطلبة، وهي أنشطة خدمية تطوعية تقدم خدمات للمجتمع تهدف لصقل الجوانب الروحية والعقلية 

تحرص عمادة شؤون الطالب على احتواء هذا النوع من األنشطة فقد تنوعت خالل العام الماضي ما بين طلبة تطوعوا لخدمة  

 الحجاج وطلبة إلى النيبال وغيرها باإلضافة إلى التطوع في األماكن العامة سواء  للتنظيم أو التثقيف.

 نية: : األنشطة التق.72.2

تحرص عمادة شؤون الطالب على تفعيل األنشطة التقنية بجميع أنواعها والتي تتضمن على: أجهزة الكمبيوتر، الشبكات، صناعة 

 المحتوى والبرمجيات وغيرها. حيث تقوم بتطوير وتحفيز المهارات اإلبداعية لدى الطالب وتقديم المعلومة لآلخرين بأيسر الطرق.

 هـ1439/1440: يوضح دور عمادة شؤون الطالب في األنشطة التقنية خالل العام الجامعي 30 جدول

 الرياض 

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 505 
نشاط الكتروني يهدف إلعطاء الطالب المبدعين المجال لرسم وكتابة قصص مصورة قصيرة ليتم نشرها  

 التواصل االجتماعي حيث تقدم قصص كوميدية تحاكي واقع الطالب أو تخرج عن المألوف. في مواقع 
Momics 

 الرسم وإلى التحريك.  - معرض يستعرض خطوات إنتاج األنمي من صناعة القصة   67
من دنيا الخيال  

 إلى مشهد جلي 

3 4 
ترفيهية، تهدف لتطوير وتثقيف المجتمع  يقيم نادي بصيرة للسنة الثالثة على التوالي على مسابقة توعوية 

 وزيادة الوعي من خالل صناعة األفالم القصيرة، بمواضيع مختلفة سنويا . 

مسابقة بصيرة  

 لألفالم القصيرة

117 93 
توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم توعوي بطريقة السينما، محتوى الفيلم عن التيارات الدينية  

 الحنيف وتأثيرها على الوحدة الوطنية والدينية. المخالفة لديننا 
 سينما بصيرة

110 141 
مسابقة لملتقطي اللحظات "المصورين" يهدف من خاللها إلى تغيير مفهوم المسابقات وأخذها للمستوى  

 اآلخر وإلى اكتشاف وإبراز مواهب الطالب المهتمين بالتصوير. 

تأهب، استعد،  

 انطلق 

63  
( تتكون من ثالثة  CGIلتقنيات التصوير والمؤثرات الصوتية البصرية مثل الـ )هي سلسلة مخصصة 

 أنشطة مقامة خالل الترم الدراسي. 

سلسلة استديو  

 مشكاة

 الكتروني 

للمهندس مشعل الشهراني، أول مهندس سعودي يُضم لشركة ناسا لعلم   Snapchatمقابلة الكترونية عبر 

( والذي يهدف بدوره إلى تصميم  Microgravityيكروقراڤتي )الفضاء بفريق العمل الخاص بمشروع ما

 يوما .  21جهاز يقوم بمحاكاة بيئة معدومة الجاذبية لمدة تزيد على 

مقابلة مع  

المهندس مشعل  

 الشهراني 

1003  
هي سلسلة تهتم بالتقنية وكافة مجاالتها حيث يندرج تحت هذه السلسلة ورش عمل ولقاءات عن البرمجة  

 الروبوتات. وبناء 

سلسلة مشكاة  

 للتقنية

 19 
زيارة طالب وطالبات الجامعة لمعمل الروبوتات واألبحاث الذكية في جامعة الملك سعود للتعلم ورؤية  

 بعض من البرامج واألجهزة االلكترونية الحديثة وكيفية برمجتها وصنعها. 

زيارة إلى معمل  

الروبوتات  

 واألبحاث الذكية
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 هـ 1439/1440: يوضح دور عمادة شؤون الطالب في األنشطة التقنية في فرع الجامعة بجدة خالل العام الجامعي 31 جدول

 جدة

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 ورشة خاصة لتصميم الفلتر لبرنامج سناب تشات ومشاركته مع الجميع.  19 16
ورشة صمم  

 فلترك 

 44 
تهدف هذه الورشة إلى تعريف الطالب بواجهة برامج تعديل الصور وإتاحة الفرصة لهم للقيام بتعديالتهم  

 على صور مختارة. 

ورشة تعديل  

 الصور

 

 هـ 1439/1440الجامعي : يوضح دور عمادة شؤون الطالب في األنشطة التقنية بفرع الجامعة باألحساء خالل العام 32 جدول

 األحساء 

 عدد المستفيدين 

 اسم النشاط  نبذه عن النشاط 

 ذكر أنثى

 20 
برنامج صيفي   -برنامج ارتقاء  -إدراك  - مناقشة المواقع التي تقدم الدورات االلكترونية مثل: دروب 

 والعديد من البرامج. 
 صيف التطوير 

 16 
توعوي بطريقة السينما، محتوى الفيلم عن التيارات الدينية  توعية الطالب والطالبات عن طريق فيلم 

 المخالفة لديننا الحنيف وتأثيرها على الوحدة الوطنية والدينية. 
 سينما بصيرة

4 26 
القادر عن معرفة أساسيات التصوير، وأنواع الكاميرات، ثم التطبيق  ورشة عمل من قبل أ. محمد العبد

 على ما تم شرحه. 

كيف تحترف  

 ويرالتص

 ، لزيادة المعرفة واالستطالع. codingو programmingكل ما يدور حول البرمجة والفرق بين   68
A Look in 

Programming 
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 : الخدمات الطالبية 2.3

قاعة هـ، فهي جهة تعنى بالطالب خارج 1427عمادة شؤون الطالب هي إحدى العمادات المساندة في الجامعة، وقد أنشئت في عام 

عمادة الدرس كما أنها مسؤولة عن األنشطة الالصفية وتقديم اإلرشاد الطالبي وتقديم الخدمات الطالبية. ونستعرض لكم أبرز ما تقدمه ال

 من خدمات. 

 : الخدمات الطالبية العامة 2.3.1

 : التوجيه واإلرشاد الطالبي:  2.3.1.1

تهتم العمادة بهذا الجانب اهتماما  كبيرا  فهي تقوم بإرشاد الطالب المستجدين وتنظيم برامج انطالقا  من أهمية التوجيه واإلرشاد الطالبي  

 الختيار التخصص المناسب باإلضافة إلى لجان التأديب.

 : صندوق الطالب 2.3.1.2

امج أبرزها برنامج القروض يهدف صندوق الطالب إلى دعم األنشطة الطالبية االجتماعية والثقافية والعلمية، كما يقدم العديد من البر

 الدورات التدريبية، ويعد صندوق الطالب الداعم األساسي لألكاديمية الطالبية بعمادة شؤون الطالب.  -التشغيل الطالبي -واإلعانات 

 يقدم صندوق الطالب عددا  من البرامج منها: 
 برنامج القروض واإلعانات: 

وذلك بعد دراسة حالتهم   للطالب والطالبات المحتاجين إعانات مالية غير مستردة تصرفبرنامج القروض واإلعانات يسعى إلى تقديم  

مقطوعة يحدد ذلك من قبل لجنة صندوق الطالب، كما يقدم   أو مستمرة اإلعانة تكون المادية واالجتماعية من قبل اللجنة علما  أنه قد

 الخصم استقطاعا   خالل من استردادها  للطالب والطالبات ويتم ىمالية تعط مبالغ البرنامج قروض مستردة للطالب والطالبات وهي

 من قيمة المكافأة الشهرية حتى يتم سداد قيمة القرض. %25بما ال يتجاوز 

  الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم الطالب والطالبات ومساندتهم في تخطي العقبات المالية التي قد تواجههم وتكون عائق لهم. 

 امج:احصائيات البرن

 م )الفصل الدراسي األول(.2018بدأ البرنامج في شهر مايو للعام  •

 .203عدد الطالب والطالبات المستفيدين من برنامج القروض واالعانات  •
 برنامج استقطاب العروض والخصومات على األزياء والمستلزمات الطبية:

والخصومات على األزياء والمستلزمات الطبية حيث يتم مخاطبة أحد أهم البرامج التي يقدمها صندوق الطالب هو برنامج العروض 

الشركات والتنسيق معهم وذلك لتقديم خصومات على األزياء والمستلزمات الطبية وكذلك الكتب الدراسية، لكافة طالب وطالبات  

 احصائيات البرنامج: الجامعة وذلك للمساهمة في تيسير الحياة الدراسية لدى الطالب والطالبات.

 م )الفصل الدراسي األول(. 2018بدأ البرنامج في شهر سبتمبر للعام  •

 .%45حتى  %10نسبة الخصومات المقدمة تراوحت بين  •

 .كتاب 466عدد مبيعات الكتب المخفضة  •

 برنامج التشغيل الطالبي:  

صندوق الطالب، نظرا  ألهمية ذلك في صقل يعد برنامج التشغيل الطالبي أحد برامج الرعاية التربوية واالجتماعية التي يقدمها  -

شخصية الطالب الجامعي وانطالقا  من األهداف التربوية من أجل تنمية قدرات الطلبة ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات 

وتحمل   والمشاكل التي قد تواجههم خالل الحياة العملية. كما يهتم برنامج التشغيل الطالبي بتعويد الطالب على ممارسة العمل

المسؤولية ويكون ذلك من خالل تشغيلهم في أحد إدارات أو كليات الجامعة في أوقات فراغهم بمقابل مادي يعود عليهم بالنفع وذلك  

 بدعم من صندوق الطالب.

 أهداف البرنامج: 

 مل. اتاحة الفرصة للطالب والطالبات إلبراز مواهبهم الكامنة واكسابهم مهارات عملية من خالل ممارسة الع -

 استغالل أوقات فراغ الطالب والطالبات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتدريبهم على االعتماد على الذات وتحمل المسؤولية.  -

 سد حاجة وحدات الجامعة في بعض األعمال المؤقتة والتي ال تتطلب موظف دائم.  -

 احصائيات البرنامج: بعض حاجاتهم المالية.تدريب الطالب والطالبات على مبدأ التحصيل مقابل العمل والعطاء، وسد  -

 م )الفصل الدراسي الثاني(.2019بدأ البرنامج يناير للعام  •

 .37عدد الطالب والطالبات المستفيدين من برنامج التشغيل الطالبي  •
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 برنامج الدورات التدريبية:

والبرامج المكثفة وذلك لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم يكون ذلك  يقدم البرنامج للطالب والطالبات العديد من الدورات التدريبية 

 بالتعاون مع مدربين معتمدين وأعضاء هيئة تدريس متخصصين في مجاالت مختلفة بدعم من صندوق الطالب.

لغة اإلنجليزيّة من الدورات التي يقدمها صندوق الطالب دورة اللغة اإلنجليزية الصيفية، أسست هذه الدورة بهدف تطوير مهارات ال

)يوجد شهادة حضور دورة معتمدة(  ومساعدة الطالب والطالبات على اجتياز حاجز اللغة اإلنجليزية ورفع مستوى جاهزيتهم دراسيا  

 أهداف البرنامج:. 

 م.2019بدأ البرنامج يناير للعام  •

 م.2019إجازة صيف طالب وطالبة  تقريبا  في  200تسعى إدارة صندوق الطالب فتح المجال لقبول  •
 

 األكاديمية الطالبية: 

تقدم االكاديمية الطالبية دورات تدريبية للطالب والطالبات لتنمية مهاراتهم ومواهبهم، يكون ذلك بحثّهم على االلتحاق بدورات 

فيها تدريب الطلبة بشكل  مختلفة يقدمها نخبة من الطالب والطالبات بدعم من صندوق الطالب، تستمر هذه الدورات لعدة أسابيع يتم 

 مكثّف ليحصلوا على المهارات التي تؤهلهم للعمل كمحترفين في ذات المجال.

من الدورات التي تقدمها األكاديمية الطالبية دورة أساسيات الفوتوشوب والتصميم الجرافيكي، ودورة التصوير السينمائي والمونتاج،  

  لتصوير الفوتوغرافي.ودورة كتابة وصناعة المحتوى، ودورة أساسيات ا
 

 أهداف األكاديمية: 

 أن يتمتع نادي الطالب والجامعة بعدد كبير من الطالب والطالبات الماهرين لتعزيز جودة أنشطة وبرامج نادي الطالب. -

 خدمة المحتوى المرئي والمسموع بنادي الطالب.  -

 والفائدة. إشغال وقت فراغ الطالب والطالبات بما يعود عليهم بالنفع  -

 تعزيز العالقات وتبادل الفائدة والمعرفة بين ذوي االهتمامات المشتركة.  -

 إيجاد الفرص المناسبة للطالب والطالبات لممارسة مهاراتهم المكتسبة.   -

 احصائيات األكاديمية:  

 م.2016تأسست األكاديمية عام  •

 .98عدد الطالب والطالبات المستفيدين من األكاديمية الطالبية  •

 
 هـ، لطالب الجامعة1439/1440: يوضح أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام الجامعي 33جدول 

 هـ1439/1440أعداد الطالب والطالبات المستفيدين من خدمات صندوق الطالب والمبالغ المصروفة للعام الجامعي  

 سعودي(  المبالغ المصروفة )اير  عدد المستفيدين  نوع الخدمة

 0  0 اإلعانات الشهرية

 3000  2  اإلعانات المقطوعة 

 639520  201 السلف 

 35139 37 برنامج التشغيل الطالبي 

 677659 240  المجموع
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 الخدمات الطالبية الخاصة : 2.3.2

 الطالب: : مركز صحة 2.3.2.1

 مهمة المركز:  

أوجد مركز صحة الطالب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بهدف تقديم دعم ومساعدة نوعيّة تؤكد حرص الجامعة  

الجامعة نفسيا   على طالبها وطالباتها وتوفير أرقى بيئة أكاديمية تلبي جميع احتياجاتهم. تقتضي مهمة المركز على دعم طالب وطالبات  

ما يواجهونه من صعوبات وضغوطات نفسية قد يتعرض لها طالب المرحلة الجامعية، األمر الذي يسهم في   وزا ومساعدتهم على تج 

توفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق التقدم الدراسي والشخصي المأمول لهم والتخرج بأفضل مستوى من الناحية األكاديمية والنفسية والذي  

. ويهدف المركز إلى رفع الوعي لدى الطلبة والطالبات بخصوص الصحة النفسية وسبل  يساعدهم على إكمال مسيرتهم المهنية بنجاح

المحافظة عليها، وتحسين النظرة السلبية المرتبطة باالضطرابات النفسية. ويهدف المركز أيضا إلى المساعدة في االكتشاف المبكر  

مما يسهم في الحصول على نتائج عالجية أفضل. ومن أهداف للمشاكل النفسية للطلبة والطالبات وتوفير التدخل العالجي السريع، 

 المركز أيضا التقليل من نسبة التأخر األكاديمي أو االنسحاب من الجامعة بسبب ضغوط أو صعوبات نفسية.  

 رسالة المركز: 

نفسية والسلوكية والمساعدة من أهم الخدمات التي يقدمها المركز للطلبة والطالبات جلسات استشارات نفسية فردية لرصد الصعوبات ال

على حلها. ويهدف المركز مستقبال إلى توفير الكوادر البشرية الالزمة وإقامة جلسات عالجية جماعية لمن يعانون من صعوبات نفسية  

 أو اجتماعية، إلى جانب دورات وأنشطة متنوعة لتحسين وتطوير الجوانب النفسية لدى طالب وطالبات الجامعة.

 :ت وانجازات مركز العناية بالطالب ومن اهم نشاطا

اليوم التعريفي للطالب والطالبات جامعة الملك ســعود بن عبد العزيز للعلوم الصــحية حيث قام العميد المشــارك د. مشــعل  •

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

ة  • ات الـطبتوعـي ه في مختلف الكلـي اـت ــرات وورش عـمل عن المركز وـخدـم ة-التمريض-بمـحاضــ دـل ـــي العلوم والمهن -الصــ

 الصحية.

 انشاء وحدة التوعية الفكرية. •

 المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية. •

 أهمية جلسات االستشارة النفسية: 

شخص خارج نطاق دائرته، حيث إنها تلعب دور كبير في فهم المشاكل  تكمن أهمية جلسات االستشارة عند احتياج الطالب للجوء إلى

 غييرات المناسبة والتعامل معها.  بشكل أوضح وأدق، ويمكن لذوي الخبرة تقديم المساعدة في اإلرشاد بالقيام بالت
 

 للمستفيدين من خدمات مركز صحة الطالب: يوضح باألرقام االستشارات الطبية والتي تم تقديمها 34جدول 

 العام الجامعي

 أعداد المستفيدات من الطالبات  أعداد المستفيدين من الطالب 

 عدد المستفيدين 
عدد جلسات  

 االستشارات 
 عدد المستفيدين 

عدد جلسات  

 االستشارات 

 195 136 136 102 هـ1438/1437

 321 158 326 158 هـ1439/1438

 532 233 448 186 هـ1439/1440

 

 و الطالبات يعود ذلك بسبب : في عدد المستفيدين من الطالب رتفاع ويبرز لنا الجدول أعاله أ

 عمل محاضرات وأنشطة ترفع من الوعي وأهمية الصحة النفسية •

 تقبل وثقة الطالب والطالبات للخدمة والخصوصية بعد االعتماد على خبرة من استفاد منهم.    •
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 : يوضح باألرقام مدى الخدمات التي يقدمها مركز صحة الطالب على مستوى الجامعة 35جدول 

 مركز صحة الطالب 

 الفرع  العام الجامعي
أعداد 

 المستفيدين

عدد الحاالت التي تم   الجنس 

 عالجها 
 أنثى ذكر

 هـ1438/1437

 238 136 102 238 الرياض 

 22 11 11 22 جدة

 260 147 113 260 المجموع

 هـ1438/1437

 105 44 61 105 الرياض 

 150 85 65 150 جدة

 61 29 32 61 األحساء 

 316 158 158 316 المجموع

 هـ1439/1440

 307 179 128 307 الرياض 

 52 21 31 52 جدة

 60 33 27 60 األحساء 

 419 233 186 419 المجموع

 

 : المواصالت 2.3.3

يتنقل طالبها بأحدث الوسائل الحديثة واآلمنة لتسهيل عملية التنقل بين منشآت الجامعة والمستشفيات التابعة تحرص الجامعة على أن 

لوزارة الحرس الوطني. حيث ترتبط أجزاء المدينة الجامعية بالرياض بشبكة مواصالت متطورة )ترام( من أجل تسهيل تنقالت  

ن بين الكليات والعمادات والمبنى اإلداري والمستشفى والمدينة السكنية ومختلف الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفي

 المواقع. أما بالنسبة للمدن الجامعية في جدة واألحساء فيتم تقييمها لتكون المواصالت متاحة بطرق مهيئة للمشآة. 

 

 هـ 1439/1440تم تنفيذها خالل العام الجامعي  : يوضح عدد المستفيدين من الرحالت اليومية التي36جدول 

 عدد الرحالت  عدد المستفيدين  المنطقة

 11322 109165 الرياض 

 4200 45720 جدة

 1876 4258 األحساء 

 17398 159143 المجموع
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 : المجتمع والجامعة 2.4

 : تعريف الجامعة في المجتمع2.4.1

دورا  كبيرا  في المجتمع وذلك من خالل إسهامات الطالب باألنشطة الخارجية تطوعية تؤدي الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطالب 

لخيرية لتعريف  وتثقيفية وغيرها وذلك عن طريق إقامة حمالت في المدارس واألماكن العامة باإلضافة للمستشفيات والجمعيات ا

 المجتمع بالجامعة. 

 هـ 1439/1440فعاليات األنشطة الطالبية بالمشاركة اإلجتماعية خالل العام الجامعي : يوضح مقر 37 جدول

 هـ 1440/ 1439الفعاليات الطالبية بالمشاركة اإلجتماعية للعام الجامعي  

 المقر عنوان المبادرة التطوعية نبذه

األطفال من طالب  حمالت توعوية عن التنمر والبيئة عبارة عن ثالث رحالت لثالث مدارس، تستهدف 

 وطالبات. 
 حمالت بصيرة

 المدارس

 لحياة أفضل  سلسلة توعوية ثقافية صحية تهدف إلى زيادة وعي الطالبات في المدارس بحياتهم وعاداتهم الصحية. 

نشاط توعوي وتثقيفي لطالب وطالبات المرحلة المتوسطة عن عدة مواضيع مهمة منها النظام الغذائي  

 االكتئاب، وسوء التغذية. الصحي،  
 سلسلة جذل التطوعية

 استضافة بعض المدارس لتعريف الطالب والطالبات عن الجامعة والتخصصات الصحية. 
اعرفني أكثر   -  هذي جامعتنا

- KSAUHS Tour 

التوعية  مبادرة تثقيفية وترفيهية، تستهدف المجتمع من كافة طبقاته، للمحافظة على صحة الفم باإلضافة إلى 

 باألمراض المنتشرة بالفم واإلجابة عن استفساراتهم. 
 غوث 

 أنت منقذهم حملة توعوية تثقيفية للطالب عن اإلسعافات األولية والتخصصات الصحية والتعامل مع الحاالت الحرجة. 

توعوية بسيطة عن  حملة تهدف إلى نشر التوعية الدوائية عبر عدة زيارات لمدارس مختلفة وتقديم مادة 

 كيفية االستخدام األمثل لألدوية وطرق حفظها وأهمية االستشارة قبل أخذ أي دواء.
 التوعية الدوائية

 يوم التمريض الخليجي  زيارة مدرسية للتحدث عن تخصص التمريض ومجاالته. 

طالب   6 -  4مدرسة حسب تصنيفها على منطقة الرياض وإرسال مجموعة تتكون من   20  - 15تم اختيار 

 لكل مدرسة حيث تحدثوا عن الجامعة ومزاياها وآلية القبول فيها. 

التعريف بجامعة الملك سعود  

بن عبد العزيز للعلوم  

 الصحية

محاضرات ومسابقات ثقافية لألطفال تحت عنوان يوم الطفل العالمي، في مستشفى الملك عبد هللا التخصصي  

 الطفل. لألطفال بالتعاون مع مركز رعاية 
 يوم في عالم الطفل 

 المستشفيات 

مبادرة منحت األطفال المنومين فرصة عيش أحالمهم من خالل عدة أركان تمثل كل منها مهنة من المهن  

 عرضت بطريقة ترفيهية. 
 يوم المهن "ِمراس" 

مختلفة مثل دور  سلسلة من حمالت تطوعية تثقيفية ترفيهية لألطفال تدعم ثقافة المجتمع الصحية في أماكن 

 الرعاية واأليتام والمدارس والمستشفيات بطريقة مبتكرة غير تقليدية. 
 ِسن 

المراكز 

 والجمعيات
محاضرة توعوية للمسنين في مركز الملك سلمان االجتماعي عن بعض األمراض المزمنة المنتشرة في  

 مجتمعنا. 
 صحة وأُلف ة 

 



  

62 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

أو أحد منسوبيها، في الرياض  عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في العمادة أو خارجها وتشارك فيها العمادة: يوضح 38جدول 

 هـ 1439/1440خالل العام الجامعي 

 الرياض 

 العلمية ورش العمل  الدورات العلمية المؤتمرات المعارض العلمية

 معرض ألوان السعودية.  •

 معرض فن.  •

 معرض الملصقات البحثية.  •

 معرض ما وراء األرض.  •

 معرض مشكاة العلمي.  •
 معرض علم الخرائط.  •

معرض من دنيا الخيال إلى مشهد   •

 جلي. 

 ملتقى الثقافات.  •

 مؤتمر التخصصات الصحية.  •

 مؤتمر تيدكس.  •

 Art Workshop • حدثني بيديك ألسمعك بعيني.  •

• Art of Dentristy 

 فن البن.  •

 ارتدي بطلك.  •

 سلسلة مشكاة.  •
• Art Therapy 

 

العمادة أو أحد منسوبيها، في جدة خالل : يوضح عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في العمادة أو خارجها وتشارك فيها 39جدول 

 هـ 1439/1440الجامعي العام 

 جدة

 ورش العمل العلمية  الدورات العلمية المؤتمرات المعارض العلمية

 . 2-1من كل بحر قطرة  • مؤتمر التخصصات الصحية.  • معرض طب وفن.  •

 التطوع االلكتروني.  •

 ورشة صمم فلترك.  •

 ورشة تعديل الصور.  •

• Students as Trainers 

• English Boost 

 البحثي. برنامج الربط  •

 

العمادة أو أحد منسوبيها، في األحساء : يوضح عدد أنشطة العمادة العلمية في إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والتي تقام في العمادة أو خارجها وتشارك فيها 40جدول 

 هـ 1439/1440خالل العام الجامعي 

 األحساء 

 ورش العمل العلمية  الدورات العلمية المؤتمرات العلميةالمعارض 

 معرض أفضل المواهب.  •

 المعرض الياباني.  •

 University Skills • مؤتمر التخصصات الصحية.  •

• Interesting Hobbies 

 مقامات صوتك.  •

 كن منقذ.  •

 كيف تحترف التصوير.  •
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 المجتمع:  مساهمات القطاع الخاص في تمويل خدمة  : 2.4.2

للقطاع الخاص دور هام وبارز وفعال في المجتمع حيث يلعب دورا  في دعم برامج التنمية المجتمعية واستدامتها  

وانطالقا  من الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في االرتقاء بالخدمات االجتماعية المقدمة للمجتمع حرصت 

الخاص بالمساهمة في إنجاح البرامج واألنشطة والمبادرات الطالبية عمادة شؤون الطالب على فتح المجال للقطاع  

 بشراكات تعقد مع الجامعة. 

 

 

 هـ 1439/1440: يوضح أبرز الشراكات خالل العام الجامعي 41 جدول

 هـ 1440/ 1439أبرز الشراكات خالل العام الجامعي  

 الفعالية  الراعي  المنطقة التاريخ 

 مبادرة صحتي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى )جمعية عناية( الرياض  2018أكتوبر  5

 شركة المراعي  الرياض  2018ديسمبر  3
اليوم العالمي للغة  

 العربية

 2019يناير  15-17

 الرياض 

 جدة

 األحساء 

 جمعية عناية.

مؤتمر التخصصات 

 الصحية

 سكربزرز. 

 الطبية.المجلة السعودية 

القنوات واإلذاعات الفضائية: السعودية، واإلخبارية، وإم بي سي، وإذاعة جدة و  

UFM . 

 شركة المعرض أتوز. 

 الرياض  2019مارس  9

Doppio 

 مؤتمر تيدكس

Torta & More 

Hawana Team 

Vibes 

Donia 

Rodyan 

Cream 

 الرياض  
 العنودمؤسسة األميرة 

 نادي لين 
 جمعية عناية

نوفمبر   22-24

2018 

نوفمبر   27-29

2018 

 الرياض 

 جدة

 األحساء 

My Health 

األولمبياد والماراثون  

 الجامعي

 مكمالتي

 مركز الدكتور/ حسن النعمي

Reshape Balloon 
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

 : يوضح البرامج التدريبية المنفذة للطالب في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية42جدول 

 عدد البرامج التدريبية المجال 
 عدد المتدربين من الطالب 

 إناث ذكور

 581 421 44 مهارات التعلم 

 85 95 180 اإلرشاد الطالبي

 80 50 7 مهارات عامة 

 746 566 231 المجموع
 

 

 : يوضح الشراكات المجتمعية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية43جدول 

 مسمى الشراكة المجتمعية

 الجهات  الشراكةنوع  مجالها 

)تعليمي، بحثي، طبي، اقتصادي، تطوعي،  

 أخرى(
 )جامعات، مدارس، قطاع حكومي، قطاع خاص، قطاع خيري(  )محلية، دولية(

 مدارس  محلية  تثقيفي   – تطوعي  خدمة مجتمع

 مؤسسة موهبة  محلية  تعليمي  تعريفي

 

 

 
 

 

 

 

 

 دكتور نيوترشن 

 الراعي اإلذاعي  – يو إف إم 

Bliss Events 

Lava Fitness 

 نادي الفارسة 

Star Fitness 

 دار أزدان
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 الفصل الثالث: أأعضاء هيئة التدريس  
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد: 

يتم في الفصل الثالث إستعراض أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 

بالرياض وجدة واألحساء. وذلك بناء  على الكلية والجنس والجنسية والدرجة العلمية، كما يشتمل الفصل الثالث على قياس معايير 

نوعي لبرامج التعليم العالي في الجامعة باإلضافة إلى بيان بأعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز  الجودة واإلرتقاء بالمستوى ال

 م.2018/2019هـ الموافق 1439/1440علمية على المستوى المحلي والعالمي خالل العام الجامعي 
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

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

في هذه الجزئية يتم توضيح أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، من خالل تعدادهم في المركز الرئيسي للجامعة وفروعها بجدة  

 واألحساء، موزعين على الكليات مع بيان الجنس )ذكر/أنثى( والجنسية )سعودي/غير سعودي(. 

 هـ 1436/1437أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي : يبين 44جدول 

  هـ1436/1437أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 

 الكلية المنطقة

 الجنس والجنسية 

 المجموع

 
 

  غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي 

 

ض 
يا
لر
ا

 

  515 22 29 53 411 الطب

  107 6 19 33 49 طب األسنان 

  71 8 19 22 22 الصيدلة

  156 6 17 49 84 العلوم الطبية التطبيقية

  56 28 2 24 2 التمريض

  45 2 15 10 18 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

  186 45 95 35 11 العلوم و المهن الصحية 

  1136 117 196 226 597 المجموع

دة
ج

 

  359 8 33 101 217 الطب

  89 45 - 42 2 التمريض

  15 - 1 8 6 العلوم الطبية التطبيقية

  82 22 23 22 15 العلوم و المهن الصحية 

  545 75 57 173 240 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

  86 3 22 19 42 العلوم الطبية التطبيقية

  69 47 - 22 - التمريض

  155 50 22 41 42 المجموع

 1836 242 275 440 879 الكلي  المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

 هـ 1437/1438: يبين أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الفرع، الكلية، الجنس والجنسية خالل العام الجامعي 45جدول 

  هـ1437/1438أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 
 

 الكلية المنطقة

 الجنس والجنسية 

 المجموع

  
  

 غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي 
  
  

ض 
يا
لر
ا

 

 الطب
305 72 119 39 535 

 
 

 طب األسنان 
59 36 17 5 117 

 
 

 الصيدلة
23 14 20 9 66 

 
 

 العلوم الطبية التطبيقية
66 23 21 9 119 

 
 

 التمريض
0 10 0 27 37 

 
 

 العامة والمعلوماتية الصحيةالصحة 
8 2 12 3 25 

 
 

 236 56 98 52 30 العلوم والمهن الصحية
 
 

   1135 148 287 209 491 المجموع

دة
ج

 

   298 9 38 70 181 الطب

  38 27 0 10 1 التمريض
 

   71 8 12 23 28 العلوم الطبية التطبيقية

   115 21 16 29 49 العلوم والمهن الصحية

  522 65 66 132 259 المجموع
 

ء 
سا
ح
أل
ا

 
 29 8 7 2 12 العلوم الطبية التطبيقية

  

   64 53 0 11 0 التمريض

 93 61 7 13 12 المجموع
  

  1750 274 360 354 762 الكلي  المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ بناء  على كل فرع من فروع الجامعة1438/1439حكمهم بالجامعة للعام الجامعي : يبين الجدول التالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في 46جدول 

 هـ1438/1439أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 

 الكلية المنطقة

 الجنس والجنسية 

 المجموع

 غير سعودية غير سعودي سعودية سعودي 

ض 
يا
لر
ا

 

 534 40 106 76 312 الطب

 117 6 16 37 58 األسنان طب 

 66 8 17 14 27 الصيدلة

 84 8 15 9 52 العلوم الطبية التطبيقية

 37 28 0 9 0 التمريض

 22 1 13 2 6 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 197 46 93 41 17 العلوم والمهن الصحية

 1057 137 260 188 472 المجموع

دة
ج

 

 293 9 32 69 183 الطب

 33 21 0 11 1 التمريض

 48 4 8 15 21 العلوم الطبية التطبيقية

 119 26 27 42 24 العلوم والمهن الصحية

 493 60 67 137 229 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 46 9 13 10 14 العلوم الطبية التطبيقية

 62 17 17 20 8 العلوم والمهن الصحية

 33 23 0 10 0 التمريض

 141 49 30 40 22 المجموع

 1691 246 357 365 723 المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ بناء  على كل فرع من فروع الجامعة1439/1440: يبين الجدول التالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة للعام الجامعي  47جدول 

 هـ1439/1440أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 

 الكلية المنطقة

 الجنس والجنسية 

 المجموع

 سعوديةغير  غير سعودي سعودية سعودي 

ض 
يا
لر
ا

 

 396 16 87 18 275 الطب

 8 17 13 27 طب األسنان 
65 

 8 16 9 15 الصيدلة
48 

 5 12 24 54 العلوم الطبية التطبيقية
95 

 24 0 13 0 التمريض
37 

 2 13 4 9 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
28 

 35 78 50 19 العلوم والمهن الصحية
182 

 399 المجموع
131 223 98 851 

دة
ج

 

 9 30 70 175 الطب
284 

 19 0 17 0 التمريض
36 

 4 4 17 27 العلوم الطبية التطبيقية
52 

 25 33 39 15 العلوم والمهن الصحية
112 

 217 المجموع
143 67 57 484 

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 4 13 16 18 العلوم الطبية التطبيقية
51 

 14 23 19 10 العلوم والمهن الصحية
66 

 28 0 22 0 التمريض
50 

 28 المجموع
57 36 46 167 

 644 المجموع
331 326 201 1502 
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ1437/1438: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 48جدول 

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

 المجموع غير سعوديين السعوديين  التصنيف

 العدد
1116 

634 
1750 

 %100 %36 % 64 النسبة

 

 

 هـ1438/1439: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 49جدول 

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

 المجموع غير سعوديين السعوديين  التصنيف

 1691 603 1088 العدد

 %100 % 35 % 65 النسبة

 

 

 هـ1439/1440: أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالرياض وجدة واألحساء خالل العام الجامعي 50جدول 

 هـ 1440/ 1439إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي  

 المجموع غير سعوديين السعوديين  التصنيف

 1502 527 975 العدد

 100% %35 %65 النسبة
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

 

 لألعوام الجامعية الثالث الماضيةأعضاء هيئة التدريس السعوديين والغير السعوديين في الجامعة  أعداد: بيان  6رسم توضيحي 
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المبتعثون أعضاء هيئة التدريس الغير السعوديين
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 : توزيع أعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الفرع والكلية والدرجة العلمية والجنس: 3.1.2

 

 التدريس بناء على الرتبة األكاديمية: يوضح الجدول أعداد أعضاء هيئة 51 جدول

 المرتبة العلمية
 العام الجامعي

 هـ1437/1438

 العام الجامعي

 هـ1438/1439

 العام الجامعي

 هـ1439/1440
 المجموع

 128 39 42 47 أستاذ ذكر 

 3 3 5 أستاذ أنثى
11 

 83 81 75 أستاذ مشارك ذكر 
239 

 23 24 24 أستاذ مشارك أنثى 
71 

 584 660 697 مساعد ذكر أستاذ 
1941 

 188 250 257 أستاذ مساعد أنثى
695 

 155 159 158 محاضرين
472 

 183 181 188 محاضرات
552 

 109 127 145 المعيدين ومدرسي اللغة 
381 

 135 146 163 المعيدات ومدرسات اللغة 
444 

 1502 1673 1759 المجموع
4934 
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ 1437/1438معي : يوضح أعداد األساتذة واألساتذة المشاركين واألساتذة المساعدين في الجامعة حسب الفرع، الكلية، الجنس و الدرجة العلمية للعام الجا 52جدول 

 هـ1437/1438العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 المسمى األكاديمي

أستاذ  

 ذكر

أستاذ  

 أنثى

أستاذ مشارك  

 ذكر

أستاذ مشارك  

 أنثى

أستاذ مساعد  

 ذكر

أستاذ مساعد  

 أنثى
 المجموع

ض 
يا
لر
ا

 

 482 79 333 9 39 1 21 الطب

 63 12 43 2 2 0 4 طب األسنان 

 26 6 11 0 3 0 6 الصيدلة

 59 10 40 0 3 0 6 العلوم الطبية التطبيقية

 14 11 0 3 0 0 0 التمريض

 24 3 9 2 8 0 2 العامة والمعلوماتية الصحيةالصحة 

 51 14 23 1 10 1 2 العلوم والمهن الصحية

 719 135 459 17 65 2 41 المجموع

دة
ج

 

 251 58 187 0 3 0 3 الطب

 26 21 1 3 0 1 0 التمريض

 29 7 17 1 3 1 0 العلوم الطبية التطبيقية

 54 21 26 0 4 0 3 العلوم والمهن الصحية

 360 107 231 4 10 2 6 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 11 3 7 1 0 0 0 العلوم الطبية التطبيقية

 15 12 0 2 0 1 0 التمريض

 26 15 7 3 0 1 0 المجموع

 1096 257 697 24 75 5 47 المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ 1438/1439المساعدين في الجامعة حسب الفرع، الكلية، الجنس والدرجة العلمية للعام الجامعي : يوضح أعداد األساتذة واألساتذة المشاركين واألساتذة 53جدول 

 هـ1438/1439العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 المسمى األكاديمي

أستاذ  

 ذكر

أستاذ  

 أنثى

أستاذ مشارك  

 ذكر

أستاذ مشارك  

 أنثى

أستاذ مساعد  

 ذكر

أستاذ مساعد  

 أنثى
 المجموع

ض 
يا
لر
ا

 

 482 79 334 11 34 1 23 الطب

 64 14 42 2 4 0 2 طب األسنان 

 29 5 14 0 5 0 5 الصيدلة

 41 5 29 0 4 0 3 العلوم الطبية التطبيقية

 16 13 0 3 0 0 0 التمريض

 19 2 5 1 8 0 3 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 48 12 22 1 9 1 3 العلوم والمهن الصحية

 699 130 446 18 64 2 39 المجموع

دة
ج

 

 250 57 184 0 7 0 2 الطب

 23 19 1 3 0 0 0 التمريض

 15 4 8 0 1 1 1 العلوم الطبية التطبيقية

 31 17 7 0 7 0 0 العلوم والمهن الصحية

 319 97 200 3 15 1 3 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 15 6 8 1 0 0 0 العلوم الطبية التطبيقية

 17 9 6 0 2 0 0 العلوم والمهن الصحية

 10 8 0 2 0 0 0 التمريض

 42 23 14 3 2 0 0 المجموع

 1060 250 660 24 81 3 42 المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ1439/1440عي : يوضح أعداد األساتذة واألساتذة المشاركين واألساتذة المساعدين في الجامعة حسب الفرع، الكلية، الجنس والدرجة العلمية للعام الجام 54جدول 

 هـ1439/1440العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 المسمى األكاديمي

أستاذ  

 ذكر

أستاذ  

 أنثى

أستاذ مشارك  

 ذكر

مشارك  أستاذ 

 أنثى

أستاذ مساعد  

 ذكر

أستاذ مساعد  

 أنثى
 المجموع

ض 
يا
لر
ا

 

 355 7 281 8 37 2 20 الطب

 46 10 28 2 4 0 2 طب األسنان 

 19 3 8 0 2 0 6 الصيدلة

 41 8 25 1 4 0 3 العلوم الطبية التطبيقية

 17 15 0 2 0 0 0 التمريض

 23 3 8 1 7 0 4 والمعلوماتية الصحيةالصحة العامة 

 49 18 21 1 7 0 2 العلوم والمهن الصحية

 550 64 371 15 61 2 37 المجموع

دة
ج

 

 246 60 178 0 7 0 1 الطب

 22 21 0 1 0 0 0 التمريض

 25 7 14 0 2 1 1 العلوم الطبية التطبيقية

 30 17 6 0 7 0 0 العلوم والمهن الصحية

 323 105 198 1 16 1 2 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 19 4 12 1 2 0 0 العلوم الطبية التطبيقية

 16 9 3 0 4 0 0 العلوم والمهن الصحية

 12 6 0 6 0 0 0 التمريض

 47 19 15 7 6 0 0 المجموع

 920 188 584 23 83 3 39 المجموع

 

  



  

77 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

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

 

 هـ 1437/1438: يبين أعداد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي 55جدول 

 هـ1437/1438العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 المسمى األكاديمي

ن
ري
ض
حا
لم
ا

 

ت
را
ض
حا
لم
ا

 

ن 
دي
عي
لم
ا

ي  
س
در
وم

غة
لل
ا

ت  
دا
عي
لم
ا

ت  
سا
در
وم

غة
لل
ا

ع 
و
جم
لم
ا

 

ض 
يا
لر
ا

 

 53 8 11 14 20 الطب

 54 23 17 4 10 طب األسنان 

 40 4 2 13 21 الصيدلة

 60 14 13 8 25 العلوم الطبية التطبيقية

 23 9 0 14 0 التمريض

 1 0 0 0 1 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 185 39 48 53 45 العلوم والمهن الصحية

 416 97 91 106 122 المجموع

دة
ج

 

 47 19 19 2 7 الطب

 12 0 0 12 0 التمريض

 42 16 15 6 5 العلوم الطبية التطبيقية

 70 8 9 30 23 العلوم والمهن الصحية

 171 43 43 50 35 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 18 2 11 4 1 العلوم الطبية التطبيقية

 49 21 0 28 0 التمريض

 67 23 11 32 1 المجموع

 654 163 145 188 158 المجموع
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 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 هـ 1438/1439: يبين أعداد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي  56جدول 

 هـ1438/1439العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 المسمى األكاديمي

ن
ري
ض
حا
لم
ا

 

ت
را
ض
حا
لم
ا

 

ن 
دي
عي
لم
ا

غة 
لل
 ا
ي
س
در
وم

 

ت 
دا
عي
لم
ا

ت  
سا
در
وم

غة
لل
ا

ع 
و
جم
لم
ا

 

ض 
يا
لر
ا

 

 52 10 9 15 18 الطب

 53 22 17 5 9 األسنان طب 

 37 5 2 12 18 الصيدلة

 43 3 11 9 20 العلوم الطبية التطبيقية

 21 7 0 14 0 التمريض

 3 0 1 0 2 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 149 24 33 49 43 كلية العلوم والمهن الصحية

 358 71 73 104 110 المجموع

دة
ج

 

 43 19 19 2 3 الطب

 10 0 0 10 0 التمريض

 15 5 5 2 3 العلوم الطبية التطبيقية

 88 22 15 29 22 كلية العلوم والمهن الصحية

 156 46 39 43 28 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 31 6 12 6 7 العلوم الطبية التطبيقية

 45 10 3 18 14 كلية العلوم والمهن الصحية

 23 13 0 10 0 التمريض

 99 29 15 34 21 المجموع

 613 146 127 181 159 المجموع
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 هـ 1439/1440: يبين أعداد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة بالجامعة حسب الفرع والكلية والجنس للعام الجامعي 57جدول 

 هـ1439/1440العام الجامعي 

قة
ط
من
ال

 

 الكلية

 األكاديميالمسمى 

ن
ري
ض
حا
لم
ا

 

ت
را
ض
حا
لم
ا

 

ن 
دي
عي
لم
ا

غة 
لل
 ا
ي
س
در
وم

 

ت 
دا
عي
لم
ا

ت  
سا
در
وم

غة
لل
ا

ع 
و
جم
لم
ا

 

ض 
يا
لر
ا

 

 41 7 9 10 15 الطب

 19 1 2 8 8 األسنان طب 

 29 4 2 10 13 الصيدلة

 54 11 13 9 21 العلوم الطبية التطبيقية

 20 8 0 12 0 التمريض

 5 1 0 1 3 والمعلوماتية الصحيةالصحة العامة 

 133 19 29 47 38 كلية العلوم والمهن الصحية

 301 51 55 97 98 المجموع

دة
ج

 

 38 16 16 3 3 الطب

 14 4 0 10 0 التمريض

 27 6 9 7 5 العلوم الطبية التطبيقية

 82 12 7 35 28 كلية العلوم والمهن الصحية

 161 38 32 55 36 المجموع

ء 
سا
ح
أل
ا

 

 32 9 11 6 6 العلوم الطبية التطبيقية

 50 8 11 16 15 كلية العلوم والمهن الصحية

 38 29 0 9 0 التمريض

 120 46 22 31 21 المجموع

 582 135 109 183 155 المجموع
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 هـ1438/1439للعام الجامعي  الجودة واالرتقاء بالمستوى النوعي لبرامج التعليم العالي في الجامعة: 3.2

 

 هـ(1438/1439 -هـ 1437/1438 -هـ 1436/1437: مؤشر قياس األداء للجامعة لألعوام الجامعية ) 58جدول 

 المؤشر 

 المعدل للعام الجامعي 

 هـ1436/1437

2015-2016 

 هـ1437/1438

2016-2017 

 هـ1438/1439

2017-2018 

 هـ1439/1440

 م 2018-2019

%35 %36 %36 %25 معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين  

 %95 %91 %92 معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس 
 ستتوفر في 

2019ديسمبر  15  

معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا  على أساليب التعليم والتعلم  

 والتقويم
43% 60% 59% 

 ستتوفر في 

2019ديسمبر  15  

5من  3.6 3.5 3.6 3.4 رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم   

NA 57% 64% 100% معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم   

 رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعات 

 المكتبة والمركز اإلعالمي  •

 المكتبة الرقمية •

 المعلوماتتقنية  •

 المرافق والتجهيزات •

5من  3.5 5من  3.5  5من  3.5  5من  3.5   

 معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة 
%100 %100 %100 %100 
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 هـ1439/1440: قائمة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحائزين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 3.3

 

 هـ 1439/1440: يبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 59جدول 

 هـ 1439/1440ية خالل العام الجامعي أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علم

 مجال الجائزة الجهة المانحة للجائزة  اسم الجائزة اسم الفائز بالجائزة م
األعمال التي استحق عليها  

 الجائزة

 د.أحمد جمله  1
المركز األول في جائزة  

 أفضل عرض بحثي علمي 

كلية طب األسنان في جامعة الملك  

 الصحية سعود بن عبدالعزيز للعلوم 
 إلقاء عرض بحثي علمي  مسابقة العروض البحثية 

 د.أحمد جمله  2
المركز الثالث في جائزة  

 أفضل ملصق بحثي 

الجمعية السعودية لعالج الجذور  

 وأعصاب األسنان 

طب جذور وأعصاب  

 األسنان 
 عرض ملصق بحثي 

 د.أحمد جمله  3

المركز األول في جائزة  

معالي مدير الجامعة  

 هيئة تدريس ألفضل عضو 

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز  

 للعلوم الصحية 

جامعة الملك سعود بن  

 عبدالعزيز للعلوم الصحية 
 أفضل عضو هيئة تدريس 

 د.أحمد جمله  4
جائزة البحث العلمي  

 فئة الشباب  -الحادية عشر 

مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث  

 الطبية 

 البحوث العلمية 

 
 العلمي عرض البحث 

 د.حاتم القرني  5
المركز الثالث في جائزة  

 أفضل عرض بحثي علمي 

Pacific Coast Society for 

Prosthodontics 
 مسابقة العروض البحثية 

أفضل بحث على مستوى  

 أطباء وجامعات غرب أمريكا 

6 
 د. طالل الشهيّب 

 

 

جائزة ليون ألبحاث طب  

 األسنان 

ألبحاث طب  مؤتمر المنظمة العالمية  

 األسنان 

البحوث المشاركة ضمن  

تصنيف السلوك واألوبئة  

 والخدمات الصحية 

 عرض ملصق بحثي 

 د. أديم العوفي  7

 

المركز األول في جائزة  
أفضل ملصق بحثي لطلبة  

 مابعد الدكتواره 
 كلية طب األسنان في جامعة بوسطن 

 أبحاث مابعد الدكتوراه 
 مشروع بحث 

 د. أسماء المزيد  8

جائزة "شيفر" ألعلى  

درجة في امتحان زمالة  

أمراض الفم والوجه  

 والفكين 

األكاديمية األمريكية ألمراض الفم  

 والوجه والفكين 

 

علم أمراض الفم والوجه  

 والفكين 

أعلى درجة في امتحان  

 2019الزمالة لسنة 

9 
د. عبدالمحسن  

 الربيعة 

 

شهادة تقدير نظير جهوده  
 في الهيئة 

 

 السعودية للتخصصات الصحية الهيئة 
 

الهيئة السعودية  
 للتخصصات الصحية 

 

عشرون عاما  من النجاح  

كمدير البرنامج في الهيئة  

 ورئيسا  للجنة المحلية 

 د. بلسم العيسى  10

 

 جائزة "معلم السنة" 

 

 

 

الشؤون الصحية بوزارة الحرس  

 الوطني 

اليوم العشرين لألطباء  

 المقيمين 

اإلشراف  التدريس و 

السريري في الجمعية  

 السعودية لتقويم االسنان 

 د. بلسم العيسى  11

 
 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  شهادة تقدير 

البرنامج السعودي لتقويم  

 األسنان 
 إعداد وإجراء البرنامج بنجاح 

 د. لمى العبدالعالي  12

المركز الثالث في مسابقة  

زمالة مسك السنوية )إحلم  

 نيوم(

 مؤسسة مسك الخيرية 

 
 الرعاية الصحية 

ابتكار الفريق حلوال  ذكية  

للرعاية الصحية لذوي  
االحتياجات الخاصة لمشروع  

 نيوم

 د. ساره قلعجي  13

 

جائزة مسابقة هاتون في  

الجمعية األمريكية ألبحاث  

 طب األسنان 

AADR Hatton 

Competition Award 

الدولية/األمريكية ألبحاث  الجمعية 

 طب األسنان 

AADR/IADR 

 بحوث في طب األسنان 

Dental Research 

مشروع بحثي عن لوازم طب  

 األسنان 

Research Project in 

Dental Materials 
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 التعليم أكاديمية  كلية العلوم الطبية التطبيقية 2019أفضل معلمة للعام  د. كافيتا سدرساناداس  14

 مروة الدريويش د.   15

أفضل مقترح بحثي للعام  

2019 
 باحث رئيسي  أكاديمية  كلية العلوم الطبية التطبيقية

 د. أحمد العنزي  16

األجهزة الصحية القابلة  

 لإلرتداء 
MIT Saudi Hack of Health  اختراع  أكاديمي/إكلينيكي 

 أبحاث علمية  - مؤتمر األبحاث العالمي  أفضل بحث مقدم  د.وسيم الطاللوه  17
 تقديم بحث

 د.حسـام زواوي  18

دوره في مجال األبحاث   -

 العلمية 

 جائزة األفالم السعودية  -

جائزة رواد الشباب   -

 العربي 

 وزارة الحرس الوطني  -

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي   -

 العالمي )إثراء( 

اإلمارات   -مركز الشباب العربي   -

 العربية المتحدة 

 علمية أبحاث  -

 أفالم وثائقية  -

 

 أسهامات علمية  -

 أبحاث علمية  -

 فيلم علمي وثائقي  -

 

 أبحاث علمية  -

 جائزة الباحث المتقدم  د. أيمن رمضان  19
الشؤون الصحية بوزارة الحرس  

 الوطني 
 الطبي 

عن أبحاثه في مجال الطب  

 الوقائي واألمراض المعدية 

 األساسية جائزة األبحاث   د. محمد عزيز  20
الشؤون الصحية بوزارة الحرس  

 الوطني 
 الطبي 

أبحاثه في مجال سرطان  

 القولون 

 جائزة الباحث الناشئ  د. أحمد جملة  21
الشؤون الصحية بوزارة الحرس  

 الوطني 
 الطبي 

أبحاثه في مجال أمراض  

 وعالج األسنان 

22 
 د. إيمان داوود 

البحث العلمي   –التدريس  

 المجتمعة الخدمة  –

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز  

 للعلوم الصحية 

جائزة مدير الجامعة للتميز  

أفضل عضو هيئة تدريس   –

 المركز الثاني  –

  – البحث العلمي  –التدريس  

 الخدمة المجتمعة 

23 
 أ.د. عالء الدين ياسين 

جائزة معالي مدير الجامعة  

 ألفضل معلم 

 )المركز الثالث( 

سعود بن عبدالعزيز  جامعة الملك 

 للعلوم الصحية 
 التعليم

مشاركته الفعالة في العملية  

 التعليمية في كلية الصيدلة 

24 
 د. خالد على أحمد 

Tutor of the year 

2018/2019 
Postgraduate N/A 

االشراف والتعليم االكاديمي  

 للمتدربين تخصص التخدير 

 الدكتورة جهاد حلبي  25
المتميزين  جائزة الخريجين  

 2019لعام 
جامعة إلينوي، شيكاغو، الواليات  

 المتحدة األمريكية 

التميز في المساهمات  

 العلمية و اإلدارية 

كمثال ونموذج ممتاز   ترشيح 

لخريج من كليه التمريض في  
جامعة إلينوي في شيكاغو.  

ونشرها في العديد من مجالت  

 التمريض الدولية 

26 
 مؤسسة عبدالحميد شرمان  الباحثين العرب أفضل   أ.د/ شريف صقر 

أنظمة الملعومات الحيوية  

واالستخدامات االخرى  

لتكنولوجيا المعلومات  

والبيانات الكبرى في  

البيولوجيا والهندسة الطبية  

 والطب والرعاية الصحية 

بحث في المعلوماتية  

 الصحية 
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 الابتعاث والتدريب  الفصل الرابع: 
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 تمهيد: 

، من دعم   هـ1439/1440الفصل الرابع يستعرض ما تبذله جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خالل العام الجامعي 

مستمر نحو االرتقاء العلمي والمعرفي في المجالين الطبي والصحي التعليمي عبر ابتعاث منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس  

ومن في حكمهم لدراسة مرحلة الماجستير والزمالة والدكتوراه، كما تحرص الجامعة على تدريب كوادرها لضمان تطبيق أحدث  

 علم والتعليم األكاديمي عبر ابتعاثهم في التخصصات الدقيقة والمجاالت المميزة.وأفضل سبل ووسائل الت
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 :االبتعاث 4.1.

تقوم إدارة االبتعاث بالجامعة بمهام عديده من شأنها تسهيل وتيسير امور ودعم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن في  

برنامج سفير وهو حلقة الوصل بين الملحقيات الثقافية في دول االبتعاث وبين المبتعث حكمهم، من خالل التنسيق مع وزارة التعليم عبر  

والجامعة مما يسهل تتبع طلبات المبتعثين باالضافة لمتابعتهم واالشراف على خطط سير عمليتهم التعليمية. وال يخفى على الجميع ما 

هـ، والتي من شأنها الرفع من المستوى العلمي  1439/1440معي تبذله وتقدمه إدارة االبتعاث من اإلنجازات خالل العام الجا 

( مبتعث ومبتعثة شامل المبتعثين األطباء  346واألكاديمي للجامعة عبر ابتعاث منسوبي الجامعة حيث تم بلغ إجمالي المبتعثين )

 (. 39بية والصحية، عاد منهم )وباالضافة إلى تخصصات المهن الصحية األخرى، للحصول على الشهادات العليا في التخصصات الط

 : أهداف إدارة االبتعاث: 4.1.1 •

احتواء جميع المعيدين الذين يتم قبولهم من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية كل عام، حيث يبدأ دور إدارة االبتعاث بمجرد دخول  

حصولهم على قبوالت من جامعات عريقة بمختلف دول العالم.  المعيدين منظومة الجامعة بإعطائهم الضمانات المالية الالزمة لتسهيل 

إن إدارة االبتعاث ال تحدد أعداد المبتعثين وال تخصصاتهم حيث بمجرد قبولهم كمعيدين من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

افق عليه من قبل الكلية المعنية  يعتبرون مرشحين لالبتعاث متى ما حصلوا على قبول معتمد وموصى به من قبل وزارة التعليم ومو

 مع توفير الميزانية الكافية لالبتعاث وبموافقة اللجنة المختصة.

 : االبتعاث الداخلي والخارجي بالجامعة 4.1.2 •

 

 الماضيةالثالث : إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات 60جدول 

 الماضية   الثالث إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة خالل السنوات 

 المبتعثون  األعوام

 444 هـ1437/1438

 387 هـ1438/1439

 346 هـ1439/1440

 1177 المجموع
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  %11تراجع  : لشكل يبين أعداد الطالب المبتعثين خالل الخمس سنوات الماضية بنسبة 7رسم توضيحي 

 

 : يبين إجمالي أعداد مبتعثي الجامعة داخل وخارج المملكة خالل ثالثة سنين جامعية 61جدول 

 توزيع أعداد مبتعثي الجامعة بالداخل والخارج 

 المدينة السنة الجامعية 
 المبتعثون

 خارجي  داخلي

 هـ1437/1438

 217 7 الرياض 

 0 جدة
161 

 0 األحساء 
59 

 هـ1438/1439

 194 14 الرياض 

 128 0 جدة

 51 0 األحساء 

 هـ1439/1440

 173 2 الرياض 

 123 0 جدة

 46 0 األحساء 

 1152 23 المجموع
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 هـ 1439/1440الجامعي : يوضح أعداد مبتعثين الجامعة في الداخل والخارج مع بيان عدد المبتعثين الجدد والمقيدين والخريجون لجميع المراحل خالل العام 62جدول 

 جهة االبتعاث
 الدرجة المبتعث لها  وضع 

 المجموع أخرى الدكتوراه الماجستير المبتعثين

 المبتعثون للخارج 

 37 2 20 15 الجدد

 268 53 159 56 المقيدون

 39 7 7 25 الخريجون 

 المبتعثون في الداخل 

 - - - - الجدد

 2 2 - - المقيدون

 - - - - الخريجون 

 المجموع

 37 2 20 15 الجدد

 270 55 159 56 المقيدون

 39 7 7 25 الخريجون 

الكلي  المجموع  96 186 64 346 
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  هـ1439/1440العام الجامعي ث خالل : المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعا4.1.3

 

 
 هـ1439/1440معي المبتعثين الجدد لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث ومقدار نسبتهم من إجمالي عدد المبتعثين لجميع المراحل خالل العام الجا: يوضح أعداد 63جدول 

 

 

 

 

 مبتعثين الكليات 

 م 2018/ 09/ 10من 

 م 2019/ 05/ 15إلى 

 المجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه
 المجموع الكلي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

            الجهة المدينة الكلية

 ة الطب كلي

 الرياض 
 2  2      1  1 خارجي 

            داخلي

 جدة
 1  1        1 خارجي 

            داخلي

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 الرياض 
 4 1 3      1 1 2 خارجي 

            داخلي

 جدة
 9 4 5     4 3  2 خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 5 1 4  2     1 2 خارجي 

            داخلي

 كلية التمريض

 الرياض 
            خارجي 

            داخلي

 جدة
 3 3        3  خارجي 

            داخلي

 األحساء 
            خارجي 

            داخلي

كلية العلوم و المهن  

 الصحية

 الرياض 
 3 2 1     2   1 خارجي 

            داخلي

 جدة
 7 4 3     2  2 3 خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 1  1       1  خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية طب االسنان 
            خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية الصيدلة
            خارجي 

            داخلي

كلية الصحة العامة و  

 المعلوماتية الصحية
 2  2      2   خارجي  الرياض 

 37 15 22 0 2 0 0 8 7 8 12 المجموع
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 هـ1439/1440: المبتعثون المقيدون حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام الجامعي 4.1.4

 

 
 هـ1439/1440خالل العام الجامعي  : يوضح أعداد المبتعثين المقيدين لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث ومقدار نسبتهم من إجمالي عدد المبتعثين لجميع المراحل 64جدول 

 هـ. 1438/ 1437ويقصد بالمبتعثين المقيدين الموجودين فعال  في بلد االبتعاث وعلى مقاعد الدراسة خالل العام الجامعي  *

 

  

 مبتعثين الكليات 

 م 2018/ 09/ 10من 

 م 2019/ 05/ 15إلى 

 المجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه
 الكلي المجموع 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

            الجهة المدينة الكلية

 ة الطب كلي

 الرياض 
 22 7 15   5 14   2 1 خارجي 

 2  2    2     داخلي

 جدة
 21 11 10   3 6   8 4 خارجي 

            داخلي

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 الرياض 
 41 20 21     4 2 16 19 خارجي 

            داخلي

 جدة
 24 12 12     2 4 10 8 خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 25 7 18 2 1   1 7 4 10 خارجي 

            داخلي

 كلية التمريض

 الرياض 
 10 10        10  خارجي 

            داخلي

 جدة
 15 15      1  14  خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 3 3        3  خارجي 

            داخلي

كلية العلوم و المهن  

 الصحية

 الرياض 
 22 9 13     3 9 6 4 خارجي 

            داخلي

 جدة
 23 13 10     7 6 6 4 خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 9 9      5  4  خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية طب االسنان 
 25 13 12   3 5 1 3 9 4 خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية الصيدلة
 19 12 7   6 6 1  5 1 خارجي 

            داخلي

كلية الصحة العامة و  

 المعلوماتية الصحية
 6 4 2       4 2 خارجي  الرياض 

 1  1        1 خارجي  الرياض  موظف مبتعث

 2 1 17 33 25 31 101 58 وعالمجم
12

3 
145 268 
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 هـ1439/1440العام الجامعي خالل  : المبتعثين الخريجين حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث 4.1.5

 
 هـ 1439/1440خالل العام الجامعي  : يوضح أعداد المبتعثين الخريجين لكل كلية مع بيان الجنس والغرض من االبتعاث ومقدار نسبتهم من إجمالي عدد المبتعثين لجميع المراحل65جدول 

 هـ. 1440/ 1439*ويقصد به المبتعثون الذين انهوا المستوى التعليمي الذي ابتعثوا له خالل العام الجامعي  

 

 

  

 مبتعثين الكليات 

 م 2018/ 09/ 10من 

 م 2019/ 05/ 15إلى 

 المجموع لغة زمالة ماجستير دكتوراه
 المجموع الكلي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

            الجهة المدينة الكلية

 ة الطب كلي

 الرياض 
 4  4    3    1 خارجي 

            داخلي

 جدة 
 6 3 3   1 2 1 1 1  خارجي 

            داخلي

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

 الرياض 
 3 3      2  1  خارجي 

            داخلي

 جدة
 7 4 3 1    2 3 1  خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 1  1      1   خارجي 

            داخلي

 كلية التمريض

 الرياض 
 3 3      3    خارجي 

            داخلي

 جدة
 3 3      1  2  خارجي 

            داخلي

 األحساء 
            خارجي 

            داخلي

كلية العلوم و المهن  

 الصحية

 الرياض 
 5 4 1     4 1   خارجي 

            داخلي

 جدة
 4  4      4   خارجي 

            داخلي

 األحساء 
 2 1 1     1 1   خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية طب االسنان 
            خارجي 

            داخلي

 الرياض  كلية الصيدلة 
            خارجي 

            داخلي

كلية الصحة العامة و  

 المعلوماتية الصحية
 1  1        1 خارجي  الرياض 

 39 21 18 1 0 1 5 14 11 5 2 المجموع
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 : التدريب 4.2

للعلوم الصحية  إلى تحسين وتطوير العمل األكاديمي واإلداري فيها وذلك عبر الندوات  تسعى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز 

والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية لمنسوبي الجامعة والتي تقام داخل الحرم الجامعي أو خارجه، حيث بلغ إجمالي عدد  

 ( دورة. 500هـ )1438/3914البرامج التدريبية والتي تم تنفيذها خالل العام الجامعي 

 : تدريب أعضاء هيئة التدريس 4.2.1 •

 

 هـ 1438/1439هـ و 1437/1438: يوضح أعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسب الكلية خالل العامين الجامعين  66 جدول

مجموع المتدربين  

للعام الجامعي  

 هـ1439/1440

المتدربين  مجموع 

للعام الجامعي  

 هـ1438/1439

مجموع المتدربين  

للعام الجامعي  

 هـ1437/1438

 الكلية

 الرياض  30 8 16

 جدة 35 36 19 كلية التمريض

 األحساء  15 33 14

 الرياض  29 20 39

 جدة 13 10 11 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 األحساء  11 10 16

 األسنان كلية طب  26 21 30

 كلية الصيدلة 33 31 29

 الرياض  123 93 83

 جدة 30 57 97 كلية العلوم والمهن الصحية

 األحساء  52 38 54

 كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية 18 20 16

 الرياض  72 61 32
 كلية الطب 

 جدة 13 28 23

 المجموع 500 466 479

  ADAA*مصدر االرقام 
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 تدريب اإلداريين : 4.2.2 •

إدارة التدريب والتطوير هي إحدى اإلدارات التابعة للشؤون المالية واإلدارية. وقد بدأ العمل ببرنامج التدريب في شهر إبريل من عام 

تم التعاون مع مجموعة من المعاهد   م، بهدف تطوير ورفع كفاءات جميع موظفي الجامعة. وحرصا  على تقديم أفضل الخدمات2016

بزيادة عدد   2019ريبية الخاصة إلقامة دورات مختلفة لتغطية االحتياج التدريبي لجميع إدارات الجامعة ونطمح خالل العام القادم التد

المستفيدين من الدورات وتوسيع نشاط اإلدارة ليشمل فروع الجامعة بجدة واألحساء. وذلك بعمل خطة تدريبية شاملة على مستوى  

 والميزانية المرصودة. الحتياجاتالوظائف واإلدارات حسب ا

 هـ 1438/1439هـ و 1437/1438: يوضح أعداد الموظفين اإلداريين في الجامعة ممن شارك بدورات تدريبية خالل العامين الجامعيين 67جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع التدريب

 هـ1439/1440الجامعي العام  هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1437/1438العام الجامعي 

 عدد المتدربين عدد الدورات  عدد المتدربين عدد الدورات  عدد المتدربين عدد الدورات 

 172 8 184 7 317 12 داخل الجامعة 

 142 برامج معهد اإلدارة  137 برامج معهد اإلدارة  115 برامج معهد اإلدارة  خارج الجامعة

 التدريب اإللكتروني

 )منصة دروب(

- - 
برامج صندوق تنمية  

 الموارد البشرية 
455 

برامج صندوق تنمية  

 الموارد البشرية 
736 

 1050 8 776 7 432 12 المجموع
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  : تطوير الجهاز اإلداري 4.2.3 •

خالل العام الجامعي  الجامعة ، ويشار خالل ذلك إلى جهة التدريب وعدد المتدربين فيها  منسوبي  يتم استعراض البرامج التي شارك بها  

 م2018/2019هـ الموافق 1439/1440

 هـ 1438/1439 الجامعي العام خالل فيها المشاركين وأعداد اإلداريين للموظفين تقديمها تم التي الدورات عدد يوضح: 68 جدول

 هـ 1439/ 1438للعام الجامعي   لمنسوبي الجامعةالدورات المقدمة 

 مسمى البرنامج  التدريبجهة  م

 عدد المتدربين

 أنثى ذكر

 غير سعودية سعودية غير سعودي سعودي 

1 

RMG 

Effective Planning 14 1 8 2 

2 Six Sigma 18 0 6 2 

3 Business Professional Behavior 15 1 7 3 

4 Organizational Behavior 11 0 13 2 

5 Quality Management 13 1 9 2 

6 

HRD 
Key Performance Indicator 18 2 6 0 

7 Risk Management 17 1 11 1 

 12 60 6 106 المجموع
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 هـ 1439/1440: يوضح عدد الدورات التي تم تقديمها للموظفين اإلداريين وأعداد المشاركين فيها خالل العام الجامعي 69جدول 

 هـ 1440/ 1439للعام الجامعي  لمنسوبي الجامعة الدورات المقدمة 

 مسمى البرنامج  جهة التدريب م

 عدد المتدربين

 أنثى ذكر

 غير سعودية سعودية غير سعودي سعودي 

1 

Watan First 

Problem Solving & Decision Making  12 0 12 1 

2 Six Sigma 11 2 10 1 

3 Non-Profit Organizational Effectiveness  5 0 9 3 

4 Self-Management 2 1 18 3 

5 Key Performance Indicators 11 0 11 0 

6 Comprehensive Employee 2 1 12 5 

7 Project Management Office 10 0 9 1 

8 Key Performance Indicators 6 2 11 1 

 15 92 6 59 المجموع
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 : بناء وتفعيل النظام اإللكتروني للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية4.2.3.1

قامت إدارة التدريب والتطوير بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات إليجاد نظام إلكتروني لتسهيل عملية الوصول إلى معلومات الدورات 

المقدمة للموظفين، إضافة إلى القدرة على التسجيل إلكترونيا . كما تسعى إدارة التدريب والتطوير لتطوير التعليم اإلالكتروني حيث 

تعاون مع بعض المؤسسات الحكومية مثل منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية ومنصة إثرائي التابعة  بحثت سبل ال

لمعهد اإلدارة العامة وذلك لتفعيل التدريب اإللكتروني والقدرة على االستفادة من الدورات والمؤتمرات اإللكترونية المقدمة وتسهيل  

 في الوقت الذي يناسبه بهدف رفع مستوى كفاءة الموظفين والموظفات من منسوبي الجامعة.   حصول الموظف على التدريب الالزم

 : تطور أنشطة التدريب الداخلي  4.2.3.2

( دورات في الرياض فقط، وتم  6هـ، وقامت إدارة التدريب والتطوير بإقامة عدد )1437تأسست إدارة التدريب والتطوير في عام 

دد الدورات حيث قامت إدارة التدريب والتطوير بتنظيم اربعة عشر دورة تدريبية داخل الجهة خالل العام  عمل خطة تدريبية لزيادة ع

موظف وموظفة من منسوبي جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض.  350، حيث استفاد منها 1438/1439

( موظف وموظفة من منسوبي جامعة الملك سعود بن  172تفاد منها )هـ ثمانية دورات تدريبية اس1439/1440ونظمت خالل العام 

 عبد العزيز للعلوم الصحية في الرياض

 : البرامج التدريبية الخارجية  4.2.3.3

(  708حرصا من إدارة التدريب والتطوير على تقديم كل ما فيه منفعة للجامعة تم التعاون مع معهد اإلدارة العامة حيث تم تدريب )

وموظفة من منسوبي الجامعة في الرياض وجدة واألحساء في مقر معهد اإلدارة. كما نسعى لتقديم واختيار برامج تدريبية ذات  موظف  

جودة عالية بما يتناسب مع متطلبات العمل. وهو ما يوجد بوفره في مؤسسات ومراكز تدريبية داخل المملكة. وبذلك سيتم تغطية  

هـ عن طريق تنظيم وتنسيق برامج تدريبية مع مراكز 1440والغير متوفرة في داخل المملكة في عام االحتياجات التدريبية المطلوبة 

 وجهات متخصصة خارج المملكة.

  م 2019/ 2018: االنشطة التدريبية لمنسوبي الجامعة خالل عام 4.2.3.4

حتياجات بما يتناسب مع متطلبات العمل. فقد تم  سعت إدارة التدريب والتطوير جاهدة لتوفير أفضل الدورات التدريبية لتغطية كافة اال

م لتوفير عدد من الدورات التدريبية في المركز الرئيسي  2018/2019وضع خطة تدريبية على مستوى الوظائف واإلدارات لسنة 

رفع مستوى  وفروعه في جدة واألحساء. وأيضا من خطط إدارة التدريب والتطوير التعاون مع المزيد من المؤسسات الحكومية ل

 التدريب عن بعد وخلق فرص تدريبية أكثر لمنسوبي الجامعة.

 . 
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 الفصل اخلامس: الأنشطة العلمية والتعلميية 
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 تمهيد:  •

العزيز للعلوم الصحية بمركزها الرئيسي وفروعها في جدة  يتم في الفصل الخامس استعراض ما تقدمه جامعة الملك سعود بن عبد

واألحساء من خالل منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وطالبها ألجل تعزيز وتفعيل مفهوم األنشطة العلمية والتعليمية وتطبيقها عبر 

الواقع إلنجاح وتحقيق خطط وأهداف الجامعة في جميع المجاالت والتي من أهمها مجال البحث العلمي إضافة  إلى توفير الجامعة كل  

 من مراجع وكتب ومجالت علمية ومعامل بحثية تخدم مسيرتهم العلمية والمهنية.  ما يحتاجه منسوبيها 
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 : البحث العلمي 5

التعليم والتعلم هو القاعدة الرئيسية في أي مؤسسة تعليمية، كما أن تميز مخرجاته هو مقياس لنجاح أي منشأة تعليمية. وتعتبر جامعة  

الصحية عملية التعليم والتعلم هي الركيزة األساسية لتحقيق وإنجاح الجهود المبذولة في هذه المهمة  العزيز للعلوم  الملك سعود بن عبد

لتقديم نوعية عالية في تعليم العلوم الطبية والصحية عن طريق تسخير جهود البحث العلمي، وبالتالي هو أحد األهداف االستراتيجية 

بذلك مفهوم تعزيز البرامج األكاديمية التي تخلق المتخصصين في الرعاية   ، والتي بدورها تحقق2021-2016في خطة الجامعة 

الطبية والصحية. كذلك تقدم الجامعة حزمة من البرامج األكاديمية على مستوى الدراسات العليا وبرامج البكالوريوس ذات الصلة في 

. ومن اجل ذلك طورت الجامعة برامجها 2030ة تلبية متطلبات واحتياجات الوطن وبما يتوافق مع خطط ومتطلبات رؤية المملك

األكاديمية بما يتناسق مع أطار عمل المؤهالت الوطنية. وقد تأسست هذه البرامج في البداية من خالل التعاون مع الجامعات المعتمدة  

 هللا العالمي لألبحاث الطبية هي ما يلي: عالميا . ومن أهم أهداف مركز الملك عبد

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

 خلق بيئة بحثية تساعد على نمو وتطوير الموارد المالية والقدرات البشرية والمحافظة عليها. -

 ي.تعزيز ثقافة التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والدول -

كما أن تطور الطب يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وتطور األدوية والطرق العالجية ال يتم إال بالبحث العلمي. وإذا لم تكن هناك 

مراكز بحث علمية معتبرة وتحوي أفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية فلن يتاح المجال للعلماء والباحثين إلى ممارسة النشاطات 

هللا   البحثية التي تؤدي إلى تحسن المستوى الصحي للمجتمع والمساهمة في االقتصاد الوطني. من هذا المنطلق نشأ مركز الملك عبد

العالمي لألبحاث الطبية ليكون منصة انطالق البتكارات واكتشافات طبية وطنية تخرج بالوطن من قائمة الدول المستهلكة إلى مصاف 

العزيز الطبية للحرس  المركز البيئة الالزمة إلجراء الدراسات واألبحاث للباحثين من منسوبي مدينة الملك عبد  دول المنتجة. وقد وفر

العزيز للعلوم الصحية. والمركز يحوي مختبرات متكاملة ومجهزة بأحدث المتطلبات البحثية هذا   الوطني وجامعة الملك سعود بن عبد

نيا للباحثين، علما بأن المركز يقوم أيضا بدعم الكثير من األبحاث ماديا . كما يقدم المركز خدمة  باإلضافة إلى الكادر البشري الداعم ف

 تسجيل واصدار شهادات براءات االختراع وذلك بالتعاون مع مكاتب التسجيل العالمية.
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 King Abdullah International Medical Research)هللا العالمي لألبحاث الطبية  مركز الملك عبد: 5.1 •

Center) 

 

تطور الطب يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وال تتطور األدوية والطرق العالجية إال بالبحث العلمي. وإذا لم تكن هناك مراكز بحث علمية  

التي تؤدي إلى  معتبرة وتحوي أفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية فلن يتاح المجال للعلماء والباحثين إلى ممارسة النشاطات البحثية 

هللا العالمي لألبحاث الطبية ليكون   تحسن المستوى الصحي للمجتمع والمساهمة في االقتصاد الوطني. من هذا المنطلق نشأ مركز الملك عبد 

المركز البيئة  منصة انطالق البتكارات واكتشافات طبية وطنية تخرج بالوطن من قائمة الدول المستهلكة إلى مصاف دول المنتجة. وقد وفر  

لعزيز الطبية للحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبد   الالزمة إلجراء الدراسات واألبحاث للباحثين من منسوبي مدينة الملك عبدا

يا  العزيز للعلوم الصحية. والمركز يحوي مختبرات متكاملة ومجهزة بأحدث المتطلبات البحثية هذا باإلضافة إلى الكادر البشري الداعم فن

للباحثين، علما بأن المركز يقوم أيضا بدعم الكثير من األبحاث ماديا. كما يقدم المركز خدمة تسجيل واصدار شهادات براءات االختراع  

هللا العالمي لألبحاث الطبية مركزا  رياديا  عالميا  في مجال األبحاث   وذلك بالتعاون مع مكاتب التسجيل العالمية. ويعتبر مركز الملك عبد

العزيز للعلوم   الطبية الحيوية والسريرية، وله مركز رئيسي يقع في مدينة الرياض بداخل الحرم الجامعي لجامعة الملك سعود بن عبد

الصحية، وكذلك له فرعين في كل من مدينة جدة واألحساء، ليتسنى من هذا كله تحقيق الهدف السامي والذي من أجله تم إنشاء المركز وذلك  

 العلمية االبتكارية ذات األثر اإليجابي على صحة السكان.   لدعم األبحاث

 : مراكز األبحاث بالمنطقة المنطقة الغربية5.1.2

منطقة الوسطى  يمثل مركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث بالمنطقة الغربية حجر األساس لألبحاث الطبية بالمنطقة ومتوازيا  في العمل مع مثيليه بال

ومشاركا  معهما  في االستراتيجيات العامة، ولكن لكل مركز ما يميزه من اإلبداع واالبتكار. تقوم خطط مركز الملك عبد هللا  والمنطقة الشرقية 

ى يتمكن العالمي لألبحاث الطبية بالمنطقة الغربية على توفير بنية تحتية متقدمة مكونة من تقنية حديثة ومتطورة وأجهزة الزمة في مناخ حديث حت

والباحثين من اإلبداع واإلنجاز. وهذا الدعم لن يكون مقتصرا  على الباحثين من العاملين بالشؤون الصحية للحرس الوطني، بل سيتعداه  العلماء 

ة  ليشمل جميع المهتمين باألبحاث الطبية في المملكة وخارجها. وذلك من أجل تحقيق الهدف النبيل الذي من اجله تتطور المعرفة الطبية لخدم

 نية. اإلنسا

 

 : مراكز األبحاث بالمنطقة الشرقية 5.1.3

حيث سيعمل   مركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث الطبية في المنطقة الشرقية يمثل امتدادا  لدعم األبحاث الطبية في المنطقة الشرقية من المملكة

لغربية، ويتقاسم العديد من االستراتيجيات معهما مع المحافظة  بالتوازي مع مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية في المنطقتين الوسطى وا

على   على روح االبتكار واإلبداع. وسوف يوفر المركز البنية التحتية لدعم األبحاث الطبية ومساندة الباحثين في المجال الطبي الذي ال يقتصر 

 ستفادة من هذا الدعم. منسوبي الشؤون الصحية بل هناك فرصة للباحثين من خارج الشؤون الصحية لال

 هللا العالمي لألبحاث الطبية في كل من الرياض وجدة واألحساء لسنة التقرير على النحو التالي:  قائمة بمشاريع مركز الملك عبد
 

 مركز القيادة الوطنية للتجارب السريرية - بنك دم الحبل السري - مركز دراسات التكافؤ الحيوي  -

 برنامج أبحاث أمراض القلب والشرايين - الجينوم الطبي أبحاث   - البنك الحيوي السعودي  -

 برنامج أبحاث الخاليا الجذعية والطب التجديدي  - أبحاث النانو الطبية - أبحاث األمراض المعدية -

 السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية - سجالت األمراض  - أبحاث الصحة السكانية -

 الطب التطوري - برنامج أبحاث السرطان  -
 

 مختبرات الطب التجريبي - أبحاث اإلصابات  -
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 :هللا العالمي لألبحاث الطبية  : مشاريع مركز الملك عبد5.2 •

 
 

 : يوضح ابرز البيانات اإلحصائية التي تم تنفيذها بالجامعة70جدول 

 هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1437/1438العام الجامعي  التصنيف
 الجامعيالعام 

 هـ1439/1440

 71 79 265 عدد المشاريع الممولة 

 951 729 751 عدد المنشورات العلمية

 14 4 5 عدد براءات االختراع 

 

 : المشاريع البحثية المدعومة 5.2.1 •
 

 الماضية من تاريخ التقرير الثالث: يوضح عدد البحوث المدعومة وميزانياتها خالل السنوات 71جدول 

 ميزانية األبحاث المدعومة عدد األبحاث المدعومة  العام الجامعي

 70003052 265 هـ1437/1438

 24339761 79 هـ1438/1439

 32966069 62 هـ1439/1440

 127308882 406 المجموع

 



  

101 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 

 

 

 عن المدعومة لالبحاث%  21 تراجع ونسبة الماضي العام عن %35 بمقدار  للميزانية  ارتفاع يالحظ حيث المدعومة األبحاث ميزانية مع  مقارنة المدعومة األبحاث عدد يبين:  8 توضيحي رسم

 .الماضي العام

•  

 جهة التمويل  : البحوث األكاديمية الممولة موزعة حسب 5.2.2 •
 

 هـ1439/1440: يبين عدد البحوث المدعومة حسب جهة التمويل خالل العام الجامعي  72جدول 

 هـ حسب جهة التمويل1440/ 1439البحوث المدعومة للعام الجامعي  

 الميزانية عدد البحوث  الجهة الممولة 

 29094470 49 الطبيةمركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث 

 0 0 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 3870599 13 شركات أو مراكز أبحاث خارجية

 32966069 62 المجموع
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 : فعاليات البحث العلمي في الجامعة 5.2.3 •

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم  األنشطة والفعاليات التي تمت بمشاركة مركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث الطبية في 

 م2018/2019هـ الموافق 1439/1440الصحية وفروعها باإلضافة إلى ما تم خارجها خالل العام الجامعي 

 منتدى مركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث الطبية السنوي التاسع. •

 : النشاطات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 5.2.4 •
 

 : يبين عدد األبحاث التي تم نشرها عن طريق الكليات في الجامعة وفروعها73جدول 

 إجمالي عدد األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكلية

 هـ1438/1439العام الجامعي  هـ1437/1438العام الجامعي  الكلية
 العام الجامعي

 هـ1439/1440

 109 543 49 الرياض  – الطب 

 22 88 - جدة – الطب 

 44 11 20 طب األسنان  

 43 64 49 الصيدلة

 19 - 24 الرياض  -التمريض 

 15 12 - جدة  –التمريض 

 7 17 11 األحساء   –التمريض 

 24 20 - الرياض  –العلوم الطبية التطبيقية 

 18 33 - جدة  –العلوم الطبية التطبيقية 

 6 13 - األحساء  -التطبيقية العلوم الطبية 

 153 98 24 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 0 - - العلوم والمهن الصحية

 460 899 177 المجموع
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خالل العام الجامعي    ISI , SCOPUS: يوضح أعداد البحوث المنشورة عن طريق مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية، في مراصد وقواعد النشر العالمية مثل 74جدول 

 هـ 1439/1440

 المرصد العدد مجاالت البحوث 

 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية واالستراتيجية
951 

ISI , SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, PUB 

MED AND SCIFINDER 

 مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية
- - 

 المجموع
951 

ISI , SCOPUS, GOOGLE SCHOLER, PUB 

MED AND SCIFINDER 

 

 : النشاطات البحثية للطالب 5.2.5 •

 
 : يبين عدد المنشورات البحثية للطالب في الكليات 75جدول 

 م 
 عدد المنشورات خالل العام الجامعي  الكلية 

 هـ1439/1440 هـ1438/1439 هـ1437/1438 الرياض 

 116 33 91 الطب 1

 65 24 117 العلوم الطبية التطبيقية 2

 30 11 7 التمريض 3

 104 0 33 الصحة العامة والمعلوماتية الصحية 4

 39 5 21 الصيدلة 5

 0 12 7 األسنان طب  6

 هـ1439/1440 هـ1438/1439 هـ1437/1438 جدة

 56 49 228 الطب 1

 30 1 9 التمريض 2

 21 - - كلية العلوم الطبية التطبيقية 3

 هـ1439/1440 هـ1438/1439 هـ1437/1438 األحساء 

 5 4 3 التمريض 1

 6 0 7 العلوم الطبية التطبيقية 2

 472 139 523 المجموع 
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 .%5تراجع بنسبة سنوات الماضية ويالحظ  ثالث: يبين مجموع اعداد البحوث الطالبية خالل ال 9رسم توضيحي 

 : دعم النشر الدولي 5.2.6 •
 م، في المجاالت العلمية التالية2016: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام  76جدول 

 ( 2016البحوث المنشورة ) المجاالت العلمية المدينة

 الرياض 

   453 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية

السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايين،  

األمراض المعدية، األعصاب، تقنية النانو، تطوير  
األدوية، الجينات، الخاليا الجذعية، بنك دم الحبل  

 السري 

 جدة

   112 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية
السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايين،  

 الجينات األمراض المعدية، األعصاب، تطوير األدوية، 

 األحساء 

   9 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 األمراض المعدية، الجينات  المجاالت االستراتيجية

 574 المجموع
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 م، في المجاالت العلمية التالية2017: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام  77جدول 

 ( 2017البحوث المنشورة ) المجاالت العلمية المدينة

 الرياض 

   547 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية

السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايين،  

األمراض المعدية، األعصاب، تقنية النانو، تطوير  
األدوية، الجينات، الخاليا الجذعية، بنك دم الحبل  

 السري، الطب التجريبي 

 جدة

   176 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية

السرطان، أمراض القلب والشرايين، األمراض  

المعدية، األعصاب، تطوير األدوية، الجينات،  

 الخاليا الجذعية، الطب التجريبي  

 األحساء 
   28 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 السكري، األمراض المعدية، تقنية النانو، الجينات  المجاالت االستراتيجية

 751 المجموع

 

 

 

 م، في المجاالت العلمية التالية2018: يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام 78جدول 

 ( 2018البحوث المنشورة ) المجاالت العلمية المدينة

 الرياض 

 690 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية

السكري، أمراض القلب والشرايين،  السرطان، 

األمراض المعدية، األعصاب، تقنية النانو، تطوير  
األدوية، الجينات، الخاليا الجذعية، بنك دم الحبل  

 السري، الطب التجريبي 

 جدة

 193 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 المجاالت االستراتيجية

األمراض  السرطان، أمراض القلب والشرايين،  

المعدية، األعصاب، تطوير األدوية، الجينات، الخاليا  

 الجذعية، الطب التجريبي 

 األحساء 
 30 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 السكري، األمراض المعدية، تقنية النانو، الجينات  المجاالت االستراتيجية

 913 المجموع
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 م، في المجاالت العلمية التالية2019يبين عدد البحوث المنشورة والجاري نشرها خالل العام : 79جدول 

 ( 2019البحوث المنشورة ) المجاالت العلمية المدينة

 الرياض 

 734 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 - المجاالت االستراتيجية

 جدة
 183 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 - المجاالت االستراتيجية

 األحساء 
 34 مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية

 - المجاالت االستراتيجية

 951 المجموع

 

 

 هـ1439/1440: البحوث العلمية والجمعيات خالل العام الجامعي 80جدول 

 المجال 

Field 

 العدد

Quantity 

 1 عدد مراكز البحوث 

 0 الكراسي العلميةعدد 

 10 عدد الجمعيات العلمية 

 58 عدد البحوث المنشورة محليا  وعربيا  

 186 عدد اإلصدارات العلمية باللغات المختلفة 

 0 عدد اإلصدارات العلمية المترجمة

 0 عدد البحوث المدعومة من القطاع الخاص 

 0 االستشاريةعدد البحوث التعاقدية عن طريق المعاهد 

 SCOPUS. ISI 165عدد البحوث المنشورة في مراصد وقواعد النشر العالمية مثل 
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 : المجالت العلمية 5.2.7 •

 

 هـ وهي كما يلي1439/1440الجامعي  : يبين المجالت العلمية التي يشارك فيه مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية ومنسوبيه خالل العام 81جدول 

 صفة المشاركة  وصف المجلة العلمية اسم المجلة العلمية

The Researcher  صحيفة خاصة بالمركز  صحيفة الباحث 

Innovations  أشهر  6يصدرها المركز كل  مجلة ابتكارات 

Biotech Times  يصدرها المركز  صحيفة 

 

 هـ وهي كما يلي1439/1440يبين المجالت العلمية التي تشارك فيها الجامعة عبر الكليات ومنسوبيها خالل العام الجامعي  : 82جدول 

 صفة المشاركة  وصف المجلة العلمية اسم المجلة العلمية م

1.  
Archives of Oral Biology 

 أرشيف علم أحياء الفم 

Elsevier Ltd, United Kingdom 

(Scopus Indexed) 

 مجموعة إلزيفير للنشر، المملكة المتحدة 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

2.  
Biomedical Physics & Engineering Express 

 مجلة الفيزياء الطبية الحيوية والهندسة 

IOP Publishing Ltd, United 

Kingdom (Scopus Indexed) 

 المحدودة للطباعة، المملكة المتحدة  IOPشركة 

Co-(2019) مؤلف 

 2019كاتب ثانوي 

3.  
Clinical and Experimental Dental Research 

 مجلة أبحاث طب األسنان اإلكلينيكية والتجريبية

John Wiley & Sons Inc. 

United States (Scopus Indexed) 

 األمريكية وايلي بالكويل، الواليات المتحدة  

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

4.  
Clinical Oral Investigations 

 مجلة التحقيقات الشفوية السريرية

Springer Verlag. Germany (Scopus 

Indexed) 

 سبرينغر فيرالج، ألمانيا 

Co-(2018) مؤلف 

 2018كاتب ثانوي 

5.  
Community Dental Health 

 المجتمعمجلة صحة أسنان 

FDI World Dental Press Ltd, United 

Kingdom (Scopus Indexed) 
 العالمية للنشر، المملكة المتحدة  FDIمجموعة 

One articles as Principal 

-and one article as Co مؤلف 

 Female Student (2019) ؤلف م

(Total 2 papers) 
مقال واحد ككاتب رئيسي ومقال  

 طالبة  –  2019واحد ككاتب ثانوي 

 )المجموع مقالين( 

6.  
CPQ Medicine 

 مجلة سي بي كيو الطبية

Cient Periodique, Canada 

 المجلة الدورية العلمية، كندا 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

7.  
Genetic testing and molecular biomarkers 

 الجزيئيةمجلة االختبارات الجينية والمؤشرات الحيوية 

Mary Ann Liebert Inc. 

United States (Scopus Indexed) 
 ماري آن ليبرت، الواليات المتحدة

Co-(2019) مؤلف 
 2019كاتب ثانوي 

8.  
Imam Journal of Applied Sciences 

 مجلة اإلمام للعلوم التطبيقية

Al-Imam Mohammed Bin Saud 

Islamic University, Saudi Arabia, 

published by Medknow 

Publications, India 

ميدنو للطباعة واإلعالم المحدودة، الهند نيابة  

عن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  

 المملكة العربية السعودية 

Co-(2019) مؤلف 

 2019كاتب ثانوي 

9.  

International Journal of Applied Dental 

Sciences 

 لعلوم األسنان التطبيقيةالمجلة الدولية 

AkiNik Publications, India 

 أكينيك للنشر، الهند 

Principal  مؤلف – Female 

Student (2018) 

 طالبة  -  2018كاتب رئيسي 
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10.  

International Journal of Dentistry and Oral 

Health 

 المجلة الدولية لطب األسنان وصحة الفم 

BioCore Publishers, USA 

 بايوكير للنشر، الواليات المتحدة األمريكية 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

11.  

International Journal of Medical Research & 

Health Sciences 

 المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية

Sumathi Publications, India 

 سوماثي للنشر، الهند

Principal  مؤلف – Male 

Student (2019) 

 طالب  -  2019كاتب رئيسي 

12.  

International Journal of Oral and Dental 

Health 

 المجلة الدولية لصحة الفم واألسنان 

ClinMed International Library, 

USA 

مكتبة كلينميد الدواية، الواليات المتحدة  

 األمريكية 

Principal  (2018) مؤلف 

 2018كاتب رئيسي 

13.  
JDR Clinical & Translational Research 

 : البحوث السريرية والتحويليةJDRمجلة 

Sage Publishers, USA 

 سيج للنشر، الواليات المتحدة األمريكية 

Co-(2019) مؤلف 

 2019كاتب ثانوي 

14.  
Journal of Dentistry 

 مجلة طب األسنان 

Elsevier BV, 

Netherlands (Scopus Indexed) 

 إلزيفير للمعلومات، هولندا شركة 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

15.  
Journal of Endodontics 

 مجلة طب وعالج جذور وأعصاب األسنان 

Elsevier Inc. 

United States (Scopus Indexed) 

شركة إلزيفير للمعلومات، الواليات المتحدة  

 األمريكية 

Two articles as Principal 

-and one as Co (2018) مؤلف 

 (total 3 articles) ؤلف م

مقالين ككاتب رئيسي ومقال ككاتب  

 2018ثانوي 

 مقاالت(  3)المجموع 

16.  

Journal of Health Informatics in Developing 

Countries 

 مجلة المعلوماتية الصحية في البلدان النامية

Creative common Attribution, 

Contact address, Dr. Ashraf El-
Metwally, KSAU-HS 

اإلسهام اإلبداعي المشترك، جامعة الملك سعود  

 بن عبد العزيز للعلوم الصحية 

Principal  (2018) مؤلف 

 2018كاتب رئيسي 

17.  

Journal of International Society of Prevention 

& Community Dentistry 

 مجلة الجمعية الدولية للوقاية وطب األسنان المجتمعي

Wolters Kluwer/Medknow, India 

 ولترز كلوير/ميدنو، الهند 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

18.  
Journal of Oral Hygiene & Health 

 مجلة صحة الفم والصحة

OMICS International, USA 

OMICS  الدولية، الواليات المتحدة األمريكية 

Principal  (2018) مؤلف 

 2018كاتب رئيسي 

19.  
Laser Therapy 

 مجلة العالج بالليزر 

International Phototherapy 

Association, Japan Medical Laser 

Laboratory, Japan 

الرابطة الدولية للعالج الضوئي، مختبر الليزر  

 الياباني، اليابان الطبي  

Principal  (2018) مؤلف 

 2018كاتب رئيسي 

20.  
Library Philosophy & Practice 

 مجلة فلسفة المكتبات والتدريب

University of Idaho Library, 

United States (Scopus Indexed) 

 مكتبة جامعة ايداهو 

 الواليات المتحدة

Two papers as Principal 

 and two (2019) مؤلف 

articles as Co-(2018) مؤلف 

(total 4 papers) 

ومقالين   2019مقالين ككاتب رئيسي 

 2018ككاتب ثانوي 

 مقاالت(  4)المجموع 

21.  

Maxillofacial Plastic and Reconstructive 

Surgery 

 مجلة جراحة الوجه والفكين التجميلية

Springer Nature, England 
 مؤسسة سبرنجر نيتشر، انجلترا 

Principal  (2019) مؤلف 
 2019كاتب رئيسي 

22.  

Photobiomodulation, Photomedicine, and 

Laser Surgery 

 مجلة التحوير الحيوي للصور، الطب الضوئي، وجراحة الليزر 

Mary Ann Liebert Inc. 

United States 

 الواليات المتحدةماري آن ليبرت، 

Co-(2019) مؤلف 

 2019كاتب ثانوي 

23.  
Photomedicine, and Laser Surgery 

 مجلة الطب الضوئي وجراحة الليزر 

Mary Ann Liebert Inc. 

United States 

 ماري آن ليبرت، الواليات المتحدة

Co-(2018) مؤلف 

 2018كاتب ثانوي 

24.  
PrePrints 

 مجلة بريبرنتس

MPDI, Switzerland 

 منصة بريبرنتس متعددة التخصصات، سويسرا 

Co-(2018) مؤلف 

 2018كاتب ثانوي 
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25.  
Saudi Dental Journal 

 المجلة السعودية لطب األسنان 

King Saud University, Saudi Arabia 

(Scopus Indexed) 

 جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية 

One article as Principal 

 مؤلف-one article as Co ,مؤلف 

and two articles with 

Principal مؤلفs and female 

Students (Total 4 articles all 

in 2019) 

مقال ككاتب رئيسي، ومقال ككاتب  

ثانوي، ومقالين ككاتب رئيسي مع  

 مقاالت(   4طالبات )المجموع 

26.  

Saudi Endodontic Journal 

مجلة األخصائيين السعوديين لطب وعالج جذور وأعصاب  

 األسنان 

A Publication by Saudi Endodontic 

Society, published by Medknow 

Publications and Media Pvt. Ltd, 

India (Scopus Indexed) 
نشر من قبل جمعية اخصائيين السعوديين لطب  

وعالج جذور وأعصاب األسنان، طبعت  

ركة ميدنو للطباعة واإلعالم  بواسطة ش

 المحدودة، الهند 

Principal  (2019) مؤلف 
 2019كاتب رئيسي 

27.  

Saudi Journal of Kidney Diseases and 

Transplantation 

 المجلة السعودية ألمراض وزراعة الكلى 

An official publication of the Saudi 

Center for Organ Transplantation, 

Saudi Arabia, published by 

Medknow Publications, India 

(Scopus Indexed) 

منشور رسمي للمركز السعودي لزراعة  

األعضاء، المملكة العربية السعودية، منشور  

من قبل شركة ميدنو للطباعة واإلعالم  

 المحدودة، الهند 

Principal  مؤلف – Female 
Student (2018) 

 طالبة  -  2018ب رئيسي كات

28.  
Scanning 

 مجلة سكاننغ 

Hindawi Limited, United States 

(Scopus Indexed) 

 هنداوي المحدودة، الواليات المتحدة 

Principal  (2019) مؤلف 

 2019كاتب رئيسي 

29.  
The Journal of Contemporary Dental Practice 

 مجلة تدريب طب األسنان الحديثة

Jaypee Brothers Medical Publishers, 

India 
 مجلة جايبي، الهند 

Principal  (2019) مؤلف 
 2019كاتب رئيسي 

30.  
The Open Dentistry Journal 

 مجلة طب األسنان المفتوحة 

Bentham Science Publishers, United 

Arab Emirates (Scopus Indexed) 

العربية  مؤسسة بنثام للنشر العلمي، اإلمارات  

 المتحدة 

Two papers as Principal 

 (papers in 2019 2) مؤلف 

 2019مقالين ككاتب رئيسي 

31.  Journal of Applied Hematology 

The journal will cover technical and 

clinical studies related to health, 

ethical and social issues in field of 

Thrombosis, bleeding disorders, 

Hemoglobinopathies, transfusion 

medicine, hematological 

malignancies and stem cell 

transplantation. Articles with 
clinical interest and implications 

will be given preference . 

Original article 

32.  
Advancements in Life Sciences 

 

An international journal publishing 

articles that emphasize the 

molecular, cellular, and functional 

basis of therapy. All articles are 

rigorously reviewed. The journal 

favors publication of full-length 

papers where modern scientific 

technologies are used to explain 

Review article 
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molecular, cellular and 

physiological mechanisms. 

33.  Journal of Cancer 

an open access, peer-reviewed 

journal with broad scope covering 

all areas of cancer research, 

especially novel concepts, new 

methods, new regimens, new 

therapeutic agents, and alternative 

approaches for early detection and 

intervention of cancer. The Journal 

is supported by an international 
editorial board consisting of a 

distinguished team of cancer 

researchers. Journal of Cancer aims 

at rapid publication of high quality 

results in cancer research while 

maintaining rigorous peer-review 

process. 

Original article 

34.  Journal of Genetics 

covers all areas of genetics and 

evolution, but a contribution must 

have one of these subjects as its 

focus and be of interest to 

geneticists for acceptability. Both 
original research papers and review 

articles on current topics are 

published. Commentaries and 

essays of a more general nature on 

ideas and trends in genetics and 

evolutionary biology, and historical 

developments and debates are also 

considered (but usually solicited). 

Original article 

35.  
Molecular Medicine Reports 

 

monthly, peer-reviewed journal 

available in print and online, that 

includes studies devoted to 

molecular medicine, underscoring 
aspects including pharmacology, 

pathology, genetics, neurosciences, 

infectious diseases, molecular 

cardiology and molecular surgery. 

Original article 

36.  international journal of development research 

a multidisciplinary peer-reviewed 

journal published monthly is 

dedicated to increasing the depth of 

Science and Technology across 

disciplines with the ultimate aim  of 

improving research. 

original research validation 

study 

37.  International Journal of Advanced Research 

an open access, peer-reviewed, 

International Journal, that provides 

rapid publication (monthly) of 

research articles, review articles and 
short communications in all 

subjects. 

original research 

38.  Chemosphere 

an international journal designed for 

the publication of original 

communications and review 

articles. As a multidisciplinary 

Original article 
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journal, Chemosphere offers broad 

and impactful dissemination of 

investigations related to all aspects 

of environmental science and 

engineering. 

39.  

 

Peritoneal Dialysis International Journal 

(In Press) 

 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

 "The iron biology status of 

peritoneal dialysis patients 

may be a risk factor for the 

development of infectious 

peritonitis” 

40.  
Scholars 

Journal of Applied Medical Sciences 
 علمية 

 بعنوان ورقة علمية 

Automated Traffic Control 

(ATC) System-A Potential 
Model to Reduce Pediatric 

Trauma and Fatality due to 

Motor Vehicle Crashes 

(MVC) 

41.  
Journal of Natural Science, Biology and 

Medicine 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

The frequency and spectrum 

of HBB gene mutation in β-

Thalassemia patients in 

Saudi Arabia 

42.  
Research Journal of Life Science, 

Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical 

Sciences 

 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

FACTORS INFLUENCING 

THE NUTRITIONAL 

STATUS OF 
ADOLESCENT GIRLS IN 

RIYADH/ SAUDI 

ARABIA 

43.  
Pakistan Journal of Scientific and Industrial 

Research 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

A Bibliometric Portrait of 

Pakistan Journal of 

Scientific and Industrial 

Research (PJSIR) During 

the Period of 1958-2007 

44.  
International Journal of Medical Science and 

Innovative Research (IJMSIR) 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Critical Thinking Ability for 

Respiratory Ward Staff 

from King Abdulaziz 
Medical City (KAMC), 

Riyadh, Kingdom of Saudi 

Arabia 

45.  
International Journal of Medical Science and 

Innovative Research (IJMSIR) 

 

 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Quality of Life among 

Patients with Obstructive 

Sleep Apnea in King 

Abdulaziz Medical City in 

Riyadh, Kingdom of Saudi 

Arabia 

46.  
International Research Journal of Medicine 

and Medical Sciences 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Breakfast consumption 

habits among 

schoolchildren: A cross-
sectional study in Riyadh, 

Saudi Arabia 



  

112 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

47.  
International Research Journal of Medicine 

and Medical Sciences 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Rate of extubation success 

after applying spontaneous 

breathing trial (SBT) 

protocol in National Guard 

Health Affairs 

48.  
International Journal of current advanced 

research 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Survey assessment of 

workplace-related 

musculoskeletal injury for 

health care providers at 

King Abdulaziz Medical 

City (KAMC ) 

49.  Journal of Nutrition Education and Behavior  علمية 

 ورقة علمية بعنوان 
The Impact of a 

Comprehensive Home Food 

Environment Intervention 

for College Freshmen 

Living in a Residence Hal 

50.  Library Philosophy and Practice  علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Mapping the research 

productivity of three 

medical sciences journals 

published in Saudi Arabia: 

A comparative bibliometric 

study 

51.  Journal of Hearing Science  علمية 

 ورقة علمية بعنوان 
Asymmetrical hearing loss 

and mega cisterna magna: A 

case study 

52.  American Journal of Audiology  علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

Audiology and speech-

language pathology 

simulation training on the 1-

3-6 EHDI timeline 

53.  
Saudi Society of Speech-Language Pathology 

and Audiology Newsletter 
 علمية 

 ورقة علمية بعنوان 

(Central) auditory 

processing disorder: Toward 

a better understanding 

54.  
British Journal of Medicine and Medical 

Research 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس(  أبحاث طبية 

55.  Austin Journal of Gastroenterology  أمراض الباطنة 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

56.  SciTz Gastroenterology  أمراض الباطنة 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

57.  Open Journal of Bacteriology علم الجراثيم 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

58.  
International Journal of Gastroenterology 

Disorders & Therapy 
 مختصة في اختالل أمراض الباطنة 

التدريس( عضوية )اعضاء هيئة   

59.  
SM Journal of Gastroenterology and 

Hepatology 
 أمراض الباطنة 

 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

60.  
International Journal of Immunology and 

Immunotherapy 
 علم المناعة 

 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 
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61.  
Journal of Alternative and Integrative 

Medicine 
 البديل علم الطب  

 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

62.  Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences  علم الصيدلة 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

63.  World Journal of Gastroenterology  أمراض الباطنة 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

64.  Frontiers of Molecular Biosciences   الجزيئيةعلم األحياء 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

65.  European Journal of Cancer Prevention  السرطان 
 عضوية )اعضاء هيئة التدريس( 

 أعضاء بمجلس التحرير  متخصصة في علوم التمريض  المجلة الدولية للتمريض والممارسات السريرية  .66

 مجلة المنح الدراسية للتمريض   .67
لمنظمة سيغما ثيتا تاو  دوريات علمية تابعة  

 الدولية للممرضات 
 مراجعين 

 مراجعين  N/A مجلة تعليم التمريض اليوم   .68

 بحوث التمريض السريرية  .69
N/A 

 مراجعين 

 مجلة أبحاث وممارسات التمريض  .70
N/A 

 أعضاء بمجلس التحرير 

 المجلة الدولية للتعليم واالبتكار والبحث   .71
N/A 

 مراجعين 

 والصحة مجلة التمريض   .72
N/A 

 مراجعين 

 المجلة الدولية للتمريض والرعاية الصحية   .73
N/A 

 أعضاء بمجلس التحرير 

 المجلة الدولية لبحوث التمريض   .74
N/A 

 مراجعين 

 مجلة أخالقيات التمريض   .75
N/A 

 مراجعين 

 مجلة كلية التمريض بجدة للتمريض والرعاية الصحية   .76
N/A 

 أعضاء بمجلس التحرير 

 األعمال واالقتصادمجلة   .77
N/A 

 أعضاء بمجلس التحرير 

 مجلة السياسة والسياسات وممارسات التمريض   .78
N/A 

 مراجعين 

 مجلة جودة وإدارة التمريض   .79
N/A 

 مراجعين 

 المجلة الدولية لتعليم تمريض   .80
N/A 

 أعضاء بمجلس التحرير 

 مجلة بحوث التمريض   .81
N/A 

 مراجعين 

 مجلة التمريض عبر الثقافات   .82
N/A 

 مراجعين 

 المجلة األفريقية للتمريض والقابالت   .83
N/A 

 مراجعين 
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84.  
Journal of Applied Physiology N/A  محرر علمي 

85.  
Journal of Medicine & Science in Sports & 

Exercise 
N/A  محرر علمي 

86.  
IEEE Transactions on Biomedical Engineering N/A  محرر علمي 

87.  
The Open Neurology Journal N/A  محرر علمي 

88.  
Ergonomics Journal N/A  محرر علمي 

89.  
Medical Teacher Journal, Scotland N/A  محرر علمي 

90.  
The Medical Teacher Journal, Scotland N/A  محرر علمي 

91.  
Health Professions Journal, KSAU. N/A  محرر علمي 

92.  

Health Professions Education - journal of 

AMEEMR – KSAU-HS 
N/A  محرر علمي 

93.  
Journal of Health Specialties –SCFHS N/A  محرر علمي 

94.  
Journal of Ophthalmology – Saudi Arabia N/A  محرر علمي 

95.  
Research evaluation committee in 4th annual 

Health Professions conference 2019 
N/A  عضو 

96.  
The 9th Annual Research summer school 

organized by KAIMRC. 
N/A  عضو 

97.  (Nanomedicine (Lond science 
 مؤلف 

98.  Arch of Environ Occup Health science مؤلف 

99.  Gastroenterology science مؤلف 

100.  J Pharm Pharmaceut Sci science مؤلف 

101.  J. Anat science مؤلف 

102.  Pakistan J. Zool science مؤلف 
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103.  
7th Annual Symposium on Human-Computer 

Interaction and Information Retrieval (HCIR 

(2013 

science مؤلف 

104.  ACS Applied Materials and Interfaces science مؤلف 

105.  Advanced Materials science مؤلف 

106.  Advanced Science Letters science مؤلف 

107.  Advances in Chemistry science مؤلف 

108.  Advances in Nanotechnology science مؤلف 

109.  
African Journal of Pharmacy and 

Pharmacology 
science مؤلف 

110.  Anat Sci Educ science مؤلف 

111.  Angewandte Chemie science مؤلف 

112.  Ann Hematol science مؤلف 

113.  Annals ASH KM&DC science مؤلف 

114.  Applied Radiation and Isotopes science مؤلف 

115.  APS Texas Sections Fall Meeting Abstracts science مؤلف 

116.  Archiv der Pharmazie science مؤلف 

117.  Archives of Biological Science science مؤلف 

118.  Bioconjug Chem science مؤلف 

119.  Bioconjugate Chemistry science مؤلف 

120.  Biomacromolecules science مؤلف 

121.  Canadian Journal of Chemistry science مؤلف 

122.  Cancer Res science مؤلف 

123.  Cell Physiol Biochem science مؤلف 

124.  Chem Res Toxicol science مؤلف 

125.  Chemical Communications science مؤلف 
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126.  CrystEngComm science مؤلف 

127.  Drug Res science مؤلف 

128.  Dyes and Pigments science مؤلف 

129.  
Environment and Ecology Research Vol. 

4(3), pp. 161 - 168 
science مؤلف 

130.  European Journal of Organic Chemistry science مؤلف 

131.  Free Radic Biol Med science مؤلف 

132.  Health Professions Education science مؤلف 

133.  Int J Cancer science مؤلف 

134.  IOSR Journal of Applied Physics science مؤلف 

135.  Jordan Journal of Biological Sciences science مؤلف 

136.  Journal of colloid and interface science science مؤلف 

137.  Journal of heterocyclic chemistry science مؤلف 

138.  Journal of Nanomaterials science مؤلف 

139.  Journal of the American Chemical Society science مؤلف 

140.  Methods Mol Biol science مؤلف 

141.  Neurogastroenterol. Mot science مؤلف 

142.  
Pakistan Journal of Pharmaceutical 

Sciences 
science مؤلف 

143.  Thesis science مؤلف 

144.  Tropical Journal of Pharmaceutical Research science مؤلف 

145.  
Perspective in Psychiatric care (ISI) 

 بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

146.  
Professional Case Management (Wolters 

Kluwer)  بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

147.  
Journal of Health, Medicine and Nursing 

 ابحاث منشورة  مجلة علمية محكمة 

148.  
International Journal of Nursing 

 ابحاث منشورة  مجلة علمية محكمة 
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149.  
International Journal of Novel Research in 

Healthcare and Nursing  ابحاث منشورة  مجلة علمية محكمة 

150.  
International Journal of Innovative Research 

in Medical Science (IJIRMS)  بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

151.  
Evidence-Based Nursing Research 

 بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

152.  
Journal of Nursing and Health Sciences 

 بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

153.  
International Journal of Nursing and Health 

Care Research  بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

154.  
Iris Journal of Nursing & Care (IJNC) 

 محرر مشارك  مجلة علمية محكمة 

155.  
Advances in Cancer Research & Clinical 

Imaging (ACRCI)  محرر مشارك  مجلة علمية محكمة 

156.  
Perspective in Psychiatric care (ISI) 

 بحث منشور  مجلة علمية محكمة 

157.  
J Clin Ultrasound ناشر مساعد  طبية 

158.  
J Clin Ultrasound. ناشر  طبية 

159.  
European Society of Radiology ناشر  طبية 

160.  
European Society of Radiology ناشر  طبية 

161.  
 ناشر  طبية -

162.  
Radiation Protection Dosimetry 2018. 

doi:10.1093/rpd/ncy212. 
 ناشر مساعد  طبية فيزيائية 

163.  
The Journal of Pediatrics 210, 81–90. e3. ناشر مساعد  طبية 

164.  
European Society of Radiology ناشر مساعد  طبية 

165.  
European Society of Radiology ناشر مساعد  طبية 

166.  
Journal of Microbiology and Pathology, 

Jacob’s Publisher, Texas, USA 

متخصصة في علم األحياء الدقيقة وعلم  

 األمراض 
Editorial board 

167.  
Journal of Microbiology and Experimentation, 

MedCrave group, Oklahoma, USA 

Journal of Microbiology and 

Experimentation, MedCrave group, 

Oklahoma, USA   متخصصة في علم

 األحياء الدقيقة وعلم األمراض 

Editorial board 

168.  
SOJ Microbiology & Infectious Diseases, 

Symbiosis Group, Illinois, USA 

متخصصة في علم األحياء الدقيقة وعلم  

 األمراض 
Editorial board 
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169.  
Scholarena Journal of Infectious Diseases, 

Warrensburg, USA. 

متخصصة في علم األحياء الدقيقة وعلم  

 األمراض 
Editorial board 

170.  
Paediatric clinical biochemistry  متخصصة بعلم الكيمياء السريرية لألطفال Editorial board 

171.  
PlosOne  المختبرات متخصصة في علوم Editor 

172.  
Experimental eye research  متخصصة في ابحاث العيون وامراضها Publication 

173.  
Canadian Journal of clinical ophthalmology  متخصصة في ابحاث العيون وامراضها Publication 

174.  
British Medical Journal طبية 

نشر أول بحث علمي من برنامج  

الطارئة الخدمات الطبية   

175.  
 المجلة العلمية لكيمياء األغذية

تقوم كيمياء األغذية بنشر األبحاث األصلية التي  

تتناول تطوير الكيمياء والكيمياء الحيوية  

لألغذية أو الطرق / الطرق التحليلية  

المستخدمة. يجب أن تركز جميع األوراق على  

حداثة البحوث التي أجريت. تصدر عن دار  

لعام   3.337معامل. تأثير نشر إلسيفير وذات 

7102 

 مراجع 

176.  
World Journal of Science, Technology & 

Sustainable Development (WJSTS 

مجلة علمية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا  

والتنمية المستدامة، تنشر من قبل دار نشر  
)بالتعاون مع المنظمة   Emeraldايميرالد( 

 العالمية للتنمية المستدامة 

 مراجع 

177.  
 مجلة التمريض السريري 

( هي مجلة  JCNمجلة التمريض السريري ) 

النظراء،  علمية دولية، تتم مراجعتها من قِبل 

وتسعى إلى تشجيع تطوير وتبادل المعرفة ذات  

الصلة المباشرة بجميع مجاالت ممارسة  

 التمريض 

 ومراجع  عضو هيئة التحرير

178.  

 ( JTCNمجلة التمريض عبر الثقافات )

Journal of Transcultural Nursing 

 

 

 

 

 

هي المجلة الرسمية لجمعية التمريض عبر  

المجلة منتدى للممرضين  الثقافات. توفر هذه 

والمختصين في الرعاية الصحية واألشخاص  

من التخصصات األخرى لمناقشة القضايا  

المتعلقة بتطوير المعرفة في الرعاية الصحية  

المتوافقة ثقافيا  وتشجيع مساهمات الباحثين  

الدوليين والممارسين لربط الثقافة بالرعاية  

 الصحية 

 عضو هيئة التحرير 

179.  
 SJCC)المجلة السعودية للعناية الحرجة )ٍ

مجلة علمية تتم مراجعتها من قبل النظراء وتهتم  

بنشر المقاالت المتعلقة بالعناية الحرجة و  

 بالمجال الطبي بشكل عام 

 عضو هيئة التحرير 

180.  
 مجلة القبالة والتمريض 

مجلة توفر تقنية المعلومات لنشر البحوث ذات  

القبالة وممارسة الصحة  الصلة بممارسة 

اإلنجابية من قبل المتخصصين والباحثين في  

 مختلف التخصصات 

 مراجع 
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181.  
Applied Sciences Journal  مقال  كتابة  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

182.  
IEEE Access  مقال  كتابة  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

183.  
Global Journal of Sciences and Technology  مقال  كتابة  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

184.  
Infection and Public health (MNGHA- 

Journal) 
 مراجع  متخصصة في الطب والصحة العامة 

185.  
Transaction of the Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene 
 مراجع  متخصصة في الطب والصحة العامة 

186.  
Community Medicine and health Education  مراجع  متخصصة في الطب والصحة العامة 

187.  
PLOS ONE Journal  مراجع  متخصصة في الطب والصحة العامة 

188.  
Sultan Qaboos University Medical Journal  مراجع  متخصصة في الطب والصحة العامة 

189.  
Cluster Computing  محرر مشارك  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

190.  
Encyclopedia of Big Data Technologies  رئيس تحرير  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

191.  
Scalable Computing and Communications  محرر مشارك  اآللي  الحاسب  علوم  في  متخصصة 

 

 : الجمعيات العلمية 5.2.8 •

 هـ 1439/1440مساهمات الكليات في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 
 

 هـ 1439/1440: يوضح مساهمات كليات الجامعة في الجمعيات العلمية المحلية والعالمية خالل العام الجامعي 83جدول 

 أهم إنجازاتها خالل عام التقرير  تاريخ انشائها  اسم الجمعية العلمية

Saudi Endodontic Society 2011   الكلية في عضوية مجلس اإلدارة والمشاركة في تنظيم أنشطتها. مشاركة منسوبي 

Cleft lip and Palate and Craniofacial 

Anomalies Society 
2017 

مشاركة منسوبي الكلية في أعمال الجمعية لتحقيق أهدافها. الجمعية تعمل تحت  

ية  مظلة كلية طب األسنان بالجامعة ويشارك منسوبو الكلية في رئاستها وعضو

 مجلس إدارتها. 

Saudi Dental Educational Society 2017  .مشاركة منسوبي الكلية في عضوية مجلس اإلدارة والمشاركة في تنظيم أنشطتها 

Saudi Society of Pediatric Dentistry 2016  .مشاركة منسوبي الكلية في عضوية مجلس اإلدارة والمشاركة في تنظيم أنشطتها 

ITI study club Riyadh and Middle East N/A 

تقديم محاضرات علمية من كبار المحاضرين العالميين للطالب وطلبة االمتياز  

مجانا  واستشارات الدراسات العليا في أوروبا وأمريكا من قبل كبار الباحثين في  

 طب األسنان. 

Dental XP N/A 
الدورات المتقدمة في   تقديم واستضافة محاضرين عالميين في الكلية لتقديم أحدث 

 طب األسنان. 

International College of Dentists (ICD)-

Middle East 
1967 

تقديم واستضافة محاضرين في مجال طب األسنان، كما أن الكلية تستضيف فرع  

الكلية العالمية ألطباء األسنان بمنطقة الخليج العربي، باإلضافة إلى مشاركة  

 عضوية مجلس اإلدارة والمشاركة في تنظيم أنشطتها. منسوبي الكلية في 
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SOTA N/A N/A (CAMS-Riyadh) 

 عضوية دائمة  1908 الجمعية األمريكية للصيدلة والعالج التجريبي

 عضوية دائمة  - الجمعية الباكستانية الفيسيولوجية

 عضوية دائمة  1968 جمعية علم الحيوان في باكستان 

جمعية األعصاب والغدد الصماء في  عضوية دائمة في 

 باكستان 
 عضوية دائمة  -

 عضوية دائمة  1983 المنظمة األمريكية للتشريح السريري

 عضوية دائمة   المنظمة البريطانية للتشريح السريري 

 عضوية دائمة  - الجمعية الهندية للجينات البشرية 

 عضوية دائمة  1975 الجمعية الهندية للكيمياء الحيوية االكلينكية

 عضوية دائمة  2012 جمعية مصادر البيولوجيا الجزيئية في الشرق األوسط 

 عضوية دائمة  1911 جمعية الكيمياء الحيوية

 عضوية دائمة  - الجمعية العالمية للعالج العرقي، الواليات المتحدة

 عضوية دائمة  2002 الجمعية السعودية للتعليم الطبي 

السعودية لطب المسنين الجمعية   عضوية دائمة  2017 

 عضوية دائمة  1992 عضو بالجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء 

 عضوية دائمة  1834 الجمعية اإلحصائية الملكية

 عضوية دائمة  1887 الجمعية األمريكية الفيسيولوجية

 عضوية دائمة  1935 الجمعية األمريكية لألحياء الدقيقة 

الكيمياء الحيوية بالمملكة المتحدةعضو   عضوية دائمة  1911 

عضو اللجنة العلمية )مركز محمد بن نايف للمناصحة  

 والرعاية( 
 عضوية دائمة  2014

 عضوية دائمة  2004 عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتعليم الطبي 

 عضوية دائمة  1892 عضو الجمعية األمريكية لعلم النفس 

األكاديمية الوطنية للعلماء الشباب ، باكستان عضو في   عضوية دائمة  2009 
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 1922 منظمة سيغما ثيتا تاو الدولية للممرضات

 .عضو نشط 135،000لدى الجمعية أكثر من  ✓

 .دولة  90يقطن األعضاء في أكثر من  ✓

مؤسسة للتعليم العالي في العديد من   700ممثال  في أكثر من   530يوجد  ✓

 .البلدان 

المنشورات: مجلة منحة التمريض هي واحدة من المجالت الطبية األكثر   ✓

 قراءة. 

 1993 جمعية اإلدمان والتدخين )كفى( 

 :أهم البرامج واألنشطة العالجية بالمركز 

 .برامج التقييم والعالج والمتابعة الطبية .1

 .برامج العـــالج المعـــرفـي  .2

 .برامج العـــالج السـلـوكـي .3

 .الوقاية من االنتكاسةبرامج  .4

 .برامج وأنـشـطــة ثـقــافيــة .5

 .المجموعات التعليمية العامة .6
 .برامج وأنشطة التوعية الدينية  .7

 .برامج ريـاضيـــة وتــرفيهيــة وأنشطة خارجيـة  .8

 .برامج عــالجيــة هـادفــة إلى زيادة الـدافعيــة واالستبصــار .9

 التعامل مع الضغوط.  برامج تعليم المهارات االجتماعية وكيفية .10

 تحسين جودة بحوث التمريض.  1945 جمعية أبحاث التمريض بوسط غرب أمريكا 

 إصدار دورية تعليم المهن الصحية  م  1970 الجمعية اإلقليمية للتعليم الطبي

 قبول ملخصين علميين  2005 مجلس األشعة األوروبي 

 2005 الجمعية السعودية للرعاية التنفسية
وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية  حماية 

 .وكفاءة 

 1992 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية  

 .وكفاءة 

 .وتطوير العلم وممارسة الرعاية التنفسية تشجيع وتعزيز التفوق المهني،  1947 الجمعية األمريكية للرعاية التنفسية

 1928 الجمعية األمريكية للتغذية

 أصدار الدوريات العلمية التالية: 

 2.172الدورية األمريكية للتغذية االكلينيكية( معامل تأثير  (.

 3.733دورية المستحدثات في التغذية( معامل تأثير  (. 

 3.033دورية التغذية( معامل التأثير   (. 
 و  7101تنظيم المؤتمر السنوي للتغذية بوالية ميريالند يونيو  

 .مشاركة ببحث مقبول في المؤتمر

 تمثلت في عضويتها  1941 الجمعية البريطانية للتغذية

 1972 المنظمة العالمية ألطباء األسرة 
األطباء  توفير منتدى لتبادل المعرفة والمعلومات بين المنظمات األعضاء في 

 العامين / أطباء األسرة 

 عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.  1998 الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية

 تعزيز البحث العلمي  1999 الجمعية االردنية للبحث العلمي

 2012 مؤسسة ابو العزائم للطب النفسي 
المجاالت التربوية  عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية متخصصة فى  

 والنفسية واإلدمان 

الواليات   - الجمعية الفخرية الدولية للتمريض سيجما ثيتا تاو

 المتحدة األمريكية

Chapter XI 

1885 

تعزيز الصحة العالمية وتحقيق التميز في التمريض في تطوير المعرفة والبحث  

مرتين كل عام ولها  العلمي والقيادة والخدمة التمريضية وتعقد المؤتمرات الدولية  

 مجلة عالمية للبحث العلمي  
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 1974 جمعية التمريض عبر الثقافات 

تشمل األنشطة الجارية العضوية والسجالت التاريخية والنشرة اإلخبارية وتنسيق 

( وتنسيق المؤتمرات السنوية  Lippincott Advisorمشاريع الشراكة )

وأنشطة الفصل والتواصل مع  واإلقليمية ومجلة التمريض عبر الثقافات 

األشخاص داخل المجتمع وخارجه. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ المكتب المركزي  

ا بصفحة الويب ) (، وهي وسيلة رئيسية لالتصال على  www.tcns.orgأيض 

 مستوى العالم. 

(  سيغما ثيتا تاو جمعية الشرف الدولية للتمريض )سيغما

 Alpha Lambda Chapterشيكاغو 
1922 

تعزيز الصحة العالمية وتحقيق التميز في التمريض في تطوير المعرفة والبحث  

العلمي والقيادة والخدمة التمريضية وتعقد المؤتمرات الدولية مرتين كل عام ولها  

 مجلة عالمية للبحث العلمي  

- ا(سيغما ثيتا تاو جمعية الشرف الدولية للتمريض )سيغم  

Tau Omega Chapter السويد   
1990 

تعزيز الصحة وتحقيق التميز في التمريض في تطوير المعرفة والبحث العلمي  

والقيادة والخدمة التمريضية وعقد المؤتمرات الدولية على مستوى أوروبا مرة  

 كل عام  

 التقدم العلمي، وتعزيز الممارسات المهنية  1975 (MNRS)جمعية أبحاث التمريض في الغرب األوسط 

 هـ 21/07/1428 العامة  العلمية للصحة  السعودية الجمعية

 في  والمقام  من الحياة يوم 1000 لحملة  المصاحب المعرض في  المشاركة  •

 م  2018 ديسمبر  5 - 3 لألطفال من  التخصصي  عبد هللا  الملك  مستشفى

 الفيصل جامعة في  بالمرضى  متعلق نشاط في  المشاركة  •
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123 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 االختراعات: 5.3
 هـ 1439/1440في الجامعة ومركز الملك عبد هللا العالمي لألبحاث الطبية خالل العام الجامعي  براءة األختراع : يوضح الجدول قائمة بأسماء 84 جدول

 العدد الجهة المسجل لديها براءة االختراع  المجال  براءة االختراع  

Microcrystal exfoliation by UV light irradiation   مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
1 

A system and method for establishing an insertion path for a 

surgical implant  
 مكتب براءات االختراع األلماني  الطبي والصحي 

2 

A Method of Treating Leukemia Based on Gene Expression of 

Clock Genes  
 مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 

3 

Damping Dental Root Post Key   مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
4 

Protective Surgical Cutter   االختراع األمريكيمكتب براءات  الطبي والصحي  
5 

Quantification of Lamin C and Lamin A for Tumor 

Classification 
 مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 

6 

Cartilage Prosthetic Implant  مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
7 

Artificial Hypothalamus for Body Temperature Regulation  مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
8 

Skull Implanted Magnet Assembly for Brain Stimulation  مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
9 

Spontaneous Peeling of Tetragonal Microcrystals with Short 

Pulses of UV-Light 
 مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 

10 

Apparatus for in Vivo Detection and Quantification of Analytes 

in a Peritoneal Fluid    
 مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 

11 

A Curable Composition and Method for Implantation  براءات االختراع األمريكيمكتب  الطبي والصحي  
12 

Method and System for Body Temperature Regulation  مكتب براءات االختراع األمريكي الطبي والصحي 
13 

Sustained Release of a Therapeutic Agent from PLA-PEG-PLA 

Nanoparticles for Cancer Therapy 
االختراع األمريكيمكتب براءات  الطبي والصحي   

14 

 المجموع 14
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 : المكتبات: 5.4

تعد المكتبات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أحد أهم مراكز دعم المعلومات التي تساعد على تحقيق 

ت  األهداف األكاديمية للجامعة من خالل برامج التعليم األكاديمية المنتشرة حول الكليات والتي تتميز بفعاليتها وكفاءتها. توفر المكتبا 

م الصحية ذات الجودة العالية والمتعلقة بالموارد التعليمية، وتسعى إلى تقديم التطوير المهني للمجتمعات المنتسبة لمستخدميها جميع العلو

لها وذلك من خالل دعم التميز واالبتكار في التعليم واألبحاث وتقديم المعلومات الالزمة لجميع روادها. كما أن مكتبات الجامعة تضم 

مكتبات في مدينة جدة  5مكتبات في مدينة الرياض،  10مناطق في المملكة، موزعة على النحو التالي:  فرعا  موزعين على ثالثة 18

في األحساء. تقدم المكتبات خدمتها لجميع الطالب، الطالبات، أعضاء هيئة التدريس والموظفين. تضم المكتبات مجموعات واسعة    3و

لعلوم الصحية لدعم المناهج والمقررات في جميع أقسام الكليات. تحتوي معظم  النطاق سواء اإللكترونية أو المطبوعة في مجاالت ا

المكتبات على أماكن مخصص للقراءة واالطالع، أجهزة التصوير والطباعة باإلضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المربوطة باإلنترنت 

للعلوم الصحية بتنظيم الموارد التعليمية وتخزينها  لتسهيل البحث اإللكتروني. وتقوم المكتبات في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز

وصيانتها وإتاحتها لمستفيدي القراءة أو البحث من منسوبي الجامعة. ويعتبر دور المكتبات في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز 

الالزمة في كل مرافق الجامعة وخلق  للعلوم الطبية هاما  جدا  في الجامعة من حيث تلبية متطلبات المستخدمين في توفير جميع الخدمات  

بيئة مواتية وصحية للتعلم بأعلى جودة ممكنة. كذلك تسعى العمادة إلى إثراء محتوياتها ومقتنياتها العلمية باستمرار لتواكب عجلة  

مستلزمات المكتبات  التطور التعليمي في جميع المجاالت الصحية. فتعمل العمادة جاهدة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بجمع جميع  

على مراجعة  المكتباتسنويا  من كتب ومقاالت ومراجع وغيرها والعمل على توفيرها وإتاحتها للمستخدمين. باإلضافة إلى ذلك تقوم 

لذي  المحتوى اإللكتروني دوريا  والعمل على إثرائه بأحدث البحوث العلمية عالميا . تعمل المكتبات تحت نظام إدارة معلومات المكتبة ا

( حيث يتم إدخال معلومات محتويات المكتبة من كتب وغيرها في النظام وفهرستها وفقا  SirsiDynixيعرف من قبل بالسمفوني )

لسياسات ومعايير التصنيف والفهرسة العالمية. حيث يمكن لمنسوبي الجامعة استعارة الكتب الالزمة واالطالع على آخر البحوث  

خارج الجامعة، من خالل نظام المكتبة الرقمي.  كما أن وجود مكتبة اإللكترونية مهم جدا ، حيث أن معظم   العلمية الحديثة من داخل أو 

العالم المتقدم علميا  انتقل إلى عصر الرقمنة مما الشك فيه العالم الرقمي جعل حياتنا أسهل وأسرع. كما توفر الجامعة أيضا المكتبة 

( أو كلينكال PubMedر قواعد البيانات العالمية في المجاالت الصحية وغيرها مثل بوب ميد )الرقمية أو اإللكترونية التي تضم اشه

  Micromedexِ( )Access Medicine, Surgery & Pharmacy ()Date-To-(Up( مايكروميديسن )Clinical Keyكي )

أحدث البحوث العلمية والمساعدة في الوصول وغيرها. وتدعم المكتبة الرقمية المستخدمين في مجاالت تخصصاتهم المختلفة بتوفير 

إلى الكتب والمقاالت والمجالت اإللكترونية. من اهم مميزات المكتبة اإللكترونية إمكانية استخدمها واالستفادة منها داخل وخارج 

ئة التدريس والطالب على كيفية الجامعة. لالستفادة الكامنة من المكتبة اإللكترونية يقوم موظفين المكتبات بشكل دائم بتدريب أعضاء هي

استخدامها وطرق البحث المختلفة. وللمحافظة على مقتنيات المكتبة، تعمل عمادة المكتبات بشكل جدي القتناء وتفعيل نظام حماية  

اتية للمستفيدين. متكامل من بوابات، األجهزة القارئة، مساعد المكتبة الرقمية، محطة عمل الموظفين، الشرائح الرقمية ونظام اإلعارة الذ

فقد عملت العمادة بالتعاون مع قسم خدمات التقنيات التعلمية وبعض الشركات المتخصصة على إعداد وتدقيق المناقصة لشراء نظام 

وهو مصطلح عام للتقنيات التي تستخدم موجات الراديو   Radio frequency Identificationهي اختصار لكلمة  RFIDالحماية 

في إدارة مقتنيات   RFIDرف األتوماتيكي على الكيانات واألوعية داخل مكان ما. أيضا باإلضافة لنظام الحماية يساعد ال  الالسلكية للتع

 المكتبة نظرا  الرتباطه بنظام السمفوني. فمن أهم مميزاته هي كما يلي:

 التقليل من األخطاء والتقليل من التدخل البشري. •

 الحقيقي وسهولة متابعة المواد والمنتجات عن بعد. نقل البيانات في الوقت  •

 حركة مواد المكتبة سريعة وفاعلة مع التقليل من األوامر المتكررة. •

 اإلدارة التلقائية لألصول الثابتة. •

 معرفة العدد المتواجد من المواد في المكتبة.  •

 خفض تكلفة التشغيل. وتحسين اإلنتاجية. •
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يعمل على تسهيل، وتسريع عمليات اإلعارة واإلرجاع، والخروج   RFIDية مقتنياتها بالتردد اإلذاعي  وأخيرا ، نظام إدارة المكتبة وحما 

اآلمن لمقتنيات المكتبة، واختصار الوقت الالزم لمستخدمي المكتبة الستعارة األوعية المكتبية إلى النصف، ويمدد عمل المكتبة لمدة  

 ( ساعة. 24)

 المكتبات  تطوير : 5.4.1 •

 : تنمية مواد ومقتنيات المكتبات من موارد التعلم. 5.4.1.2

 سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل المشاريع التالية:

 إثراء مقتنيات المكتبة المطبوعة واإللكترونية لدعم المناهج األكاديمية.   •

 مراجعة المناهج الدراسية بانتظام وإضافة موارد التعلم الغير متاحة.   •

 رد ذات الجودة العالية المرتبطة بالمواد األكاديمية والبحثية واالحتياجات السريرية.اقتناء وإدارة الموا  •

 التقويم الدوري لمدى توافر أحدث النصوص والكتب المرجعية. •

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

 الفكرية.تعزيز الوعي بحقوق الملكية  •

 

 : تطوير النظام الداخلي لمراقبة الجودة وذلك لقياس رضى المستخدمين في فترة قصيرة. 5.4.1.3

 سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل المشاريع التالية:

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

 لى نتائج الدراسة االستقصائية.مراجعة وتنقيح السياسات واإلجراءات بناء ع •

 إشراك الطالب وأعضاء هيئة التدريس في تحسين خدمات وموارد المكتبة.  •

 تطوير الكفاءة بين أمناء المكتبات. •

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

 أطار رقمي. إنشاء بيئة تتضمن المعلومات األخالقية في  •

 مساندة المستخدم لكي يصبح قادر على خلق المعلومة والبحث عنها بأساليب مبتكرة على المدى الطويل.  •

 

 

 : رفع مستوى تطوير وتدريب الموارد البشرية. 5.4.1.4

 سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل المشاريع التالية:

 وتوفير البيئة المناسبة لهم لضمان استمراريتهم بالعمل.انتقاء موظفي المكتبة من ذوي الكفاءة العالية  •

 قياس مدى تأثير الموارد البشرية في زيادة عدد مستخدمي المكتبة. •

 التطوير الدائم للموظفين من خالل اشراكهم في برامج التطوير المهني المختلفة. •

 خلق بيئة عمل مهنية وداعمة وإيجابية. •

 القوى العاملة. خلق سياسة مهنية متميزة لجذب أفضل •

 تشجيع وتعزيز التدريب المهني وفرص المنح الدراسية محليا ودوليا. •
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 : استخدام خدمات المكتبة اآللية التشغيل بكفاءة. 5.4.1.5

 سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل المشاريع التالية:

 SIS)دمج نظام السمفوني مع نظام معلومات الطالب ) •

 الفهرسة واإلعارة.التحديث المستمر لسجالت  •

 (. LIMSتسجيل وإدارة إحصاءات المكتبة من خالل نظام إدارة معلومات المكتبة ) •

 .(OPACتفعيل كتالوج مقتنيات المكتبة العام عبر اإلنترنت ) •

 (. OPACإجراء تدريب تعليمي بشأن كتالوج مقتنيات المكتبة العام عبر اإلنترنت ) •

 

 للمستخدمين. : خلق بيئة عملية محفزة 5.4.1.6

 سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل المشاريع التالية:

 الحفاظ على بيئة مشجعة للدراسة والبحث والتعلم. •

 وضع سياسة الستيعاب زيادة عدد المستخدمين في المستقبل. •

 تحسين خدمات الطباعة والتصوير والمسح الضوئي لألغراض األكاديمية.  •

 ( من أجل توفير الحماية اآلمنة لموارد المكتبة. RFID) إنشاء نظام تحديد الترددات الراديوية •

 

 : مقتنيات مكتبات الجامعة 5.4.2 •
 هـ 1439/1440: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بالرياض للعام الجامعي 85جدول 

 الرياض 

ل 
س
سل
الت

 

 المصدر 

 المجموع الكتب باللغة اإلنجليزية الكتب باللغة العربية

 النسخ  العناوين النسخ  العناوين النسخ  العناوين

 2162 736 2159 735 3 1 شراء  1

 700 358 23 23 677 335 إهداءات جهات  2

 37 33 22 20 15 13 إهداءات أفراد  3

 2899 1127 2204 778 695 349 المجموع 

 

 
 هـ 1439/1440بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة بجدة للعام الجامعي : 86جدول 

 جدة

سل 
سل
لت
ا

 

 المصدر

 المجموع الكتب باللغة اإلنجليزية الكتب باللغة العربية

 النسخ  العناوين النسخ  العناوين النسخ  العناوين

 1629 448 1629 448 0 0 شراء  1

 0 0 0 0 0 0 جهات إهداءات  2

 5 2 2 1 3 1 إهداءات أفراد  3

 1634 450 1631 449 3 1 المجموع
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 هـ 1439/1440: بيان بمصادر الكتب وعدد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة باألحساء للعام الجامعي 87جدول 

 األحساء 

سل 
سل
لت
ا

 

 المصدر

 المجموع الكتب باللغة اإلنجليزية الكتب باللغة العربية

 النسخ  العناوين النسخ  العناوين النسخ  العناوين

 3624 611 3624 611 0 0 شراء  1

 0 0 0 0 0 0 إهداءات جهات  2

 6 2 0 0 6 2 إهداءات أفراد  3

 3630 613 3624 611 6 2 المجموع

 

 : حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 5.4.3 •
 هـ 1439/1440: يوضح أعداد الكتب المستعارة والفئة المعارة لها حسب الكلية واللغة خالل العام الجامعي 88 جدول

 عدد الكتب المعارة  الفئة المعارة 

 الكلية

 انجليزي عربي المجموع طالب  هيئة تدريس أخرى المجموع

 الرياض)ذكور( كلية الطب  400 0 400 282 118 0 400

 كلية التمريض الرياض  5953 6 5959 5422 537 0 5959

 في الرياض   كلية طب األسنان 1105 0 1105 1008 97 0 1105

 كلية الصيدلة )ذكور( 288 1 289 238 51 0 289

 كلية الصيدلة )إناث( 358 0 358 345 13 0 358

 التطبيقية في الرياض )ذكور( كلية العلوم الطبية  286 0 286 233 53 0 286

 كلية العلوم الطبية التطبيقية في الرياض )إناث(  571 0 571 533 38 0 571

 كلية الصحة العامة والمعلوماتية الرياض  98 0 98 67 30 1 98

 كلية الطب جدة  1035 0 1035 901 134 0 1035

 كلية التمريض جدة 176 0 176 140 36 0 176

 كلية العلوم الطبية التطبيقية في جدة  696 0 696 167 113 416 696

 كلية العلوم الطبية التطبيقية في األحساء )ذكور(  217 0 217 125 86 6 217

 كلية العلوم الطبية التطبيقية في األحساء)إناث(  894 0 894 857 37 0 894

 كلية التمريض األحساء  894 0 894 871 23 0 894

 المجموع 12971 7 12978 11189 1366 423 12978
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 واالحساء وجدة الرياض من كل في الجامعه كليات مكتبات في المستعاره الكتب اعداد يبين:  10 توضيحي رسم

 

 : خدمات المستفيدين 5.4.4 •

 : المراجع والخدمات المعلوماتية5.4.4.1

المرجعية التي يتقدم بها المستفيدين بشكل مباشر. وإرشاد الرواد وتوجيههم إلى األماكن التي اإلجابة على األسئلة 

يحتاجونها في المكتبة. وتعليم وتدريب المستفيدين على استخدام المراجع المختلفة. وتقديم المراجع المناسبة للباحث 

 بالكليات والطالب وكذللك الباحثين والباحثات.وإعداد قوائم ببلوجرافية له عند الضرورة من أعضاء هيئة التدريس 

 : التوجيه واالرشاد 5.4.4.2

يقوم موظفو المكتبة بتقديم دورات وورش عمل للمستفيدين في الجامعة عن كيفية استخدام قاعدة البيانات بما في ذلك 

آلية وتقنية البحث العلمي، وكذلك يقوم موظفي المكتبات بنشر وتعليم اللوائح والسياسات التنظيمية والسلوكية في المكتبات  

 أفراد أو مجموعات عند بداية كل فصل دراسي.  لجميع منسوبي الجامعة، سواء  على شكل 

 : خدمات اإلحاطة الجارية 5.4.4.3

اختيار مواد وثيقة الصلة باحتياجات المستفيدين وتسجل هذه المواد من أجل اعالمهم بالطرق المناسبة عند توفرها لدى 

دف إلى إبقاء المستفيد متماشيا  مع آخر  المكتبة وتعتبر خدمة البث االنتقالي للمعلومات أهم خدمات اإلحاطة الجارية. وته

 التطورات واإلنجازات في حقل تخصصه واهتماماته الموضوعية.  

 : خدمات االعارة 5.4.4.4

تقوم جميع المكتبات في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بتقديم خدمة اعارة الكتب لكل من الطالب  

 ة حيث  يمكن أن يستعير اي كتاب وفقا للسياسة المنصوص عليها في المكتبات.وأعضاء هيئة التدريس أو موظفي الجامع
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 (ILL): خدمة االعارة بين المكتبات 5.4.4.5

إذا كانت المواد المطلوبة غير متوفرة في المكتبة يقوم موظفو المكتبة بالتعاون مع مكتبات أخرى سواء  داخل المملكة 

 ي حال توفرها لديهم.  أو خارجها لمشاركة واستعارة المصادر ف

 : خدمات الشبكة العنكبوتية )االنترنت(5.4.4.6

توفر جميع المكتبات في الجامعة كل الخدمات الالزمة في مجال التعليمي أو البحوث لجميع منسوبي الجامعة. وكذلك  

Wi-لبث الالسلكي )تقوم جميع المكتبات في الجامعة بإتاحة االتصال بخدمة الشبكة الداخلية في الجامعة عن طريق ا

Fi  .لكل منسوبي الجامعة ) 

 : خدمات الطباعة والنسخ ومعامل حاسوبية في المكتبة5.4.4.7

توفر جميع المكتبات في الجامعة أحدث األجهزة والطابعات أو معامل حاسوبية والمتاحة لمنسوبيها من الطالب، أعضاء هيئة التدريس،  

 الباحثين، والموظفين وفقا للوائح وأنظمة مكتبات الجامعة.  

 : توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيا  5.5 •

 
 هـ 1439/1440: يوضح أعداد مكتبات الجامعة وفروعها وأعداد العاملين المؤهلين مهنيا  لخدمة زوار المكتبات خالل العام الجامعي  89جدول 

 النسبة المئوية العدد مقر العمل المكتبات م

 %10 4 الرياض )ذكور(  – كلية الطب  1

 %10 4 الرياض )إناث(  – كلية الطب  2

 %10 4 الرياض )إناث(  – التمريض كلية  3

 %10 4 كلية طب األسنان )ذكور/ إناث(  4

 %2 1 كلية الصيدلة )ذكور( 5

 %2 1 كلية الصيدلة )إناث( 6

 %5 2 الرياض )ذكور(  –كلية العلوم الطبية التطبيقية  7

 %5 2 الرياض )إناث(  –كلية العلوم الطبية التطبيقية  8

 %5 2 والمعلوماتية الصحيةكلية الصحة العامة  9

 %7 3 جدة  – كلية الطب  10

 %7 3 جدة )إناث(  – كلية التمريض  11

 %5 2 جدة )إناث( –كلية العلوم الطبية التطبيقية  12

 %5 2 األحساء )ذكور(  –كلية العلوم الطبية التطبيقية  13

 %10 4 األحساء )إناث(  –كلية العلوم الطبية التطبيقية  14

 %10 4 األحساء )إناث( – كلية التمريض  15

 %100 42 المجموع



  

130 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 الدراسي.  للمؤهل وفقا الفرعية والمكتبات العمادة في الموظفين : توزيع5.5.1

 
 هـ 1439/1440العام الجامعي : يبين المؤهالت الدراسية للعاملين في المكتبات حسب الدرجة العلمية لمنسوبي عمادة المكتبات خالل 90جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤهل الدراسي  م

 دكتوراه 1
0 0% 

 ماجستير 2
23 55% 

 بكالوريوس  3
17 40% 

 دبلوم فوق الثانوية 4
2 5% 

 %100 42  المجموع

 

 : توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للجنس. 5.5.2

 

 هـ1439/1440: يوضح أعداد منسوبي عمادة المكتبات حسب الجنس خالل العام الجامعي 91جدول 

 النسبة المئوية  العدد  النوع م

 %36 15  ذكر 1

 %64 27  أنثى 2

 %100 42 المجموع
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 هـ1438/1439: مكتبات الجامعة حقائق وإحصاءات خالل العام الجامعي 5.6 •

 

 هـ 1439/1440: يوضح مواقع مكتبات الجامعة بمركزها الرئيسي وفروعها وعدد العناوين والنسخ والمجلدات للعام الجامعي 92جدول 

سل 
سل
لت
ا

 

 اسم المكتبة/العنصر
عدد النسخ   عدد

أو  

 المجلدات

عدد 

الطاوالت  

 والخلوات 

عدد 

الحواسب  

 اآللية

عدد آالت   عدد

 الطابعات العناوين التصوير

 1 2 23 49 7809 1940 كلية الطب الرياض)ذكور(  1

 1 2 22 10 6000 1300 كلية الطب الرياض)إناث(  2

 3 - 24 13 337 113 كلية التمريض الرياض  3

 1 3 19 2 3910 289 كلية طب األسنان في الرياض  4

 1 1 12 13 2107 570 كلية الصيدلة )ذكور( 5

 2 6 18 10 545 166 الصيدلة )إناث(كلية  6 

7 
كلية العلوم الطبية التطبيقية في  

 الرياض )ذكور( 
39 39 10 6 1 1 

8 
كلية العلوم الطبية التطبيقية في  

 الرياض )إناث( 
85 249 3 9 3 1 

9 
كلية الصحة العامة والمعلوماتية 

 الرياض 
326 1028 9 15 2 1 

 1 1 21 15 -  - )ذكور/إناث( كلية الطب جدة  10

 1 1 13 10 1912 339 كلية التمريض جدة 11

12 
كلية العلوم الطبية التطبيقية في جدة  

 )ذكور/إناث(
319 1393 2 5 1 - 

13 
كلية العلوم الطبية التطبيقية في  

 األحساء )ذكور( 
558 2241 8 8 2 1 

14 
كلية العلوم الطبية التطبيقية في  

 األحساء)إناث( 
266 840 10 10 - 1 

 1 1 10 10 2224 471 كلية التمريض األحساء  15

 17 26 215 174 30634 6781 المجموع
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 : األنشطة التعليمية واإللكترونية 5.7 •

المحفزة التي العزيز للعلوم الصحية بالرياض وجدة واألحساء، البيئة  توفر جميع فروع مكتبات جامعة الملك سعود بن عبد 

بدورها تلبي احتياجات الطالب من توفير المكان المالئم للبحث والدراسة باإلضافة إلى توفير مصادر المعلومات بجميع اشكالها  

المطبوعة أو اإللكترونية من كتب ومجالت ومواد مرئية وغيرها تحت إشراف العمادة. وتعمل عمادة المكتبات بشكل متواصل 

ن خالل عمل دورات تدريبية وتحفيزية الستخدام المكتبة اإللكترونية التي تحتوي على كم هائل من  على تشجيع الطالب م

 مصادر المعلومات التي بدورها تساهم في رفع مستوى الطالب األكاديمي ومساندتهم خالل رحلتهم التعليمية.

 : البوابة اإللكترونية للجامعة  5.7.1 •

 :البرامج التعليمية

التعليمية التي تعمل عمادة المكتبات على اقتنائها خالل هذا العام الجامعي هي برنامج اند نوت  من أهم البرامج 

Endnote  أيضا برنامج ترن ات انTurnitin   

 معلومات أكاديمية: 

تحتوي على مجموعة من الصفحات تستعرض معلومات عن البرامج في مرحلة البكالوريوس، الدراسات العليا من  

 ماجستير وزماالت طبية. وكذلك يقدم معلومات عن الكليات وأقسامها في كل من الرياض وجدة واألحساء.    

 معلومات خدمات القبول والتسجيل:

تستعرض معلومات عن القبول والتسجيل في الجامعة مثل مواعيد القبول،  تحتوي البوابة على مجموعة من الصفحات

 إجراءات ومعايير القبول، دليل القبول ومعلومات عامة للطالب والطالبات عن الجامعة.

 البوابة اإللكترونية للجامعة: 

معلومات عن   معلومات عن جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تحتوي على مجموعة صفحات تعرض 

رؤية ورسالة الجامعة والخطة اإلستراتيجية للجامعة وكذلك تعرض كلمة مدير الجامعة، تعريف عن الجامعة وتاريخها، 

 بعض االحصاءات واألرقام في الجامعة، إدارات الجامعة واألقسام وأعضاء مجلس الجامعة.

 معلومات البحث العلمي: 

لومات عن نشأة المركز وأهدافه، ومعلومات عن مركز الدراسات  تحتوي على مجموعة من الصفحات تستعرض مع

االستشارية، مكتبات الجامعة، مركز التميز للمعلوماتية الصحية، الجمعيات العلمية في الجامعة، المركز الوطني 

حاث الخليجي للممارسات الصحية المبنية على البراهين، ملخصات بحثية، الندوات والمؤتمرات وأوقاتها، مجلس أب

 الطالب وقاعدة المعلومات الخليجية.

 

 خدمات طالب الجامعة: 

 يقدم الخدمات الخاصة بالطالب في الجامعة منها:

 مكتبة الجامعة اإللكترونية - خدمة الدعم الفني -

 نظام التعليم اإللكتروني - نادي الطالب -

 البريد اإللكتروني - التقويم األكاديمي -
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 بوابة إنجاز - الخدماتالنماذج اإللكترونية لطلب  -

 دليل المهارات ألطباء االمتياز - أسماء خريجي الجامعة -
 آخر أخبار األنشطة والفعاليات في الجامعة -

 

 خدمات هيئة التدريس والموظفين: 

 تقدم البوابة كل الخدمات المتعلقة بهيئة التدريس وموظفي الجامعة مثل:

 األدلة اإلرشادية - البريد اإللكتروني -

 خدمة الدعم الفني - المعلومات الطالبينظام  -

 إدارة االتصاالت - نظام البالك بورد -

 التقويم األكاديمي - معلومات عن أي فرص تدريبة جديد  -

 خدمات الزوار: 

 تقدم البوابة الخدمات والمعلومات للمجتمع والزوار من غير منسوبي الجامعة مثل: 

 فرص التدريب •

 فرص التوظيف •

 واستفسارات أخرى.آراء واقتراحات  •

 مركز المعرفة:

يحتوي مركز المعرفة على مجموعة من الروابط للمواقع مثل: روابط قواعد البيانات الطبية، الجمعيات العلمية، مركز الملك  

 عبد هللا العالمي لألبحاث الطبية، المركز الوطني الخليجي للممارسات الصحية المبنية على البراهين.

 

 ية(نبض الجامعة )الورق

 مجلة نبض الجامعة مجلة شهرية تُعنى باإلعالم عن أنشطة الجامعة األكاديمية والعلمية والبحثية والطالبية،

ع في المدن الجامعية الثالث بالرياض وجدة واألحساء،  وتُطبع في مطابع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وتُوزَّ

 .حرس الوطنيكما تُعنى بنشر أخبار الشؤون الصحية بوزارة ال

 نبض الجامعة )اإللكترونية(

 مجلة نبض الجامعة معنية بمتابعة األحداث والفعاليات داخل الجامعة أوال  بأول، ثم نشر األخبار وقت حدوثها،

وتحديثها لحظة بلحظة، إضافة إلى نشر مشاركات الطالب والمنسوبين في مختلف المجاالت الفكرية والعلمية والثقافية 

 الفنية.واألدبية و
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 : البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها 5.8 •

 

 هـ 1439/1440: يوضح برامج البكالوريوس والماجستير والتي تقدمها الجامعة بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، للعام الجامعي 93جدول 

 الرياض  م 

 بكالوريوس دكتور طب األسنان  11 بكالوريوس الطب والجراحة 1

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

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

 بكالوريوس تقنية التخدير  14 بكالوريوس الخدمات 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 المعلوماتية الصحية ونظم المعلومات  18 بكالوريوس التمريض  8

 ماجستير إدارة الجودة واالنظمة الصحية 19 بكالوريوس المعلوماتية الصحية ونظم المعلومات  9

 ماجستير علوم التمريض تخصص قبالة  20 بكالوريوس دكتور صيدلة  10

 جدة م 

 بكالوريوس التغذية اإلكلينيكية 7 بكالوريوس الطب والجراحة 1

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

 بكالوريوس العالج الوظيفي  9 بكالوريوس العالج التنفسي 3

 بكالوريوس تقنية التخدير  10 بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة 4

 ماجستير التعليم الطبي  11 بكالوريوس علوم األشعة 5

 التمريض ماجستير علوم   12 بكالوريوس التمريض  6

 األحساء  م 

 بكالوريوس العالج الوظيفي  5 بكالوريوس التمريض  1

 بكالوريوس التغذية اإلكلينيكية 6 بكالوريوس العالج التنفسي 2

 بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة 3
 بكالوريوس علم األشعة 7

 بكالوريوس علوم المختبرات اإلكلينيكية 4
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 خدمة اجملمتع الفصل السادس:  
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 تمهيد: 

في الفصل السادس يتم استعراض ما تقدمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية من برامج ودورات تدريبية ومؤتمرات  

م، في  2018/2019هـ الموافق  1439/1440وندوات ومحاضرات في مجال العلوم الصحية والخدمة المجتمعية خالل العام الجامعي  

 كل من الرياض وجدة واألحساء.
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 البرامج والدورات التدريبية   6.1

 البرامج التعليمية   6.1.1 •
 هـ 1439/1440: يوضح أعداد البرامج المقدمة من الجامعة وفروعها والدرجة العلمية خالل العام الجامعي 94جدول 

 الفرع 

 البرنامج

 المجموع
النسبة إلى  

 المجموع
 ماجستير بكالوريوس 

 %53 20 6 14 الرياض 

 %29 11 1 10 جدة

 %18 7 0 7 األحساء 

 %100 38 7 31 المجموع

 

 سنوات الماضية من سنة التقرير الثالث: عدد الدورات التدريبية وأعداد المستفيدين منها خالل 95جدول 

 المجال 
 العام الجامعي

1437/1438 1438/1439 1439/1440 

 103 1242 1494 عدد الدورات 

 3336 32420 42782 عدد المستفيدين 

 

 %73الماضيه ويالحظ تراجع بنسبة توضيحي : يبين عدد الدورات في السنوات الثالث رسم 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

هـ1437/1438 هـ1438/1439 هـ1439/1440

عدد الدورات للسنوات الثالث الماضيه 



  

138 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 %72رسم توضيحي : يبين اعداد المستفيدين من الدورات في االعوام الثالث الماضية ويالحظ تراجع بنسبة 

 

 

. 

 : البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها6.1.2

  : برامج الدراسات العليا6.1.2.1 •

ال يخفى على الجميع البصمة المتميزة والنقلة النوعية في مجال التعليم الطبي المستمر، حيث سُجل لمدينة الملك عبدالعزيز     

م،  بعد حصولها على اعتماد البورد العربي والسعودي، وفي اعقاب 1982الطبية تاريخا  طويال  في التدريب يرجع إلى عام 

ات الصحية تم اإلعتراف بالعديد من األقسام األخرى واعتمادها من ضمن برامج شهادة تأسيس الهيئة السعودية للتخصص

االختصاص السعودية وبرامج التخصص الدقيق. وتعتبر مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني من أكبر القطاعات 

 .الل السنوات الماضيةالصحية من حيث عدد األطباء الملتحقين في البرامج التدريبية وعدد الخريجين خ 

 

 : يوضح مجموع عدد األطباء المقيمين وأطباء الزمالة و األطباء المتدربين بالمركز الرئيسي بالجامعة وفروعها للعام الجامعي96جدول 

 المناطق 
عدد االطباء  

 المقيمين

عدد أطباء  

 الزمالة

عدد األطباء المتدربين 

وأكثر في  ثالثة أشهر 

 برامج تدريب اإلقامة

عدد األطباء المتدربين ثالثة 

أشهر وأكثر في برامج 

 تدريب الزمالة

 المجموع

العام الجامعي  

 هـ1438/1439
1364 207 461 120 2152 

العام الجامعي  

 هـ1439/1440
1474 206 330 25 2035 
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 : برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير  6.1.2.1.1

 
 هـ1439/1440: يستعرض برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 97جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج م

 برنامج ماجستير التعليم الطبي  1

 التمريض برنامج ماجستير العلوم في تمريض القبالة بكلية  2

   برنامج ماجستير الصحة العامة 3

 برنامج ماجستير الصحة العامة في إدارة األنظمة والجودة الصحية  4

 و نظم المعلومات  برنامج ماجستير المعلوماتية الصحية  5

   برنامج ماجستير الصحة العامة في الوبائيات واإلحصاء الحيوي  6
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 : برامج تدريب اإلقامة التي تقدمها الجامعة 6.1.2.1.2

 

 هـ 1439/1440: يوضح عدد برامج تدريب اإلقامة وعدد األطباء الملتحقين بها في الجامعة للعام الجامعي 98 جدول

 هـ1439/1440برامج تدريب اإلقامة التي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 

 برامج تدريب الطبيب المقيم

عدد 

األطباء  

 الملتحقين 

 مسمى برنامج التدريب

عدد 

األطباء  

 الملتحقين 

 مسمى برنامج التدريب

 التخدير  .1 66 النساء والوالدة  .22 87

 علم األمراض  .2 18 األشعة التشخيصية  .23 78

 الطب الباطني  .3 229 الصيدلة  .24 20

 طب األعصاب  .4 36 التعليم المتقدم في طب االسنان العام  .25 10

 األمراض الجلدية  .5 22 أمراض الفم واللثة  .26 1

 الطب الطبيعي وإعادة التأهيل  .6 7 تقويم األسنان  .27 11

 الطب النفسي  .7 33 جراحة الوجه والفكين  .28 4

 جراحة األنف واألذن والحنجرة  .8 23 االستعاضة السنية  .29 11

 طب األسرة والمجتمع  .9 186 أعصاب األسنان عالج   .30 9

 الطب الوقائي  .10 4 إصالح األسنان  .31 4

 الجراحة العامة  .11 89 طب األسنان لدى األطفال  .32 13

 جراحة المخ واألعصاب  .12 13 جراحة العيون  .33 10

 جراحة العظام  .13 63 الجراحة التجميلية  .34 6

 طب وجراحة العيون  .14 10 طب العناية الُمركزة  .35 11

 جراحة المسالك البولية  .15 33 اإلكلينيكية الصيدلة  .36 11

 طب األطفال  .16 176 طب إصالح األسنان  .37 1

 جراحة الحروق والتجميل .17 7 جراحة الفم والفكين .38 1

 طب أعصاب األطفال  .18 16 طب أمراض اللثة  .39 3

 جراحة األطفال  .19 4 زراعة األسنان  .40 4

 طب الطوارئ  .20 125 طب األذن واألنف والحنجرة  .41 9

 الرعاية الحرجة طب  .21 10 طب العظام  .42 1
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رياض و جدة واألحساء والدمام والمدينة : يوضح الجدول التالي البرامج التدريبية ألطباء الزمالة والمقدمة من الجامعة بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في ال99 جدول

 هـ 1439/1440المنورة للعام الجامعي 

 هـ1439/1440تخصصات برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة والتي تقدمها الجامعة خالل العام الجامعي 

 برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة 

عدد 

األطباء  

 الملتحقين 

 مسمى برنامج التدريب

عدد 

األطباء  

 الملتحقين 

 مسمى برنامج التدريب

 األمراض المعدية للكبار  .1 11 طب الطوارئ لألطفال  .29 14

 أمراض الروماتيزم .2 2 لألطفال طب التخدير   .30 3

 أمراض الكلى لدى الكبار  .3 5 جراحة األطفال  .31 2

 األمراض الصدرية لدى الكبار  .4 3 جراحة األنف واألذن والحنجرة لألطفال  .32 1

 أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الكبار  .5 14 األشعة العصبية  .33 1

 أمراض الجهاز الهضمي للكبار  .6 7 األشعة التداخلية  .34 8

 داء السكري  .7 5 تصوير الجسم باألشعة  .35 6

 "السكتة الدماغية "الجلطات .8 2 الطب النووي  .36 2

 الطب النفسي لألطفال والمراهقين  .9 1 األشعة التشخيصية لألطفال .37 4

 طب األورام لدى الكبار  .10 4 أشعة القلب والصدر  .38 3

 أمراض الدم لدى الكبار  .11 6 اإلخصاب خارج الجسم .39 2

 الطب التلطيفي  .12 2 األجنة حاالت الحمل الحرجة وطب   .40 5

 العناية الحرجة لدى الكبار  .13 6 جراحة األوعية الدموية  .41 2

 أمراض القلب لدى الكبار  .14 11 جراحة المستقيم و القولون  .42 1

)هذا البرنامج يتطلب حصول  األشعة الصوتية لقلب الكبار   .15 1 إصابات العظام  .43 2
 الكبار( المتقدم على شهادة تخصص دقيق في أمراض القلب لدى  

 أمراض القلب لدى األطفال  .16 10 جراحة العمود الفقري  .44 2

 تخدير جراحة القلب المفتوح  .17 1 طب األلم  .45 3

)هذا البرنامج يتطلب حصول المتقدم على  أشعة القلب التداخلية    .18 1 تخدير النساء والوالدة  .46 1
 شهادة تخصص دقيق في أمراض القلب لدى الكبار( 

 طب األطفال حديثي الوالدة  .19 9 الكبار أمراض الروماتيزم لدى   .47 3

 أمراض الجهاز الهضمي لدى األطفال  .20 7 الرعاية األولية و أمراض السكري  .48 6

 أمراض الغدد الصماء والسكري لدى األطفال  .21 14 أمراض الجهاز التنفسي لدى الكبار  .49 2

 طب العناية المركزة لألطفال  .22 12 تصوير القلب  .50 2

 المعدية لدى األطفال األمراض   .23 4 أشعة األعصاب  .51 3

 األمراض الصدرية لدى األطفال  .24 1 العناية المركزة لدى الكبار  .52 5

 أمراض الكلى لدى األطفال  .25 1 أمراض الدم وزراعة النخاع لدى الكبار  .53 6

 األمراض الوراثية السريرية واألمراض اإلستقالبية  .26 7 أمراض األورام لدى الكبار  .54 1

 الروماتيزم لدى األطفال أمراض  .27 4 العالج التلطيفي  .55 5

 أمراض الدم واألورام لدى األطفال .28 12 طب األجنة و الحاالت الحرجة  .56 4
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 : المؤتمرات و الندوات و المحاضرات 6.2

 : المؤتمرات  6.2.1 •

 
 هـ 1439/1440الجامعي : أعداد المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التي عقدت خالل العام 100 جدول

 هـ ، ويتضمن مايلي :1439/1440الجدول يوضح عدد المؤتمرات التي عقدت خالل العام الجامعي

 المدينة عدد المؤتمرات  عدد الحضور 

 الرياض  7 7,270

 جدة 10 9,200

 األحساء  8 659

 الدمام - -

 المدينة المنورة 9 1,144

 المجموع 34 18,273

 

 هـ 1439/1440التالي عناوين المؤتمرات الكبرى والتي تمت أقامتها عبر عمادة الدراسات العليا خالل العام الجامعي : يوضح الجدول 101 جدول

 كبرىجدول يبين عناوين المؤتمرات ال

 المدينة عنوان المؤتمر  عدد المشاركين 

 الرياض  2018المؤتمر السنوي الثامن لسالمة المرضى  2,323

 جدة 2019لسالمة المرضى المؤتمر السنوي التاسع   750

 المدينة مؤتمر الشرق األوسط وشمال إفريقيا ألمراض الدم  286

 المجموع 3,359

 

 هـ 1439/1440: يوضح الجدول التالي عدد األنشطة العلمية التي تقام في الجامعة عبر عمادة الدراسات العليا خالل العام الجامعي 102 جدول

العليا  عدد األنشطة العلمية والملتقيات العلمية والمعارض والمؤتمرات والدورات وورش العمل والندوات العلمية والتي تقام في عمادة الدراسات

 وخارجها وتشارك فيها العمادة أو أحد منسوبيها

 الفعاليات

 م المدينة الملتقيات العلمية المعارض العلمية   المؤتمرات والندوات العلمية   الدورات العلمية وورش العمل  

 1 الرياض  1 7 7 835

 2 جدة 1 5 10 194

 3 األحساء  - - 8 131

 4 الدمام - - - 116

 5 المدينة - - 9 52

 المجموع 2 12 34 1328
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 الفصل السابع: الشؤون الإدارية واملالية والفنية واملرشوعات 
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 تمهيد:  •

في الفصل السابع يتم استعراض مهام الجهاز اإلداري في العمادات والكليات واإلدارات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

واألحساء، مع بيان المؤهالت العلمية الخاصة بموظفي الجهاز اإلداري بالجامعة. كما يستعرض  الصحية بالرياض وفروعها بجدة 

التقرير في هذا الفصل أعداد الموظفين الحاصلين على ترقيات والعاملين في المجالين اإلداري والصحي والفني، مع بيان نسبة السعودة 

اإلدارة المالية من حيث توزيع اإلعتمادات المالية والمشاريع في الميزانية من القوى العاملة في الجامعة. ويستعرض ايضا  أعمال 

 المعتمدة وموارد الجامعة.
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 : الشؤون اإلدارية7.1

تتمحور الرؤية الخاصة باإلدارة ورسالتها حول تحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة في تأهيل جيل من ذوي التخصصات الطبية  

والصحية في المستقبل، وجعلهم داعمين في تغيير خارطة الطريق الطبية للملكة العربية السعودية وجعلها في مصاف الدول المتقدمة  

والتفوق عليها بإذن هللا تعالى، باإلضافة إلى غرس القيم السامية والعادلة في الطالب والموظفين وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم 

 ها واإلدارية لتحقيق أهداف الجامعة والنهوض بسمعة الجامعة على المستوى المحلي والعالمي.األكاديمية من

 : الجهاز اإلداري بالجامعة 7.1.1 •

 

 : يوضح مجموع عدد موظفي الجامعة من الجهاز اإلداري والصحي والفني خالل ثالثة سنوات الماضية103 جدول

 مجموع عدد الموظفين  العام الجامعي

 2765 هـ1437/1438

 2946 هـ1438/1439

 2930 هـ1439/1440

 

 

 هـ 1439/1440لعام الجامعي لفي الجامعة والصحي واألمني : توزيع أعداد الجهاز اإلداري والفني 104 جدول

 هـ1439/1440العام الجامعي 

 سعودي  غير سعودي المجموع
المجموعة  

 ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع الوظيفية

2252 907 1345 352 183 169 1900 724 1176 
 إداري 

 فني  112 52 164 22 9 31 134 61 195

 صحي  9 32 41 22 28 50 31 60 91

 أمني 298 94 392 0 0 0 298 94 392

 المجموع  1595 902 2497 213 220 433 1808 1122 2930
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 المدينة الجامعية الرياض 
 الرياض مدينة في هـ1439/1440 الجامعي العام خالل والجنس والجنسية الوظيفية المجموعة على بناء   الجامعة في الموظفين أعداد: 105 جدول

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية 

 المجموع  العيادات الطبية  الكليات  العمادات  اإلدارات
 األجمالي 

 أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر

 إداري 

 1058 417 641 1 0 1 336 215 121 158 74 84 563 128 435 سعودي 

غير  

 سعودي 
65 50 115 27 27 54 44 66 110 0 0 0 136 143 279 

 1337 560 777 1 0 1 446 281 165 212 101 111 678 178 500 المجموع 

 فني 

 75 20 55 1 0 1 27 14 13 9 1 8 38 5 33 سعودي 

غير  

 سعودي 
5 0 5 4 1 5 7 1 8 0 0 0 16 2 18 

 93 22 71 1 0 1 35 15 20 14 2 12 43 5 38 المجموع 

 صحي 

 21 18 3 4 2 2 17 16 1 0 0 0 0 0 0 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 19 23 42 0 1 1 19 24 43 

 64 42 22 5 3 2 59 39 20 0 0 0 0 0 0 المجموع 

 امني

 208 57 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 57 151 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 208 57 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 57 151 المجموع 

 1702 681 1021 7 3 4 540 335 205 226 103 123 929 240 689 اإلجمالي 

 

 

 المدينة الجامعية جدة 
 جدة مدينة في هـ1439/1440 الجامعي العام خالل والجنس والجنسية الوظيفية المجموعة على بناء   الجامعة في الموظفين أعداد:  106 جدول

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية 

 المجموع  العيادات الطبية  الكليات  العمادات  اإلدارات
 األجمالي 

 أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر

 إداري 

 534 218 316 1 1 0 221 137 84 51 29 22 261 51 210 سعودي 

غير  

 سعودي 
8 3 11 5 7 12 9 10 19 0 0 0 22 20 42 

 576 238 338 1 1 0 240 147 93 63 36 27 272 54 218 المجموع 

 فني 

 60 22 38 0 0 0 21 11 10 6 1 5 33 10 23 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 2 0 2 3 4 7 0 2 2 5 6 11 

 71 28 43 2 2 0 28 15 13 8 1 7 33 10 23 المجموع 

 صحي 

 14 9 5 4 4 0 8 5 3 0 0 0 2 0 2 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 4 6 

 20 13 7 9 7 2 9 6 3 0 0 0 2 0 2 المجموع 

 امني

 93 24 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 24 69 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 93 24 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 24 69 المجموع 

 760 303 457 12 10 2 277 168 109 71 37 34 400 88 312 اإلجمالي 
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 المدينة الجامعية االحساء 
 األحساء مدينة في هـ1439/1440 الجامعي العام خالل والجنس والجنسية الوظيفية المجموعة على بناء   الجامعة في الموظفين أعداد: 107 جدول

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية 

 المجموع  العيادات الطبية  الكليات  العمادات  اإلدارات
 األجمالي 

 أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر المجموع  أنثى ذكر

 إداري 

 308 89 219 0 0 0 68 41 27 37 24 13 203 24 179 سعودي 

غير  

 سعودي 
8 5 13 2 7 9 1 8 9 0 0 0 11 20 31 

 339 109 230 0 0 0 77 49 28 46 31 15 216 29 187 المجموع 

 فني 

 29 10 19 0 0 0 7 3 4 5 2 3 17 5 12 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 

 31 11 20 0 0 0 8 4 4 6 2 4 17 5 12 المجموع 

 صحي 

 6 5 1 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 7 5 2 0 0 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 المجموع 

 امني

 91 13 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 13 78 سعودي 

غير  

 سعودي 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 91 13 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 13 78 المجموع 

 468 138 330 0 0 0 91 57 34 53 34 19 324 47 277 اإلجمالي 
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 المدينة الجامعية الرياض 
في مدينة  2018/2019هـ الموافق 1439/1440: يوضح أعداد الموظفيين االداريين في اقسام الجامعة وذلك بناء على المؤهل العلمي والجنسية والجنس والنسبة لالجمالي 108جدول 

 الرياض

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية

 المجموع  العيادات  الكليات  العمادات  اإلدارات

 المجموع 

 أنثى ذكر مجموع  أنثى ذكر مجموع  أنثى ذكر مجموع  أنثى ذكر مجموع  أنثى ذكر

 دكتوراه

 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 سعودي 

 4 2 2 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 غير سعودي

 6 2 4 0 0 0 4 2 2 2 0 2 0 0 0 مجموع

 ماجستير

 80 44 36 0 0 0 25 22 3 10 4 6 45 18 27 سعودي 

 26 13 13 0 0 0 15 7 8 8 4 4 3 2 1 غير سعودي

 106 57 49 0 0 0 40 29 11 18 8 10 48 20 28 مجموع

 بكالوريوس 

 651 331 320 3 2 1 227 164 63 108 59 49 313 106 207 سعودي 

 215 122 93 1 1 0 93 59 34 42 22 20 79 40 39 غير سعودي

 866 453 413 4 3 1 320 223 97 150 81 69 392 146 246 مجموع

دبلوم دون  

 الجامعي

 202 66 136 2 0 2 79 39 40 33 11 22 88 16 72 سعودي 

 60 21 39 0 0 0 39 15 24 7 1 6 14 5 9 غير سعودي

 262 87 175 2 0 2 118 54 64 40 12 28 102 21 81 مجموع

الثانوية أو  

أي  

مؤهالت  

أخرى  

 دونها

 399 63 336 0 0 0 43 15 28 15 1 14 341 47 294 سعودي 

 29 7 22 0 0 0 7 4 3 0 0 0 22 3 19 غير سعودي

 428 70 358 0 0 0 50 19 31 15 1 14 363 50 313 مجموع

 ال ينطبق

 28 8 20 1 0 1 5 5 0 0 0 0 22 3 19 سعودي 

 6 4 2 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 0 2 غير سعودي

 34 12 22 1 0 1 8 8 0 1 1 0 24 3 21 مجموع

 1702 681 1021 7 3 4 540 335 205 226 103 123 929 240 689 المجموع الكلي 
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 المدينة الجامعية جدة 
 بجدة 2018/2019هـ الموافق 1439/1440المؤهل العلمي والجنسية والجنس والنسبة لالجمالي : يوضح أعداد الموظفيين االداريين في اقسام الجامعة وذلك بناء على 109جدول 

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية

 المجموع العيادات الكليات العمادات اإلدارات
 المجموع

 أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

 دكتوراه

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 سعودي 

 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير سعودي

 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 مجموع

 ماجستير

 74 43 31 0 0 0 43 34 9 5 3 2 26 6 20 سعودي 

 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 غير سعودي

 78 43 35 0 0 0 45 34 11 7 3 4 26 6 20 مجموع

 بكالوريوس 

 328 172 156 4 4 0 153 96 57 35 24 11 136 48 88 سعودي 

 36 23 13 2 0 2 20 13 7 9 7 2 5 3 2 غير سعودي

 364 195 169 6 4 2 173 109 64 44 31 13 141 51 90 مجموع

دبلوم دون  

 الجامعي

 65 6 59 0 0 0 22 6 16 7 0 7 36 0 36 سعودي 

 5 0 5 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 غير سعودي

 70 6 64 0 0 0 24 6 18 8 0 8 38 0 38 مجموع

الثانوية أو  

أي مؤهالت  

 أخرى دونها 

 117 15 102 0 0 0 21 10 11 7 2 5 89 3 86 سعودي 

 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 غير سعودي

 119 15 104 0 0 0 22 10 12 8 2 6 89 3 86 مجموع

 ال ينطبق

 116 36 80 1 1 0 11 7 4 3 1 2 101 27 74 سعودي 

 11 6 5 4 4 0 2 2 0 1 0 1 4 0 4 غير سعودي

 127 42 85 5 5 0 13 9 4 4 1 3 105 27 78 مجموع

 760 303 457 12 10 2 277 168 109 71 37 34 400 88 312 المجموع الكلي 
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 المدينة الجامعية االحساء 
في مدينة  2018/2019هـ الموافق 1439/1440أعداد الموظفيين االداريين في اقسام الجامعة وذلك بناء على المؤهل العلمي والجنسية والجنس والنسبة لالجمالي : يوضح 110جدول 

 األحساء

المجموعة  

 الوظيفية
 الجنسية

 المجموع الكليات العمادات اإلدارات
 المجموع

 أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

 دكتوراه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير سعودي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجموع

 ماجستير

 9 4 5 3 3 0 0 0 0 6 1 5 سعودي 

 4 3 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 غير سعودي

 13 7 6 4 3 1 3 3 0 6 1 5 مجموع

 بكالوريوس 

 181 90 91 58 40 18 33 24 9 90 26 64 سعودي 

 21 16 5 8 7 1 4 4 0 9 5 4 غير سعودي

 202 106 96 66 47 19 37 28 9 99 31 68 مجموع

دبلوم دون  

 الجامعي

 54 6 48 10 2 8 6 0 6 38 4 34 سعودي 

 5 2 3 2 2 0 2 0 2 1 0 1 غير سعودي

 59 8 51 12 4 8 8 0 8 39 4 35 مجموع

الثانوية أو أي  

مؤهالت أخرى  

 دونها

 162 12 150 7 2 5 1 0 1 154 10 144 سعودي 

 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 غير سعودي

 166 12 154 7 2 5 2 0 2 157 10 147 مجموع

 ال ينطبق

 28 5 23 2 1 1 3 3 0 23 1 22 سعودي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير سعودي

 28 5 23 2 1 1 3 3 0 23 1 22 مجموع

 468 138 330 91 57 34 53 34 19 324 47 277 المجموع الكلي 

 

 : أعداد الموظفين المرقين في الجامعة 7.1.3 •
 

 الماضية الثالث: يوضح أعداد الموظفين اإلداريين والفنيين والصحيين الذين تمت ترقيتهم في الجامعة حسب الجنس )ذكر/أنثى( وذلك خالل السنوات 111جدول 

ظيفية
و
عة ال

و
جم
الم

 

 هـ 1439/ 1438للعام الجامعي   هـ 1438/ 1437للعام الجامعي  
 للعام الجامعي 

 هـ1439/1440

ذكر
ى 
أنث

ع 
و
جم
الم

 

ذكر
ى 
أنث

ع 
و
جم
الم

 

ذكر
ى 
أنث

ع 
و
جم
الم

 

إداري 

 وفني
67 52 119 

55 31 86 122 85 207 

 - - - - - - صحي
2 2 4 

 119 52 67 المجموع
55 31 86 124 87 211 
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 : نسبة السعودة في القوى العاملة بالجامعة 7.1.4 •

 

 هـ 1437/1438الوظائف بالجامعة وذلك حسب المجموعة الوظيفية للعام الجامعي : النسبة المتحققة من السعودة في 112جدول 

 هـ 1438/ 1437المتحقق للعام الجامعي  المجموعة الوظيفية

 %96 قيادي

 %83 إداري وفني 

 

 

 هـ 1438/1439المجموعة الوظيفية للعام الجامعي : النسبة المتحققة من السعودة في الوظائف بالجامعة وذلك حسب 113جدول 

 هـ 1438/ 1437المتحقق للعام الجامعي  المجموعة الوظيفية

 96% قيادي

 81% إداري

 75% فني

 

 هـ 1439/1440: النسبة المتحققة من السعودة في الوظائف بالجامعة وذلك حسب المجموعة الوظيفية للعام الجامعي 114جدول 

 هـ 1440/ 1439المتحقق للعام الجامعي  المجموعة الوظيفية

%96 قيادي  

%83 إداري  

%84 فني  

 

 : الشؤون المالية7.2

إن من أهم مهام إدارة الشؤون المالية واإلدارية بالجامعة إعداد الميزانية من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تخدم 

ميزانية الجامعة بفروعها الثالثة في الرياض وجدة واألحساء، ويتم البدء بإجراءات إعداد الميزانية خالل الربع الثاني من العام. كما  

طلبات الميزانية المقترحة من الوكاالت والعمادات والكليات واألقسام اإلدارية في الجامعة وتقييمها ومراجعتها وموائمتها    تقوم بجمع كل

مع اعتمادات وزارة المالية والخطة االستراتيجية للجامعة، وفيما يخص مقترحات المشاريع والمعدات الرأسمالية فتتم بالتنسيق مع  

 قود والمناقصات وإدارة الشؤون الفنية.  الخدمات اللوجستية والع

ويتم إصدار تقرير بشكل شهري عن طريق وحدة الميزانية والتخطيط المالي يشير إلى الفروقات بين الميزانية والمصروفات الفعلية  

 اء المالي. لكل الوكاالت والعمادات والكليات واإلدارات في الجامعة، باإلضافة إلى تقارير شهرية أخرى تختص بإيضاح األد
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 : توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب األبواب 7.2.1

 

 : توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة ومعدل النمو السنوي لألعوام المالية التالية 115جدول 

 معدل النمو السنوي  الميزانية السنوات )مالية(

2017 1,131,587,093 0% 

2018 1,259,000,000 11% 

2019 1,336,000,000 6% 

 

 : موارد الجامعة 7.2.2 •
 م2019: يوضح مقدار المخصصات في ميزانية الجامعة للعام المالي  116جدول 

 2019مخصصات الميزانية للعام المالي 

اعتمادات 

ومصروفات أبواب  

 الميزانية

 االعتماد المخصص 
مناقلة 

 منه

مناقلة 

 له

االعتماد بعد 

 المناقلة
 المصروفات بواقي اإلرتباطات

المتبقى من  

 االعتماد

النسبة  

% 

 - - - - - - - - الباب األول 

 - - - - - - - - الباب الثاني

 %41.29 518,637,247 737,362,753 - 1,256,000,000 0 0 1,256,000,000 الباب الثالث 

 %100 80,000,000 - 1,422,142,548 80,000,000 - - 80,000,000 الباب الرابع 

إجمالي األبواب  

 األربعة للميزانية
1,336,000,000 0 0 1,336,000,000 1,422,142,548 737,362,753 598,637,247 44.81% 

 

 

 : المشاريع 7.2.3 •

 2019تنفيذها في الجامعة للعام المالي : المشروعات الجاري 7.2.3.1
 : يوضح مشاريع الجامعة والمبالغ المعتمدة وقيمة العقد والمبالغ المصروفة117جدول 

 

 

 المبلغ المصروف  قيمة العقد المبلغ المعتمد إسم المشروع  العام الجامعي

 هـ1437/1438

بن عبد العزيز للعلوم  المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود 

 الصحية وفروعها 

100,000,000 18,407,467,000 17,023,425,000 

 17,023,425,000 18,972,914,965 100,000,000 هـ1438/1439

 17,023,425,451 18,445,568,000 80,000,000 هـ1439/1440
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 والتوصيات الفصل الثامن:الإجنازات والتحدايت واملقرتحات  
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 تمهيد:  •

يتم في الفصل الثامن استعراض إنجازات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض وفروعها بجدة واألحساء، وما  

وعماداتها ووكاالتها  قامت به من جهود تساهم في الرفع من مستوى الجامعة على الصعيد المحلي والعالمي عبر كليات الجامعة 

وإداراتها من مشاريع وبرامج تعليمية وعملية وإدارية من أجل تحقيق أفضل النتائج في سبيل تقديم أفضل الخدمات للوطن والمجتمع، 

ئمة  م وتو2021-2016وليتم بذلك منافسة الجامعات العالمية لتحقيق تطلعات الوطن عبر ما تم إنجازه من الخطة االستراتيجية للجامعة  

 .2030هذه الخطة االستراتيجية لتتوافق مع الخطة الوطنية 
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 م2021-2016هـ 1441-1437ماتم تحقيقة من الخطة األستراتيجية للجامعة : 8.1
 م على النحو التالي2018/2019هـ الموافق 1439/1440الجامعي : يوضح الجدول التالي ما تم تحقيقة من أهداف الخطة االستراتيجية للجامعة في العام  118 جدول

الهدف  

 االنجازات االستراتيجي

الهدف األول:  

االعتراف  

والسمعة الوطنية 

والعالمية من  

خالل التطوير  

المستمر للبرامج  

األكاديمية لتخريج 

مختصين صحيين  

ذوي كفاءة عالية  

 ومواطنين فاعلين 

 للمواءمة مع سوق العمل، مثل: استحداث برامج جديدة  .1
i. األحساء  -بكالوريوس العالج الوظيفي، كلية العلوم الطبية التطبيقية 

ii.  الرياض   - كلية العلوم الطبية التطبيقية أمراض النطق واللغة ،  بكالوريوس 

iii.  الرياض  -  كلية العلوم الطبية التطبيقيةعلم السمعيات ،   بكالوريوس 

iv.  الصحية التنفيذية، كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية. اإلعداد لبرنامج القيادة 

 وضع خطة لتقييم احتياجات تحسين برامج تدريب الدراسات العليا المقدمة حاليا، وتحديد إمكانية خلق برامج إضافية  .2

 المقدمة من قبل عمادة الدراسات العليا  - محليا  وعالميا  -مراجعة وتحديث البرامج المعتمدة   .3

 تحديث برنامج بكالوريس المعلوماتيه الصحية بالتعاون مع جامعة إلينوي األمريكية  .4

 الترتيب العالمي في نظام التايمز للتعليم العالي:  .5

o  حصول الجامعة على المركز الثالث كافضل الجامعات المملكة العربية السعودية 

o  حصول الجامعة على المركز الثامن كافضل الجامعات العربية 

o في اسيا  93جامعة على مركز حصول ال 
o   جامعة حول العالم  600-501ضمن افضل 

o   جامعة حول العالم في المجال الصحي  400-301ضمن افضل 

o  سنة(  50جامعة ناشئة حول العالم )أقل من  150-100من ضمن افضل 

متدرب في   7,000ة لتدريب أكثر  من جائزة وشهادة اإلعتراف والتميز الفضية من جمعية القلب األمريكية لبرامج دعم الحياة األساسي .6

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما تم تجديد اعتماد المركز مؤخرا  من قبل الجمعية األمريكية للقلب. 

الهدف الثاني:  

االهتمام بالبحوث  

العلمية واألنشطة  

الصحية ذات 

لقيمة الوطنية  ا

 واألهمية العالمية

 واجبات ومسؤوليات الطالب وأعضاء هيئة التدريس في األبحاث المشتركة اعتماد وتطبيق عقد موحد يحدد  .1

 إنشاء عيادة أبحاث إلجابة استفسارات الطالب بشأن مشاريع البحث العلمي  .2

 إنشاء قاعدة بيانات عن االهتمامات البحثية ألعضاء هيئة التدريس وإتاحتها للطالب .3

راحة القلب، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بهدف تشجيع األبحاث المشتركة مع  إستمرارية التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز لطب وج .4

مراكز عالمية كمركز هيوستن للقلب واالوعية الدموية، وهنري فورد لألنظمة الصحية، وجامعة جون هوبكنز، ونتج عن هذه الشراكات  

إللكترونيات العالمي، و مؤتمر مركزالطب الحيوي  نشر العديد من االبحاث في مؤتمرات علمية كمؤتمرمركزمهندسي الكهرباء وا

 للمعلوماتية الطبية ، وفي مجالت ذات عامل تأثير عالي كالمجلة العلمية للقلب والمجلة االمريكية للقلب والمجلة االمريكية للطب. 

لوماتية الصحية في مدينة الملك  تطبيق المشاريع األكاديمية لطالب الماجستير، قسم المعلوماتية الصحية، كلية الصحة العامة والمع .5
 عبدالعزيز الطبية بالرياض. 

 إطالق واحة التقنية الحيوية الطبية.  .6

نجاح عدد كبير من دراسات الجامعة السريرية في المدن الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع مركز الملك   .7

 عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية  

 بحثا في مجالت علمية محكمة  1020نشر  .8

 تسجيل عدد أربعة عشر براءة اختراع في المراكز العالمية  .9

الهدف الثالث :  

المشاركة الشاملة  

للجامعة في تعزيز  

صحة المجتمع  

والمساهمة في  

المسؤولية  

االجتماعية 

 الوطنية

 تقديم حمالت مشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الوعي بالخدمة االجتماعية  .1

 أنشطة خدمة المجتمع إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الجامعة تشتمل على البرامج والدورات واألنشطة الالصفية، متضمنة   .2
تشغيل العيادات الخارجية بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية ، المخصصة بطالب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم   .3

 الصحية 

 دعم مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض في تخصص طب األسنان في وقت األزمات  .4

 وجهات دعم برامج المسؤولية االجتماعية وأبرزها جمعية عناية لرعاية المرضى. الشراكة بين عمادة شؤون الطالب  .5

الرياض مع هيئة الهالل األحمر في نشر الوعي عن طريق الندوات و مراجعة    -تعاون قسم طب الطوارئ بكلية العلوم الطبية التطبيقية   .6

 البحوث المنشورة  

متقدمين على وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ للمرة الثالثة وتم إجراء االختبار  استضافة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض ال  .7

 متقدم .   800النظري و العملي للمرشحين البالغ عددهم 

تعاون طالب وخريجي أقسام طب الطوارئ بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة مع وزارة الصحة؛ حيث يشارك المتدربون في   .8

 مواسم الحج. قسم طب الطوارئ في  
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الهدف الرابع:   

تعزيز نظام ضمان  

الجودة الداخلية  

لتحقيق استدامة 

عمليات ضمان  

الجودة وتحقيق  

االعتماد المطلوب  

في الوقت  

 المناسب

 اعتماد برنامج "دكتور صيدلي" من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي )إعتماد كامل(.   .1

التقييم النهائي من قبل المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لبرنامج "بكالوريوس تمريض" في الرياض وجدة  إنتهاء زيارة فريق   .2

 واألحساء. 

 :توقيع وإرسال عقود العتماد البرامج التالية  .3

 برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكليتي الطب بالرياض وجدة  •

 المختبرات االكلينيكية بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وجدة واألحساء برنامج بكالوريوس علوم  •

 برنامج بكالوريوس طب األسنان بكلية طب األسنان بالرياض  •

 برنامج بكالوريوس العالج التنفسي بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وجدة واألحساء  •

تشغيلية الثالثة بهدف جمع البيانات الالزمة لتحليل األداء األكاديمي واإلداري للجامعة، من  إطالق نسخة مطورة لنظام أداء في دورته ال .4

 كافة مؤشرات األداء الرئيسية للجامعة.  خالل لوحات بيانات

 يم. بالتعاون مع المركز الوطني للقياس واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم التعل 2019تنظيم يوم الجودة للجامعة في شهر فبراير  .5

التعاون مع المركز الوطني للقياس واالعتماد األكاديمي بهيئة تقويم التعليم لتقديم ورش عمل متخصصة حول تقييم مخرجات التعليم   .6

 للبرامج والمقررات.  مخرجات التعلم وصياغة 

ألتمتة عملية جمع    ( وهو عبارة عن بوابة إلكترونية تهدفARA”) Annual Report Application“تدشين نظام التقرير السنوي  .7

 البيانات للتقرير السنوي للجامعة. 

والذي يهدف إلى تسهيل   (”Strategy Tracking and Execution Program “STEP) تدشين نظام إدارة الخطة االستراتيجية .8

 عملية متابعة وتنفيذ أهداف الجامعة االستراتيجية بدال  من استخدام جداول البيانات والمستندات يدوي ا. 

 ضع اللوائح التنفيذية الداخلية لجائزة مدير الجامعة للتميز. و .9

الهدف الخامس:   

المحافظة على  

هيئة التدريس  

المؤهلة والقوى  

العاملة المتميزة 

مع توفير فرص  

التطوير المهني  

 لهم

 إنشاء واعتماد برنامج جائزة القياديين.  .1

 إطالق برنامج موظف السنة/الشهر.  .2
   ادارية تدريبية لمنسوبي الجامعة. ( دورات  8عقد ) .3

   ( دورة تدريبية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس. 535تنظيم ) .4

 إطالق برنامج سلسلة مهارات اإلرشاد الطالبي الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس.   .5

بع:  الهدف السا

تقوية األساس  

 المالي للجامعة

 إعادة هيكلة الـعمــل لتتطابـق مع التعليمات واللوائح الحكومية  عـن طريق تحسين اإلطار الزمني المسموح به لمعالجة الوثائق .   .1

 وضع خطة عمل لتقـيـيـم الـعـقـود و أداء الموردين خــالل فتــرة الخـدمــة .  .2

 انشاء برنـامج يوضح إجراءات و معامالت الشراء و التعاقد.   .3
 فريق متخصص لمتــابـعـة تعـامـيـد الشـراء.  تكوين .4

إنشاء وتوسيع وظائف إدارة المخزون للحفاظ على صيانة جميع ملكيات الجامعة و تتبعها بشكل صحيح بمــا فــي ذلك بنــاء   .5

 مسـتــودعــات خاصة بالجامعة. 

   الهدف الثامن:

تعزيز األداء 

اإلداري بكفاءه  

عالية لتسهيل  

عملية اتخاذ  

ار في الوقت  القر

المناسب على  

جميع مستويات  

 الجامعة

 

 إتمام إعداد واعتماد اللوائح االكاديمية التالية:  .1

 الالئحة التنفيذية للدراسات العليا  •

 اعتماد اللوائح الداخلية األكاديمية واجراءاتها التالية:  .2

 المكافآت المالية لألنشطة التثقيفية  •

 تقرير المقررات الدراسية  •

    االستمرار في تحديث اللوائح الداخلية األكاديمية  •

 وضع اللوائح الداخلية والتنظيمات اإلدارية لالستجابة للحاالت األمنية والطارئة لضمان جودة الخدمة   .3

الهدف التاسع:   

جودة الحرم  

الجامعي وتعزيز  

اإلحساس  

باالنتماء لمجتمع  

 الجامعة. 

نشاط طالبي )اجتماعي، مجتمعي، رياضي، فني، ثقافي، تقني، توعوي( خالل العام األكاديمي، شارك فيها اكثر من   294تقديم  .1

 شخص من داخل وخارج الجامعة    44000

 . المساندة (  )الخدمات تنسيق الزيارات والرحالت حول المملكة إلى مواقع ذات األهتمامات الثقافية والتاريخية والطبيعية والتعليمية.  .2
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 إنجازات الجامعة من خالل الوكاالت والعمادات والكليات واإلدارات  8.2

 : انجازات وكاالت الجامعة 8.2.1

 : وكالة الجامعة للشؤون التعليمية  8.2.1.1

تبوأ ريادة عالمية في مجال التعليم   إلىتعمل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على تحقيق رسالة الجامعة وتطلعاتها المستقبلية الرامية 

الصحي، وتحقيق أعلى معايير الجودة في األبحاث المتعلقة بالصحة ورعاية المرضى. ومن هذا المنطلق فإن وكالة الجامعة للشؤون  

ر كافة جهودها وتستثمر كل إمكاناتها  لتطوير البرامج األكاديمية الحالية، فضال  عن استحداث برامج ومعاهد ومكاتب  التعليمية تُس ّخِ

بحثية جديدة بهدف تخريج مختصين صحيين ذوي كفاءة عالية، وكوادر مؤهلة تتمتع بالقدرة والفاعلية واالستعداد العلمي والمهني  

 لخدمة الوطن والمواطنين.

 جازات الوكالة فيما يتعلق بالبحث العلمي والتعليمي: إن -أ

 وأنجز من خالله مايلي:   2017نوفمبر  20تم تحديث مجلس الجامعة لألبحاث بتاريخ 

شجعت الجامعة أعضاء هيئة التدريس على التقديم لمبادرات دعم البحث العلمي في الجامعات المقدمة من مكتب البحث  •

 . 1439/1440والتطوير بوزارة التعليم. تم اإلعالن عن أربعة مبادرات خالل العام األكاديمي 

 

 الدولي في البحث والتطوير  مبادرة التعاون    ❖

األولوية في مجاالت العلوم والتقنية التي حددها  مليون لاير سعودي. تكون 7,5لى يصل دعم هذه المبادرة إ

بلغ عدد مقترحات البحث المقدمة   .م والبرامج التنفيذية لها 2030مكتب البحث والتطوير والمتماشية مع رؤية  

 لوزارة التعليم من أعضاء هئية التدريس بالجامعة واحد وعشرين مقترح بحثي. 

 حوث االجتماعية الموجهة ادرة البمب ❖

مليون لاير سعودي. يحدد مكتب البحث والتطوير مواضيع بحثية محددة   3تصل ميزانية هذه المبادرة إلى 

والتحديات المحلية للمجتمع وهي تغير األسرة و تمكين المجتمع و تمكين دور المرأة   2030ذات صلة بالرؤية  

االقتصادية. بلغ عدد مقترحات البحث المقدمة لوزارة التعليم من أعضاء هئية ومدينة المستقبل و الريادة 

  التدريس بالجامعة ثمانية عشر مقترح بحثي.

 مبادرة البحوث التعاونية  ❖

سنوات. تهدف هذه المبادرة إلى تسريع   3-2لاير لمدة    500,000و    200,000يتراوح دعم هذه المبادرة بين  

براء األكاديميين والقطاع الخاص/الصناعي. هذه المشاريع يجب أن تدور حول عملية نقل المعرفة بين الخ 

تطوير البحوث ذات المستوى العالمي وترجمتها إلى تطبيقات عملية من خالل المشاريع التعاونية بين 

 تم تقديم مقترحي بحث لوزارة التعليم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.   .الجامعات والصناعة

 تب نقل التقنية مبادرة مك ❖

أو   لاير سعودي إلنشاء مكتب نقل التقنية مستقل في الجامعة 500,000يصل دعم دعم هذه المبادرة إلى  

تطوير المكتب المتوفر بالجامعة. المنحة مفتوحة لجامعة حكومية واحدة في المملكة العربية السعودية تتطلع  

ل التقنية الحالي الخاص بها و تفتح المنحة لمجموعة من  إلى إنشاء مكتب جديد لنقل التقنية أو تطوير مكتب نق

الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى التعاون مع بعضها البعض لتطوير مكتب  

لاير سعودي. قدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز  1,500,000نقل التقنية التعاوني ويصل دعمها إلى 

 إلى مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم إلكترونيا . ب إنشاء مكتب نقل التقنية للعلوم الصحية طل
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(، وهو البوابة University Research Profileإنشاء الملف البحثي اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة )  •

فروعها. وهو عبارة عن مكتبة رقمية للبحث الوحيدة المعترف بها كقاعدة بيانات لألبحاث الرسمية بالجامعة في جميع  

 عن منشورات أعضاء هيئة التدريس.

ندوة األبحاث العلمية بالجامعة: تم استحداث هذه الندوة التي تهدف إلى نشر ومناقشة أحدث األبحاث بالجامعة وتعد     •

لى مدار العام الدراسي منصة رئيسية لتبادل أفضل الممارسات في مجال األبحاث العلمية. عقدت الندوة شهريا ع

 م.2018/2019

 توحيد مهام لجان البحوث في جميع الكليات بالجامعة وذلك لتسهيل عمل اللجان وتوحيد جهودها.    •

 .(RAM)ولجنة  متابعة واعتماد األبحاث بالجامعة  (IRB)كتابة مسودة لجنة الجامعة لمراجعة األبحاث  •

لجامعة وهي اآلن متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة  توصيل المكتبة الرقمية السعودية على موقع ا •

 . (Black Board)ويمكن الوصول إليها من خالل نظام إدارة التعلم 

 . (Scopus)و   (WoS)تصحيح وتوحيد مسمى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في قاعدة بيانات   •

 لجميع أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة.دعم وتنظيم ورش عمل لتنشيط األبحاث  •

إنشاء مشروع "إنجازي العلمي": والذي يهدف إلى دعم إنجازات الطالب وأعضاء هيئة التدريس وتنشيط األبحاث  •

بالجامعة. تمت الموافقة على مقترح المشروع من قبل المجلس األكاديمي بالجامعة وهو في طور التنفيذ من قبل وكالة  

  لتطوير.الجودة وا

 إنجازات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية فيما يتعلق بتقييم الطالب:

 أسابيع لتدريب منسقي التقييم السعوديين بالجامعة على أسس التقييم الحديثة.تم تدريب عدد  6تم تطوير برنامج تدريبي مدته  •

 .2019-2018النادر )منسقي تقييم( في العام الدراسي  مرشحين سعوديين من كليات الجامعة المختلفة على هذا التخصص   9

 تمت مراجعة وتطوير سياسات التقييم في الجامعة وفق حاجة الكليات بمايضمن مستوى عالي من األداء في جودة التقييم. •

ا تحرير اختبارات أتمتة جميع عمليات تقييم الطالب بالجامعة عن طريق نظام سمّي بالتقييم، وإنشاء قاعدة بيانات يتم من خالله •

 كاملة ومنقحة للطالب.تم تدشين نظام ) التقييم ( وتعريف جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن آلية عمله. 

تم تنظيم ورش عمل حول األسس الحديثة للتقييم لجميع منسوبي التقييم من أعضاء مجلس الجامعة للتقييم ومنسقي التقييم في  •

 كليات الجامعة المختلفة.

عند تحرير أسئلة الختبارات للطالب بالجامعة وهي أداة هامة    Standard Setting)إضافة أداة )تحديد المعايير/ تمت •

 لتحديد مستوى صعوبة/سهولة االختبارات.

 

 :(SAMSنظام إدارة الطالب األكاديمي )إنجازات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية فيما يتعلق ب 

يوفر نظام إدارة الطالب األكاديمي كافة البيانات األكاديمية للطالب فهو البوابة للجداول الدراسية والدرجات وسجالت الحضور، 

ا ألهميته فقد تم إنشاء مجلس لنظام إدارة الطالب األكاديمي والذي يلعب دور مركزي في التحكم بهذا النظام ومراقبته  ونظر 

 وتطويره.  

ؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لمشاركة البيانات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وذلك  التعاون مع الش •

من خالل ربط نظام إدارة الطالب األكاديمي بنظام الموارد البشرية بالشؤون الصحية لتتمكن الجامعة  من االطالع فقط على  

 مع الجامعة.   بعض المعلومات الهامة ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

 . 2018/2019تطبيق نظام التحضير اإللكتروني للطالب والطالبات في كليات الجامعة خالل العام الدراسي  •

إنشاء بريد إلكتروني مخصص الستقبال االستفسارات والمشكالت المتعلقه بنظام إدارة الطالب األكاديمي لمراقبة عمل  •

 مشكالتهم.    النظام والرد على استفسارات المستخدمين وحل

 أتمتة إجراءات مطالبات أعضاء هيئة التدريس المالية ليسهل مراجعة المطالبات وإدارتها والتأكد من صحتها.   •
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 هـ1440/1441هـ ، 1439/1440الصحية للعام الجامعي : البرامج األكاديمية أو األقسام المستحدثة للمواءمة مع سوق العمل في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم 119جدول 

 2030جية للجامعة والتحول الوطني ويقصد به إجمالي البرامج المستحدثة وتشمل البرامج التي تم تعديل المسمى الخاص بها من اجل توافقها مع الخطة االستراتي *

 

 : إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية 8.2.1.2

 هـ 1439/1440العام الجامعي إنجازات الوكالة خالل 

 االعتماد األكاديمي البرامجي

بعد أن قادت وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية عملية االعتماد المؤسسي للجامعة بأداء متميز، تستمر الوكالة اآلن بتقديم  

لبرامجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لالعتماد الدعم والمساعدة لكليات الجامعة المختلفة للحصول على االعتماد األكاديمي  

كهيئة تقويم التعليم في المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي لغرض تحقيق متطلبات الجودة المطلوبة للحصول على االعتماد 

الل تقديم المقترحات البرامجي. كما تسعى الوكالة لتشجيع الكليات وحثهم للحصول على االعتماد البرامجي وذلك من خ 

واالستشارات والدورات التدريبية الالزمة للحصول على برامج معتمدة تعكس جودة مخرجات التعليم في الجامعة. وقد قامت  

 ل مع كل برنامج بكفاءة وفاعلية.الوكالة بالتنسيق بين الكليات بوضع خطة زمنية لبرامجها وذلك لتتعام
 

 م 2018/2019: ويوضح الجدول التالي البرامج التي تقدمت لالعتماد للعام األكاديمي 120 جدول

 رقم الدفعة  البرامج األكاديمية المنطقة اإلقليمية تاريخ التسليم

 2018مايو  
 برنامج الصيدلة  الرياض 

2 
 اإلكلينيكية برنامج علوم المختبرات  األحساء - جده  –الرياض  

 2018ديسمبر 
 برنامج طب األسنان  الرياض 

3 
 برنامج العالج التنفسي  األحساء - جده  –الرياض  

 2019مايو  

 برنامج التغذية اإلكلينيكية  األحساء - جده  –الرياض  

 برنامج الخدمات الطبية الطارئة  األحساء - جده  –الرياض   4

 المعلوماتية الصحية برنامج ماجستير  الرياض 

 

 (ADAA)الدورة التشغيلية الثالثة لنظام أداء 

والذي يهدف إلى جمع البيانات الالزمة لتحليل األداء األكاديمي واإلداري للجامعة  أداءأطلقت الوكالة الدورة التشغيلية الثالثة لنظام 

وتحسينه، وقد أتمت الوكالة دورتها الثالثة من نظام أداء بنجاح وتم حصر جميع البيانات الالزمة من مختلف كليات الجامعة في 

لكافة مؤشرات األداء الرئيسية  (Dashboardم لوحة بيانات )فروعها الثالثة خالل فترة وجيزة، الجدير بالذكر أن نظام أداء يقد

 للجامعة ويحللها على أكثر من مستوى. 

  

 * المجموع المرحلة ) دبلوم / بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه (   المستحدثة للمواءمة مع سوق العمل   اسم البرامج االكاديمية/ األقسام 

 1  بكالورويس  )تحت التنفيذ(   برنامج أمراض النطق واللغة

 1  بكالوريوس   التنفيذ( برنامج علم السمعيات )تحت 
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 التقرير السنوي لمؤشرات األداء الرئيسية 

م، وتقوم  2018-2017أصدرت وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية تقريرها السنوي لمؤشرات األداء الرئيسية للعام الجامعي 

والذي  م2019-2018باعداد تقريرها السنوي لمؤشرات األداء الرئيسية للعام الجامعي  2019في شهر نوفمبر من عام الوكالة 

م على مجلس 2020-2019يث سيتم عرض التقرير بعد اكتماله في مطلع العام األكاديمي مؤشر أداء رئيسي، ح  33يشمل على 

 ة ورفع نسخة منه لعمادة التطوير.الجامع

 (IQAS)التقرير السنوي لنظام ضمان الجودة الداخلي 

شتمل على قياس أداء  والذي ا م2018-2017أصدرت الوكالة التقرير السنوي لنظام ضمان الجودة الداخلي للعام الجامعي الماضي 

النظام من خالل وضع مقاييس أداء تختص بكل هدف من أهداف النظام وتقييمها بناء  على معدل اإلنجاز الذي تحقق لكل هدف على 

حدة ومقارنتها بمعدل اإلنجاز لنفس األهداف في السنوات الماضية، وقد تم عرض التقرير على أعضاء اللجنة التوجيهية لضمان 

 عتماد األكاديمي في الجامعة. الجودة واال

 يوم الجودة للجامعة

م، في قاعة 2019نظّمت وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية )يوم الجودة( في الثامن والعشرون من شهر فبراير للعام 

لتعزيز ونشر ثقافة الجودة الشاملة  العليا في الحرم الجامعي في مدينة الرياض، ويأتي يوم الجودة   الدراسات المحاضرات التابعة لعمادة

في الجامعة، وأيضا  استعراض ماقدمته الوكالة من خالل عمادة الجودة النوعية وعمادة التطوير من أعمال خالل الفترة الماضية، 

 وحات،وما ستقدمه من اقتراحات ومشاريع جديدة والتي من شأنها تعزيز مفهوم الجودة والرقي بمستوى الجامعة لما يرضي الطم

 وفيما يلي استعراض ألهم ما قدم في هذا اليوم: 

 استعراض ما تم انجازه وأهم البيانات التي تم حصرها من خالل نظام أداء في دوراته التشغيلية السابقة.  .1

قدمها المستشار في   للبرامج والمقررات مخرجات التعلم تقييم مخرجات التعليم وصياغةانطلقت ورش عمل مهمة حول  .2

 ويم التعليم والتدريب.  هيئة تق

( وهو عبارة عن بوابة إلكترونية تهدف ألتمتة ,ARA) Annual Report Application نظام التقرير السنويتدشين  .3

 .عملية جمع البيانات للتقرير السنوي للجامعة

والذي يهدف إلى   (Strategy Tracking Execution Program, STEP)نظام إدارة الخطة االستراتيجيةتدشين  .4

 تسهيل عملية متابعة وتنفيذ أهداف الجامعة االستراتيجية بدال  من استخدام جداول البيانات والمستندات يدوي ا.

 برنامج أفضل نتتضم والتي م،2019-2018 لعام األكاديمي للتميز السنوية الجامعة مدير معالي بجائزة الفائزين اعالن .5

 تدريس. هيئة عضو وأفضل دراسي مقرر وأفضل أكاديمي

  جائزة مديرالجامعة 

 السنوية الجامعة مدير معالي بجائزة بالفائزين النوعية والجودة للتطوير الجامعة وكالة احتفت الجامعة مدير معالي رعاية تحت

 دراسي  مقرر  وأفضل  أكاديمي  برنامج  أفضل  شملت   والتي  بجائزته،  الفائزين  معاليه  كّرم  .حيث  م2019-2018  لعام  األكاديمي  للتميز

 الماضي. األكاديمي للعام تدريس ةهيئ عضو وأفضل

 2018/2019اللوائح التنفيذية المنشورة في عام 

 اللوائح االكاديمية: 

 الالئحة التنفيذية للدراسات العليا •

 المعتمدة: االجراءات والسياسات االكاديمية 

 سياسة المكافآت المالية لألنشطة التثقيفية •

   سياسة تقرير الدورة •
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 ARA (Annual Report Application)تدشين نظام التقرير السنوي 

م، وهو عبارة عن بوابة  2019أطلقت وكالة التطوير والجودة النوعية نظام )أرى( في يوم الجودة للجامعة في شهر فبراير عام 

ف ألتمتة عملية جمع البيانات للتقرير السنوي للجامعة، يتيح هذا النظام للكليات والعمادات واألقسام بتقديم محتوى نصي  إلكترونية تهد

يُجمع مع المعلومات الرقمية المقدمة من نظام )أرى( ليتم الحقا  اصدار التقرير السنوي للجامعة. وبدأت عمادة التطوير بنشره والعمل  

 .م2019-2018جامعة لعام به بداية من تقرير ال

   KSAU-HS Excellence in Achievement Project (KEAP) برنامج التميّز في اإلنجاز

يكمن أهمية التصنيف العالمي في تأثيره على اتخاذ القرار، وتعزيزه لمبادئ متابعة األداء، إضافة إلى أن أداء الجامعات في جهات 

ا  الحديثة"   أساسي ا لجذب الطالب المتميزين، وقد أصدرت التايمز مؤخرا "الترتيب السنوي للجامعاتالتصنيف العالمية يعتبر عنصر 

م، وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ألول  2019عام على مستوى العالم للعام  50والتي يقل عمرها عن 

ة  جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مئ مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل

 وخمسين جامعة حديثة في العالم.

 هـ 1439/1440: يوضح مؤشرات قياس االداء: الجودة واالرتقاء بالمستوى النوعي لبرامج التعليم العالي في الجامعة للعام الجامعي 121جدول 

 المعدل المؤشر 

%35 معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين  

 معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس 
 ستتوفر في  

2019ديسمبر  15  

 معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبا  على أساليب التعليم والتعلم والتقويم
 ستتوفر في  

2019ديسمبر  15  

5من  3.6 والتقويم رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم    

%100 معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم   

 1 معدل البرامج المعتمدة

 رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعات 

 المكتبة والمركز اإلعالمي  •

 المكتبة الرقمية •

 تقنية المعلومات •

 المرافق والتجهيزات •

5من  3.5  

%100 الذين يتحدثون أكثر من لغة معدل الطلبة   
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 : اللجان التي تترأسها وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية هي كالتالي 122جدول 

 االسم بالعربي 
English Title 

 اللجنة التوجيهية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي .1
1. Steering Committee for  Quality Assurance and 

Academic Accreditation  (QAAA Steering 

Committee) 

 KSAU-HS Organization and Governance Advisory .2 اللجنة االستشارية للحوكمة والتنظيم .2

Committee (OGAC) 

 3. RASK Commissioning Committee ( RASKاللجنة المكلفة بمشروع ) .3

 Board of Internal Reviewers for Quality (BIRQ) .4 الداخليين للجودة مجلس المقيمين  .4

 President’s Awards Executive Committee .5 اللجنة التنفيذية لجائزة مدير الجامعة .5

 University Central Curriculum Committee .6 اللجنة المركزية للمناهج في الجامعة .6

 ,University Standing Committee for By-Laws .7 والسياسات واإلجراءات اللجنة الدائمة للجامعة للوائح  .7

Policies and Procedures 

 KSAU-HS Performance Management Committee .8 لجنة إدارة األداء في الجامعة  .8

 Unified University Surveys .9 لجنة توحيد استبانات الجامعة .9

 Programs’ Quality Assurance and Academic .10 واالعتماد األكاديميلجنة ضمان جودة البرامج  .10

Accreditation Committee 

 Deanship of Quality Management Council .11 مجلس عمادة إدارة الجودة  .11

 Deanship of Development Council .12 مجلس عمادة التطوير  .12

 

 والنوعي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:: مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي  8.2.1.4

 
 هـ1439/1440: الجدول التالي يبين مؤشرات قياس كفاءة األداء الكمي والنوعي للجامعة خالل العام الجامعي 123 جدول

للعام  مستوى الجامعة 

 الجامعي

 هـ1439/1440

 مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

 المؤشر 

رمز 

المؤشر  

 الداخلي

 المعيار

 5من  3.9

مدى معرفة أصحاب العالقة لنص الرسالة واألهداف )متوسط تقديرات  

لتدريس وطالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا  معرفة أعضاء هيئة ا

 للرسالة على مقياس من خمس نقاط في مسح سنوي( 

S1.1 K1 
الرسالة  

 واألهداف 

 5من  3.54

تقويم أصحاب العالقة لدليل اللوائح، بما في ذلك الهيكل اإلداري  

ومسؤوليات العمل )متوسط تقديرات أعضاء هيئة التدريس وطالب السنة  

النهائية لمدى كفاية دليل اللوائح على مقياس من خمس نقاط في مسح  

 سنوي(

S2.1 K2 
السلطات  

 واإلدارة

 5من  3.6
تقويم الطالب الكلي لجودة تجربتهم التعليمية )متوسط تقديرات الطالب على  

  مقياس من خمس نقاط لطالب السنة األخيرة "المتوقع تخرجهم" 
S3.1 K3 

إدارة ضمان  

الجودة  

 وتحسينها 

م الطالب جودتها خالل السنة  100%  S3.2 K4 نسبة المقررات التي قوَّ

73% 

نسبة البرامج التي تتبنى مصادقة مستقلة من قِبَِل متخصصين من داخل  

المؤسسة التعليمية لمعايير تقويم التحصيل العلمي للطالب خالل السنة  

 الدراسية 

S3.3 K5 

88% 
نسبة اإلنجاز العام في تطبيق نظام ضمان الجودة الداخلي بناء  على  

 (IQAS)األهداف المحددة سابقا  
- K6 

10.05:1 
نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس )استناد ا إلى  

 دوام كامل أو مايعادله( 
S4.1 K7  التعلم والتعليم 
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للعام  مستوى الجامعة 

 الجامعي

 هـ1439/1440

 مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

 المؤشر 

رمز 

المؤشر  

 الداخلي

 المعيار

 5من  3.5

المقررات التي يدرسونها )متوسط تقدير الطالب  تقدير الطالب العام لجودة 

على مقياس تقديري من خمس نقاط للتقويم الكلي للمقررات في مسح  

 سنوي(

S4.2 K8 

 S4.3 K9 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون مؤهالت دكتوراه معتمدة  61.25%

75% 
عدد الطالب المستجدين الذين أكملوا السنة األولى  

 بنجاح 
S4.4 K10 

76.3% 
نسبة الطالب المنتظمين الذين سجلوا ببرامج البكالوريوس وأكملوا تلك  

 البرامج ضمن الحد األدنى من المدة المحددة 
S4.5 K11 

70.2% 
نسبة تخرج طالب البرنامج الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا وأكملوا  

 تلك البرامج في الفترة المحددة 
S4.6 K12 

 K14 - مابعد الدكتواره نسبة طلبة الدراسات العليا وزماالت  18.41%

 K16 - نسبة الموظفين في الجامعة الذين يحملون مؤهالت فوق الثانوية  69.2%

 S5.1 K17 نسبة عدد الطالب للكادر اإلداري  4.5:1

إدارة شؤون  

الطالب وخدمات  

 الدعم

1.2% 
نسبة الميزانية التشغيلية )بخالف السكن ومكافآت الطالب( المخصصة  

 الخدمات الطالبية لتقديم 
S5.2 K18 

 5من  3.5

تقويم الطالب لإلرشاد األكاديمي والمهني )متوسط التقديرات عن مدى  

مناسبة اإلرشاد االكاديمي والمهني على مقياس تقديري سنوي من خمس  

 (نقاط لطالب السنة النهائية

S5.3 K19 

 5من  3.5

التقديرات  من خالل متوسط تقويم المستفيدين للمكتبة ومصادر التعلم ، . 17

لمدى كفاية المكتبة ومركز مصادر التعلم على مقياس تقديري سنوي من  

 مل ذلك: خمس نقاط ، ويش

 المساعدة المقدمة من موظفي المكتبة -أ

 خدمات محدَّثة -ب

 مرافق التصوير والطباعة -ج

 فاعلية التجهيزات -د

 جو الدراسة في المكتبة -هـ

 توفر أماكن الدراسة -و

 أي مؤشر أداء آخر للخدمات المقدمة -ي

S6.1 K20 

 مصادر التعلم
170.8 

واالشتراكات في المجالت العلمية بالنسبة  عدد منشورات الموقع اإللكتروني 

 لعدد البرامج المطروحة 
S6.2 K21 

 5من  3.3

التقديرات لمدى كفاية  من خالل متوسط تقويم المستفيدين للمكتبة الرقمية،  
 المكتبة الرقمية على مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط ، ويشمل ذلك: 

 سهولة استخدام الموقع اإللكتروني -أ

 توفر قواعد المعلومات اإللكترونية -ب

 سهولة دخول المستخدمين -ج

 التدريب على مهارات استخدام المكتبة الرقمية -د

 دمة أي مؤشر أداء آخر للخدمات المق-هـ

S6.3 K22 

 %2.6 .أ

 %0.01 .ب

 %91.80 .ج

 اإلنفاق السنوي على ميزانية تقنية المعلومات، ويشمل ذلك: 

أ. نسبة إجمالي الميزانية المخصصة داخل المؤسسة التعليمية أو الكلية أو  

 البرنامج لتقنية المعلومات 

ب. نسبة إجمالي الميزانية المخصصة لكل برنامج داخل المؤسسة أو لكل  

 داخل البرنامج لتقنية المعلومات طالب 

ج. نسبة ميزانية تقنية المعلومات المخصصة لرخص البرامج الحاسوبية  
 والمخصصة ألمان البرامج واألجهزة الحاسوبية وصيانتها 

S7.1 K23 
المرافق  

 والتجهيزات
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للعام  مستوى الجامعة 

 الجامعي

 هـ1439/1440

 مؤشرات األداء الرئيسية
رمز 

 المؤشر 

رمز 

المؤشر  

 الداخلي

 المعيار

 5من  3.5

التقديرات  من خالل متوسط  تقويم المستفيدين من خدمات تقنية المعلومات،  

من خمس   لمدى كفاية خدمات تقنية المعلومات على مقياس تقديري سنوي  

 ذلك:  نقاط ، ويشمل 

 أ. توفر خدمات تقنية المعلومات 

 ب. الموقع اإللكتروني 

 ج. خدمات التعلم اإللكتروني 

 د. أمن تقنية المعلومات 

 هـ. الصيانة )صيانة األجهزة والبرامج( 

 و.  سهولة الدخول لخدمات تقنية المعلومات 

 ز. أنظمة الدعم 
البيانات اإللكترونية  ح. تحديث األجهزة والبرامج الحاسوبية وأنظمة إدارة 

 على مواقع اإلنترنت أو على المصادر اإللكترونية 

S7.2 K24 

 5من  3.5

متوسط  من خالل  تقويم المستفيدين للمرافق والتجهيزات )المعدات(  

 التقديرات مقياس تقديري سنوي من خمس نقاط، لما يلي: 

 أ. الفصول الدراسية 

 ب. المعامل والمختبرات 

 ج. دورات المياه )النظافة والصيانة( 

 د. األمن في الحرم الجامعي 

 هـ.  المواقف ومدى توفرها 

و.  السالمة )متطلبات اإلسعافات األولية، طفايات وأنظمة إنذار الحريق،  

 المواد الكيمائية في أمكنة مأمونة(  حفظ

ز. سهولة حركة ذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين )وجود الساللم  
 والمصاعد ودورات المياه المناسبة( 

 ح. المرافق والتجهيزات الرياضية 

 

S7.3 K25 

 لاير سعودي  107.459
ومكافآت  إجمالي اإلنفاق التشغيلي لكل طالب )بخالف تكاليف السكن 

 الطالب( 
S8.1 K26  التخطيط المالي 

7% 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا العمل في الجامعة في العام  

 المنصرم ألسباب التتعلق بسن التقاعد 
S9.1 K27 

إجراءات  

توظيف أعضاء  

هيئة التدريس  

 والموظفين 
 S9.2 K28 المهني نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير   62%

0.94 

عدد األبحاث المنشورة في مجالت محكمة لكل عضو هيئة تدريس بدوام  

يُعتدّ باألبحاث المنشورة على أساس تعريفها الوارد في  كامل أوما يعادله )

الئحة المجلس األعلى، وال يدخل  في ذلك حضور المؤتمرات أو المشاركة  

 فيها( 

S10.1 K29 

 البحث العلمي 

0.24 
نسبة أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل الذين لديهم بحث واحد على األقل  

 محكم ومنشور 
S10.3 K31 

0.35 
األكاديمية لكل  عدد البحوث أو التقارير التي تم تقديمها في المؤتمرات 

 عضو هيئة تدريس )بدوام كامل أو ما يعادله( 
S10.4 K32 
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 الجامعة لدراسات العليا : إنجازات وكالة 8.2.1.3

أستاذ مشارك مرشح لرتبة أستاذ /  13بترقية  األكاديمي، تمت الموافقة اجتماعات للمجلس العلمي للجامعة لهذا العام 6خالل  •

 .مساعد بناءا  على أنظمة وزارة التعليممرشح برتبة أستاذ مشارك /   43عيين وت

 الصحية الشؤون  مع وبالتعاون االكاديمية السنة هذه خالل بالجامعة العليا  للدراسات الطبي التعليم برامج متدربي مجموع بلغ •

  السعودية  االختصاص  شهادة  في  تدريبي  برنامج  34  في  مقيم   طبيب  1465  منهم  طبيب،  1726  العام  لهذا  الوطني  الحرس  بوزراة

 .(الزمالة) الدقيقة التخصصات في برنامج 50 في دقيق تخصص طبيب 261 و

 1320نظمت عمادة الدراسات العليا في جميع فروع الجامعة والمدن الطبية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مايزيد على   •

التطوير المهني المستمر متضمنة مؤتمرات دولية و ورش عمل ودورات صحية متخصصة حيث  فعالية تعليمية صحيه في برامج  

معرض علمي بحضور تجاوز   12ساعه تعليم طبي واشتملت على    5300ممارس صحي بواقع    45300بلغ عدد المتدربين قرابة  

 .شخص 10000

 . بالتعاون مع نادي الطالب بالجامعةحمله توعوية تثقيفية لمشروع صحة وطن  12نظم مركز تعزيز صحة المجتمع  •

الوطني في جميع فروع الجامعة   الحرس  بوزارة  الصحية  بلغ عدد المبتعثين في الخارج عن طريق الجامعة وبالتعاون مع الشؤون •

 .دولة للماجستير والدكتوراة متضمنا  برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة و الفرعية 14مبتعث في  170

جمعيات باإلضافة لمراجعة ودراسة طلبات إنشاء   9لة تعنى بالجمعيات العلمية المرتبطه بالجامعة وعددها إنشاء إدارة متكام •

 .جمعيتين علميتين صحيتين وتم الرفع للموافقة النهائية تمهيدا  لمباشرة إعمالها 

 

 لشؤون الطالبات : إنجازات وكالة الجامعة  8.2.1.4

 الطالبات بعد صدور قرار وزارة التعليم بالموافقة على إنشاء الوكالة.تفعيل وكالة الجامعة لشؤون  •

 إنشاء وتفعيل المركز الصحي في الحرم الجامعي للطالبات. •

 إنشاء وتفعيل مركز العناية بالطالب في قسم الطالبات. •

 الطالبات لإلعتماد األكاديمي )كلية التمريض/كلية الصيدلة( قسم –تجهيز الكليات  •

 إقامة فعاليات الجامعة الخاصة بالطالبات مثل: •

 تفعيل الفعاليات العالمية كأسبوع الشجرة، يوم المرأة العالمي. وذلك في جميع فروع الجامعة للطالبات. -

 السابعة. المناظرة السنوية للطالبات على مستوى جامعات الرياض في دورتها  -

 حفل تخريج الطالبات. -

 دعم األنشطة المنبثقة من عمادة شؤون الطالب، قسم الطالبات. •

 المشاركة في برنامج الخدمة المجتمعية بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني و أمارة منطقة الرياض. •

 التالي:تحسين البنية التحتية والخدمات في قسم الطالبات، على النحو  •

 اإلنتهاء من إنشاء إستراحة للطالبات، مبنى كلية العلوم والمهن الصحية. -

 توفير جلسات ومقاهي للطالبات. -

 الموافقة على إنشاء إستراحة للطالبات بين مبنيي كلية التمريض وكلية الطب. -

 التطبيقيةالموافقة على إنشاء معامل كلية العلوم الطبية  •

 (. t CampusSmarالبدء في دراسة مشروع ) •
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 : إنجازات العمادات 8.3

 : عمادة القبول والتسجيل 8.3.1

 هـ 1439/1440للعام الجامعي   : إنجازات العمادة8.3.1.1

 األحساء (.  – جدة  –طالب وطالبة في برامج البكالوريوس ) الرياض  2167قبول عدد  •

 (. جدة  –طالب وطالبة في برنامج المسار الثاني ) الرياض  53قبول عدد  •

 األحساء (.  –جدة  –طالب وطالبة في برامج الماجستير ) الرياض  136قبول عدد  •

 ملف طالب وطالبة في جميع فروع الجامعة 2360أرشفة  •

 إصدار الوثائق على النحو التالي: •

 2500السجالت األكاديمية  -

 1427وثائق التخرج  -

ن مع الشؤون اإلدارية والمالية بالجامعة لما مجموعة  بالتعاو 2019-2018للعام الجامعي  صرف مكافأة التفوق األكاديمي •

 طالب وطالبة في الجامعة وفروعها.  2923

 من الطالب والطالبات.  2351تم إنهاء إجراءات الفحص الطبي لعدد  •

 هـ 1439/1440العام الجامعي : يوضح عدد الطالب الحاصلين على منح في الجامعة موزعين حسب المرحلة خالل 124جدول 

 الدولة
 المجموع الزمالة األقامة الماجستير البكالوريوس 

 المجموع

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 فلسطين 

 10 2 8 0 8 2  0 0 0 0 اليمن

 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 الهند

 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 األردن

 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 السودان 

 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 مصر

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ل النازحة ئالقبا

 1 1  1 0 0  0 0 0 0 إيرلندا

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 كندا

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 نيجيريا

 2 1 1 0 1 1  0 0 0 0 باكستان 

 5 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 سوريا 

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 موريتانيا

 36 8 28 1 17 7 11 0 0 0 0 المجموع
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 : عمادة الدراسات العليا 8.3.2

 هـ 1439/1440 للعام الجامعي  : إنجازات العمادة8.3.2.1

بوزراة الحرس بلغ مجموع متدربي برامج التعليم الطبي للدراسات العليا )لألطباء( بالجامعة وبالتعاون مع الشؤون الصحية  .1

برنامج تدريبي في شهادة االختصاص  34طبيب مقيم في  1465طبيب، منهم  1726الوطني لهذا العام األكاديمي عدد 

 برنامج في التخصصات الدقيقة )الزمالة(. 50طبيب تخصص دقيق في  261السعودية و 

يع فروع العمادة في الدورات الصحية ممارس صحي في جم  23,670دورة وورشة عمل، وشارك فيها    1,328تم تنظيم عدد   .2

 واجتيازهم لإلختبارات التحريرية والشفوية واإلكلينيكية. 

مشارك ومشاركة من الممارسين الصحيين في جميع فروع  18,273مؤتمر وندوة صحية، وشارك فيها  34تم تنظيم عدد  .3

 شخص.  10,000معرض علمي بحضور تجاوز  12العمادة واشتملت على 

 :والجوائز اإلعترافات  .4

 حصل مركز تدريب الدراسات العليا على عدد من شهادات التقدير من مؤسسات وهيئات عالمية:  •

جائزة وشهادة اإلعتراف والتميز الفضية من جمعية القلب األمريكية لبرامج دعم الحياة األساسية لتدريب أكثر  من   -

ماد المركز مؤخرا  من قبل الجمعية األمريكية متدرب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما تم تجديد اعت 7,000

 للقلب

 الزيارات الميدانية لإلشراف وضمان الجودة للمراكز خارج الجامعة وهي: .5

 )وزارة الصحة بالرياض )كمركز معتمد للتدريب على المقياس الكندي لفرز حاالت الطوارئ -

 تقديم دورات دعم الحياة األساسية إلكترونيا  )عن بعد( وهي:  .6

 أساسيات سالمة األدوية   -

 برنامج اإلنعاش القلبي الرئوي لألطفال حديثي الوالدة  -

 دورة دعم الحياة األساسية / المتقدمة )اإلنعاش القلبي( -

 الدورة المتقدمة لدعم الحياة لدى األطفال -

 إضافة الدورات التدريبية المقدمة باللغة العربية وهي:   .7

 دورة(  18دورة دعم الحياة األساسية ) -

 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع األنشطة في جميع الفروع. 6,000اعتماد قرابة  .8

بدراسة أجرتها عمادة الدراسات العليا باألحساء بالتعاون   Institute for Healthcare Improvementالمشاركة في مؤتمر    .9

 مع عدد من األقسام. 

 سنوات.  8ضى في جدة بنفس المستوى السنوي، حيث جرت العادة على تنظيمه في الرياض لمدة تنظيم مؤتمر سالمة المر .10

 : عمادة شؤون الطالب 8.3.3

 هـ 1439/1440أهداف العمادة االستراتيجية خالل العام الجامعي 

 اإلسهام في إعداد جيل واعي من الطالب والطالبات وبناء شخصياتهم روحا  وعقال  وبدنا  .  •

 األخذ بيد الطلبة ليحققوا لذواتهم شخصيات متوازنة معرفيا  وسلوكيا  ومهاريا .  •

 توعية الطالب والطالبات وتقوية شعورهم باالنتماء إلى وطنهم.    •

 تعميق حب الجامعة في نفوس الطالب والطالبات .  •

 فيما بينهم في هذه المجاالت.توفير الرعاية الثقافية واالجتماعية والرياضية  مع غرس روح التنافس اإلبداعي   •

 استثمار طاقة الطالب والطالبات وتنمية مواهبهم وتوظيفها في عمل مثمر للجامعة.  •

 توفير الرعاية الصحية والنفسية للطالب والطالبات وذلك عن طريق وحدة الصحة الطالبية ووحدة التوجية واإلرشاد.    •

 إدارة التوجيه واإلرشاد في العمادة.  •

 تهيئة التغذية الصحية المناسبة للطالب والطالبات. •
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مالئهم في الكليات األخرى، وذلك من خالل تشجيعهم  تهيئة الفرصة للطالب والطالبات لتوسيع قاعدة صداقاتهم وعالقاتهم مع ز •

 على العمل التعاوني والمشترك معهم في مختلف األنشطة.

 إشراك الطالب والطالبات في برامج ومشروعات تتعلق بخدمة المجتمع من خالل األعمال التطوعية المختلفة. •

 كين في األنشطة الطالبية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية: جدول يوضح أعداد الطالب المشار125جدول 

 عدد األنشطة مجال النشاط 
 عدد المشاركين 

 إناث ذكور

 3549 3146 46 األنشطة االجتماعية

 7293 5529 68 األنشطة المجتمعية

 732 1173 15 األنشطة الرياضية

 3124 1535 26 األنشطة الفنية

 1451 887 15 األنشطة التقنية

 7983 7889 124 األنشطة التوعوية/اإلرشادية/الثقافية 

 24132 20159 294 المجموع

 

 
 هـ 1439/1440: إنجازات العمادة في الرياض وجدة واألحساء للعام الجامعي 126جدول 

 اإلنجازات

 الوصف  المدينة اإلنجاز الوحدة م

1 

 وحدة صندوق الطالب 

 تفعيل برنامج القروض واإلعانات. 
جدة   –الرياض  

 األحساء  –

دعم الطالب والطالبات ومساندتهم في تخطي العقبات  

 المالية التي قد تواجههم وتكون عائق لهم. 

 الرياض  تفعيل برنامج التشغيل الطالبي.  2
الكامنة  إتاحة الفرصة للطالب والطالبات إلبراز مواهبهم 

 وإكسابهم مهارات عملية من خالل ممارسة العمل. 

 تقديم خصومات على الكتب واألزياء الطبية.  3
جدة   –الرياض  

 األحساء  –

تقديم الخصومات لكافة طالب وطالبات الجامعة وذلك  

 للمساهمة في تيسير الحياة الدراسية لديهم. 

4 
البدء بتنظيم دورات تدريبية صيفية بمقابل  

 مادي. 
 الرياض 

يقدم البرنامج العديد من الدورات التدريبية والبرامج  

 المكثفة وذلك لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم. 

5 
البدء بالعمل على مشروع مراكز خدمات  

 الطالب. 
 الرياض 

يقدم المركز العديد من الخدمات والمستلزمات التي  

التعليمية بتوفير ما  يحتاجها الطلبة وذلك لتسهيل العملية  

 يلزم لهم داخل الحرم الجامعي. 

6 

 وحدة الوعي الفكري 

تشكيل مجلس طالبي إلدارة مشاريع االستديو  

 الطالبي والبدء بممارسة مهامه. 
إعــداد منتــج خالق إبداعــي يســعى إلــى التأثيــر   الرياض 

  اإليجابــي فــي واقــع الشــباب والفتيــات للتغييــر فــي 

رؤيتهــم وطريقــة تفكيرهــم تجــاه المواقــف  

 7 واألحــداث التــي قــد تؤثــر عليهــم. 
تفعيل برامج االستديو الطالبي )األفالم  

 والتدوين الصوتي وإعارة التجهيزات التقنية(. 
 الرياض 

8 
التوسع في برامج الوحدة اإلرشادية )مهارات  

 التعلم(. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –

تقديـم سلسـلة مـن ورش العمـل المختلفـة لتوجيـه  
الطالـب والطالبـة إلـى طـرق النجـاح والتفـوق الدراسـي  

وتخطـي الصعوبـات والضغوطـات المتوقعـة والتـي قـد  

تعيـق سـرعة انسـجامهم فـي السـنوات الجامعيـة األولـى  

 دمـة. أو تعيـق تفوقهـم فـي السـنوات الجامعيـة المتق

9 
إطالق برنامج سلسلة مهارات اإلرشاد  

 الطالبي الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –

سلسـلة مـن المحاضـرات اإلرشـادية والجلسـات  

النقاشـية التـي تسـتهدف تزويـد أعضـاء هيئــة التدريــس  

الالزمــة  ومســؤولي شــؤون الطــالب بالمهــارات 
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لتدريــب الطــالب فــي مواضيــع متنوعــة وذلــك  

لتهيئتهــم لإلرشــاد الطالبــي وتعرفهــم بالمهــارات  

الالزمــة للتعامــل مــع الطــالب فــي جميــع مراحــل  

 حياتهــم الجامعيــة ودعمهــم. 

10 

 وحدة الخدمات الطالبية

 يشمل كافة الممتلكات وصورها وأعدادها.  الرياض  ب. إعداد كتيب ممتلكات عمادة شؤون الطال

11 

إشراف المركز اإلعالمي على أعمال الطباعة  
والنشر كاملة من غير االستعانة بأي موردين  

 خارجيين. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –
 

12 

إصدار الكتيبات التعريفية الخاصة بالعمادة  

وتقارير اإلنجازات بتصميم وإعداد المركز  

 اإلعالمي. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –

إلقاء الضوء على أعمال وجهود فريق عمل عمادة  

 شؤون الطالب، وطالب وطالبات الجامعة. 

13 

البدء بتفعيل النظام اإللكتروني الخاص  
بالممتلكات بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات  

 في األحساء. 

  -الرياض  

 األحساء 
 

14 

 وحدة األنشطة الطالبية

شراك أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف  إ

 على أنشطة أندية الكليات. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –
 

15 

تقييم أداء األندية الطالبية بالشراكة بين رؤساء  

األندية وموظفي عمادة شؤون الطالب )عادة  

 يتم ذلك من خالل رؤساء األندية فقط(. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –

الخدمات والبرامج التي تقدمها عمادة  رفع مستوى جودة  

 شؤون الطالب. 

16 

الشراكة المميزة بين عمادة شؤون الطالب  

وجهات دعم برامج المسؤولية االجتماعية  

 وأبرزها جمعية عناية لرعاية المرضى. 

جدة   –الرياض  

 األحساء  –

توعية المجتمع فيما يخص الجانب الطبي في المواضيع  

 والنفسية. الصحية 

 

 : عمادة الجودة النوعية 8.3.5

 هـ: 1438/1439: إنجازات العمادة للعام الجامعي 8.3.5.1

 هـ1439/1440: يوضح إنجازات العمادة في الرياض وجدة واألحساء للعام الجامعي 127جدول 

 اإلنجازات

 المدينة اإلنجاز م

 جميع المدن الجامعية  التمريض للحصول على االعتماد البرامجي بكالوريس  دعم برنامج 1

 )الرياض، جدة(  دعم برنامج بكالوريس الطب والجراحة للحصول على االعتماد البرامجي  2

 الرياض  دعم برنامج بكالوريس الصيدلة للحصول على االعتماد البرامجي  3

 الرياض  األسنان للحصول على االعتماد البرامجيتوقيع عقد اعتماد برنامج بكالوريس طب  4

 األحساء  توقيع عقد اعتماد برنامج بكالوريس علوم المختبرات األكلينيكية للحصول على االعتماد البرامجي  5
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 : عمادة التطوير 8.3.6

 هـ1439/1440: إنجازات العمادة للعام الجامعي 8.3.6.1

 
 هـ 1439/1440يوضح إنجازات العمادة للعام الجامعي : 128جدول 

 ما تم تحقيقه  الهدف األستراتيجي م

 دعم ومتابعة عمليات التخطيط االستراتيجي 1

 تحديث نموذج مبادرات الخطة االستراتيجية.  -

، وتوقيع العقود  Phase 3بدء المرحلة الثالثة من مبادرات الخطة االستراتيجية  -

 مع مالك المبادرات. 

 قيادة عمليات تطوير اللوائح والتنظيم المؤسسي والحوكمة 2

 اعتماد الهيكل التنظيمي لعمادة الدراسات العليا  -

 اعتماد الئحة الدراسات العليا  -

 تحديث الئحة االبتعاث والتدريب  -

3 
متابعة جهود التحسين المستمر لتعزيز سمعة الجامعة  

 وترتيبها العالمي

 إنجازات الترتيب العالمي في نظام التايمز: 

 Times Higher Education 

حصول الجامعة على المركز الثالث كافضل الجامعات المملكة العربية   -

 السعودية 

 حصول الجامعة على المركز الثامن كافضل الجامعات العربية  -

 في اسيا  93حصول الجامعة على مركز  -

 جامعة حول العالم  600-501ضمن افضل   -

 جامعة حول العالم في المجال الصحي  400-301ضمن افضل   -

 سنة(  50جامعة ناشئة حول العالم )أقل من  150-100من ضمن افضل  -

4 
دعم جهود الجامعة في رفع مستوى الكفاءة عن طريق أتمتة 

 المعلومات العمليات وجمع 

لجمع بيانات   Annual Report Application (ARA)تدشين نظام أرا  -

 التقرير السنوي إلكترونيا. 

 Strategyتفعيل نظام متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية االلكتروني  -

Tracking and Execution Program . 

 

 إنجازات الكليات:   8.4

 الرياض –: كلية الطب 8.4.1

 :الحالي للعام الجامعي: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية 8.4.1.1

 الدورات التدريبية:

القيام بالعديد من الدورات من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة. حيث تم عقد كثير  

 هذه الدورات وعدد المشاركين فيهالحالي ويبين الجدول أدناه عدد من الدورات محليا  وخارجيا  خالل العام الدراسي ا

 هـ 1439/1440: يوضح مجاالت الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية التي نفذتها الكلية وعدد المتدربين فيها للعام الجامعي 129جدول 

 المتدربينعدد  مجاالت الدورات والبرامج  م

1 
 التعليم الطبي 

364 

2 
 البحث العلمي 

132 

3 
 المحاكاة السريرة 

40 

 الذاتي، تقنية المعلومات، الجودة....(.مثل الدورات التي تقدم عن طريق كليات وعمادات خدمة المجتمع والدراسات التطبيقية وكليات الجامعة المختلفة )تذكر مجاالتها، التطوير *
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 العلمي: البحث 

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز    -مشاريع األبحاث التي أنجزها طالب مرحلة بكالوريوس الطب البشري وماجستير التعليم الطبي في كلية الطب  

   :(1439/1440للعلوم الصحية )

 (:  12طالب الطب البشري )الدفعة  .1

 مشروع  33 –مكتملة  -

 (:11طالب ماجستير التعليم الطبي )الدفعة  .2

  مشروع  26 –مكتملة  -

 أعضاء هيئة التدريس عدد البحوث المنشورة والخاصة ب .3

 ( بحثا  109مكتملة ) -

 جدة  –: كلية الطب 8.4.2

 هـ1438/1439: أهم اإلنجازات الكلية خالل العام الجامعي 8.4.2.1

 :األكاديمية الشؤون

 من منهج القسم بنجاح: %100تم تنفيد و إنجاز  -

 أسبوعي للقسماجتماع  20تنفيد  -

 اتباع القواعد اإلرشادية في القسم إلصدار العبء الدراسي والتعويض -

 مراجعة دليل الطالب واألكاديميين إلصدار نسخة جديدة -

 اتباع المنهج الداخلي المستنبط لعملية التدريب الصيفي للطالب و إصدار خطابات رسمية لكل متدرب  -

 KPIإعداد مؤشر األداء الرئيسي للقسم  -

 Summer Medical Electiveلمادة   Rookiesالتنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات الستخدام تظام  -

 Blackboardالتنسيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات في جدة و الرياض إلدخال كل معلومات المنهج في نظام  -

 المساهمة في دعم عملية المراقبة وقت االختبارات. -

 Students' Counselling Program-التقييم في برنامج اإلرشاد للطالب المساهمة و دعم وحدة  -

 2018ملف للمواد المدرسة للسنة الثالثة و الرابعة طب اللعام األكاديمي   12المشاركة و التعاون مع وحدة الجودة و تسليم  -

-2019 

 AYSARفي نظام  2019- 1820ملف للمواد المدرسة للسنة الثالثة و الرابعة طب العام األكاديمي  24إدخال  -

 تم إصدار استمارات العبء التعليمي ألغراض التقييم السنوي أو التقديم على الترقية األكاديمية.  -

 إصدار سندات مالية ألعضاء هيئة التدريس لكل المناهج األكاديمية -

 استنباط نظام تتبع أداء الطالب و الخطة الدراسية -

 .2019-2018داد مؤتمر البحث السنوي األول ترأست الشؤون األكاديمية ترتيب و إع -

 . 2019ترأست الشؤون األكاديمية ترتيب و إعدادالحفل السنوي الثالث لكلية الطب لسنة  -
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 : كلية طب األسنان 8.4.3

 هـ1438/1439: أهم إنجازات الكلية خالل العام الجامعي 8.4.3.1

 جائزة مدير الجامعة ألفضل برنامج أكاديمي. •

 مدير الجامعة ألفضل عضو هيئة تدريس. جائزة  •

 هـ1439/1440العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي   تعاونال 8.4.3.2

 2019أبريل  1أقامت كلية طب األسنان يوم البحث العلمي لبحوث طب األسنان للسنة الثانية على التوالي في يوم اإلثنين الموافق 

إطار سعي كلية طب األسنان لتهيئة البيئة المناسبة للبحث العلمي عن طريق تقديم كافة التسهيالت ألعضاء هيئة التدريس  والذي أتى في  

والطالب والطالبات والباحثين إلجراء الدراسات العلمية وعرض المستجدات البحثية المتعلقة بمستقبل طب األسنان أكاديميا  ومهنيا .  

ثا  علميا  في مجالت علمية محكمة من قبل منسوبي الكلية طالبا  وأعضاء هيئة تدريس وفاز طالب وطالبات  بح   45وقد تم نشر أكثر من  

. باإلضافة إلى ذلك،  كعضو 1439/1440جوائز بحثية محلية وإقليمية وذلك خالل العام األكاديمي  10كلية طب األسنان بأكثر من 

حرص على تبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود والتعاون في القضايا األكاديمية في لجنة عمداء كليات طب األسنان؛ فإن الكلية ت

واإلدارية وتشجيع ودعم البحوث الطبية المشتركة وتطوير المناهج والمقررات الدراسية مع بقية كليات طب األسنان بالمملكة.  وكعضو  

ة نورة بنت عبدالرحمن، فقد ساهم عميد الكلية د. علي بن عبدهللا  أيضا  في اللجنة اإلستشارية في كلية طب األسنان بجامعة األمير

األحيدب بتطوير البرامج والمناهج وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية باإلضافة إلى اإلسهام بافتراحات لتوفير مصادر تمويل لمشروعات 

 الكلية التطويرية.

 : كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية 8.4.4 

 هـ: 1438/1439إنجازات الكلية خالل العام الجامعي أهم 

 تحديث برنامج بكالوريس المعلوماتيه الصحية بالتعاون مع جامعة إلينوي األمريكية  -

 كتمال عملية التوظيف وتشغيل العيادات الخارجية لطالب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية -

 هـ1439/1440ال الداخلي والخارجي للعام الجامعي التعاون العلمي للكلية في المج 8.4.4.2

تحرص الكلية على التعاون العلمي مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنها على سبيل المثال؛ إستمرارية التعاون مع مركز الملك  

مراكز عالمية كمركز هيوستن للقلب   عبدالعزيز لطب وجراحة القلب في مستشفى الحرس الوطني وذلك بهدف تشجيع األبحاث المشتركة مع

واالوعية الدموية وهنري فورد لألنظمة الصحية وجامعة جون هوبكنز وقد نتج عن هذه الشراكات نشر العديد من االبحاث في عدة مجالت  

للقلب، المجلة االمريكية للطب.  للمعلوماتية الطبية ،المجلة العلمية للقلب، المجلة االمريكية    BMCالعالمي ،    IEEEومؤتمرات علمية مثل مؤتمر  

يتعاون قسم المعلوماتية الصحية مع قسم تحسين اآلداء السريري وتطويره في مستشفى الحرس الوطني لمساعدة طالب الماجستير على تطبيق  

اغو لتطوير برنامج بكالوريس  المشاريع االكاديمية تحت إشراف أعضاء كال القسمين. وعلى الصعيد االكاديمي تم التعاون مع جامعة الينوي في شيك

ة التابعة للحرس  المعلوماتية الصحية. وقد شارك مؤخرا  إثنان من أعضاء هيئة التدريس بالقسم في تأسيس وحدة تحليل البيانات في الشؤون الصحي

 الوطني. 

 : كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض: 8.4.5

 هـ1438/1439 العام الجامعيأهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية خالل  8.4.5.1

 (.243( بإجمالي عدد الطالب )9تخريج دفعات من الطالب والطالبات في برامج بلغ تعدادها ) •

 ملخصات بحثية. 10تم اختيار عرضين شفويين من كلية العلوم الطبية التطبيقية  ليكونا من بين أفضل  •

 اصيل هي على النحو التالي:التف 

فازت طالبة من قسم العالج التنفسي بالمركز الخامس و قدمت "جمعية بين أطباء المفاصل واألطباء المساعدين  -

 في جامعة الملك عبدالعزيز.
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فاز متدرب من قسم خدمات الطوارئ الطبية بالمركز السادس وقدّم "السمية الكيميائية ، التعرض  -

 والمضاعفات"

حاز نادي طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز األول و نادي طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية على المركز  •

 2019-2018الثاني في الحفل الختامي لألنشطه الطالبيه لعام 

 جوائز التمي ز:  

 في كلية العلوم الطبية التطبيقية. 2018برنامج أكاديمي للعام حصول برنامج تقنية التخدير على جائزة التميز كأفضل  •

 هـ1438/1439العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي   تعاون ال   8.4.5.2

في   (ityمؤلف Saudi Red Crescent)تتعاون كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم طب الطوارئ مع هيئة الهالل األحمر  •

نشر الوعي عن طريق الندوات و مراجعة البحوث المنشورة كما استضافت كلية العلوم الطبية التطبيقية المتقدمين على وظيفة  

 متقدم .  800إجراء االختبار النظري و العملي للمرشحين البالغ عددهم  فني إسعاف وطب طوارئ للمرة الثالثة و تم 

تتعاون كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم طب الطوارئ مع وزارة الصحة حيث يشارك المتدربون في قسم طب الطوارئ في   •

 موسم الحج كل عام و أصبح إلزامي لجميع الطالب. 

 Saudi Occupational Therapy)ع جمعية العالج الوظيفي السعودي تتعاون كلية العلوم الطبية التطبيقية م  •

Association)  .في إقامة األنشطة داخل الجامعة و خارجها لنشر الوعي 

 : كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة8.4.6

 هـ1438/1439: أهم االنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 8.4.6.1

 .2018-2017 للعام الجامعيلى في برنامج التغذية اإلكلينيكية والدفعة األتخريج  •

 م2018-2017 للعام الجامعيلى لبرنامج التغذية اإلكلينيكية ولخريجات الدفعة األ  internshipل برنامجأوتأسيس  •

 .الطبي ومستشفيات أخرىإعداد برنامج للتدريب الصيفي لطالبات قسم علوم األشعة في مستشفى الملك عبد العزيز  •

 حصول طالبات قسم علوم األشعة بجدة على أعلى درجة في اختبار تحديد المستوى •

 .تحضيرات قسم علوم األشعة لالعتماد األكاديمي، والذي يعتبر من اهم الخطط المستقبلية •

خدمة المجتمع والرعاية  افتتاح قسم للطالب في قسم علوم األشعة الذي يعزز بدوره فرص تعليمية ووظيفية للذكور في •

  الصحية.

تحضير عدد من التخصصات الدقيقة لقسم علوم األشعة لطالبها في السنة األخيرة من الدراسة األكاديمية التي توفر فرص  •

 .مهنية بعد التخرج وتساهم في المزيد من االهتمام في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

 .ب وطالبات الكلية والمشاركة في تجهيز كل النماذج المتعلقة بالتخرجل دفعة من طالأوتنظيم وتنسيق حفل تخرج  •

 .22/4/2018تنظيم حفل الخريجات الخاص بالكلية والمقام في النادي الرياضي )شطر الطالبات(   •

 : كلية العلوم الطبية التطبيقية باألحساء8.4.7

 التخصصات التالية:تم تخريج الدفعة الثالثة من طالب وطالبات الكلية في  •

 طالب  22العالج التنفسي:  -

 طالب   25الخدمات الطبية الطارئة:    -

 طالبة 33قسم المختبرات اإلكلينيكية:  -

 تم تخريج الدفعة الثانية من طالبات الكلية في التخصصات التالية: •

 طالبة 32العالج التنفسي:  -

 ات التالية:تم تخريج الدفعة األولى من طالب وطالبات الكلية في التخصص •

 طالب  21علوم األشعة:  -
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 طالبة  25برنامج التغذية السريرية:  -

 .2019وتم إلحاقهم ببرنامج سنة االمتياز في عدة مستشفيات بالمنطقة الشرقية وبدأ تدريب الطالب في أغسطس  •

برنامج العالج الوظيفي :  تأسيس أول قسم لتدريس العالج الوظيفي في المنطقة الشرقية. واستقبال أول دفعة أكاديمية والبدء  •

                                                                                                    بتدريس مواد العالج الوظيفي على الفصل الدراسي الثاني. 

 هـ 1438/1439العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي  تعاون : ال 8.4.7.1

 المجال الداخلي:  التواصل المستمر مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بفرعيها بجدة والرياض.

 (. KPIsللمراجعة الخارجية ومقارنة مؤشرات األداء )  المجال الخارجي : تم التواصل مع  كلية فقيه للعلوم الطبية  بجدة

 الرياض –: كلية التمريض 8.4.8

 هـ:1438/1439: أهم اإلنجازات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي 8.4.8.1

 ( خريجة.900بلغ عدد خريجات كلية التمريض في الجامعة أكثر من ) •

 .الجامعة من قبل خريجات التعليم العامزيادة اإلقبال على برنامج التمريض في  •

 زيادة عدد المبتعثات خارجيا  للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. •

 المساهمة الفعالة لكلية التمريض في خدمة المجتمع.  •

حصول أعضاء من هيئة التدريس وطالبات كلية التمريض على الكثير من الجوائز العالمية والمحلية في مختلف  •

 ات.المناسب

 عقد ورش العمل األكاديمية لتطوير وتحديث قدرات هيئة التدريس طوال العام بمشاركات خارجية. •

 تشجيع االنتساب لمهنة التمريض من خالل الحمالت الوطنية واألنشطة الطالبية والحمالت الوطنية.  •

 تميز برامج وأنشطة الكلية الموجهة لخدمة المجتمع.  •

 األنظمة اإللكترونية بما يتناسب مع متطلبات إدارة أمن المعلومات.رفع مستوى الحماية لجميع  •

تحويل جميع الملفات الرقمية المحفوظة في خادم األرشيف من مركز بيانات الشؤون الصحية  لمقرها النهائي في مركز  •

 بيانات الجامعة.

 بناء نظام إلكتروني لمتابعة األداء األكاديمي للطالبات. •

ملفات إلكترونية لحفظ جميع بيانات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين كمرحلة أولى لنظام لوحة متابعة متكاملة  بناء نظام   •

 لجميع نشاطات الكلية وربطها بالمعايير القياسية المعتمدة لتوفير تقارير ومخرجات لحظية متكاملة.

 بناء نظام بوابة الخريجين. •

 يع الممتلكات التابعة للكلية ولسهولة إعداد التقارير حولها وإدارتها.بناء نظام تقييد وإدارة األصول لحفظ جم •

 بناء واجهة للتقديم اإللكتروني لطالب الدراسات العليا. •

 إعداد وتنفيذ استبانة لقياس مستوى الرضا عند الطالبات لخدمات وبرامج معمل اللغة اإلنجليزية. •

 جدة  –: كلية التمريض 8.4.9

 هـ1438/1439ات األكاديمية واإلدارية للكلية للعام الجامعي : أهم اإلنجاز8.4.11.1

 م والتي تهدف:  2018-2017تأسست لجنة إعداد النتائج في العام األكاديمي 

 تحديد أساليب التقييم واألهداف والمعايير وفقا لنتائج التعلم لكل برنامج دراسي. •

وأدواتها، وقياس اإلنجاز، وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح اإلجراءات تصميم خطة تقييم مخرجات تعلم البرامج الدراسية   •

 التصحيحية للنتائج الغير مرضية لتقييم نتائج التعلم.

 توثيق األدلة علی خطة تقييم مخرجات التعلم ونتائج التقييم ألغراض االعتماد.  •

 تقديم استشارات تقييمية إلى أعضاء هيئة التدريس.  •

 



  

175 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

ن كلية التمريض بجدة مع كليات التمريض بكال من الرياض واألحساء لتوحيد تقييم مخرجات التعلم للمقررات الدراسية ويوجد تعاون بي

والبرنامج ككل. وقد قام أعضاء هيئة التدريس بتقييم مخرجات التعلم للمقررات الدراسية للتاكد من تحقيق االهداف الموضوعة  

لتعلم بالبرنامج التمريضى وفقا للمعايير االكاديمية ورصد اإلنجازات من خالل تحليل نتائج  للمقررات الدراسية ومحاذاتها باهداف ا

ومن اهم ير الخاص ألهداف المقرر الدراسي.  التقييم المستمر و التقييم النهائي وتقديمها إلى لجنة إعداد مخرجات التعلم مصاحبا بالتقر

اص بمرحلة البكالوريوس حيث انه يراجع كل اربع سنوات و تشمل المراجعة االنجازات االكاديميه ايضا تم مراجعة المنهج الخ 

مواصفات المفرارات  بواسطة اعضاء هيئة التدريس و بالتعاون مع اعضاء هيئة التدريس فى الفروع األخرى )الرياض و األحساء(  

% فانه يجب رفعها  20فى حالة زيادة التعديالت عن حيث يرفع تفرير نهائى بالتعديالت الى اللجنة الموحدة للمناهج للموافقة عليها و 

 الى لجنة المناهج الخاصة بالجامعة للموافقة عليها قبل تطبيقها

 

 هـ1438/1439العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي  تعاون : ال 8.4.9.2

 الداخلي  تعاونال

 المستشفيات والمراكز التالية بهدف تدريب طالبات مرحلة البكالريوس وطالبات اإلمتياز:بجده سريريا  مع   تتعاون كلية التمريض

جدة: التعاون لتنفيذ المنهج السريري ذات الصلة بالبكالوريوس وماجستير القبالة وبرنامج  – مستشفى الملك خالد  .1

 اإلمتياز.

خدمات الصحية المدرسية: التعاون إلستكمال  مراكز الرعاية الصحية األولية، مركز الرعاية الصحية المنزلية وال .2

المناهج الدراسية السريرية  لمادة  تمريض صحة المجتمع وكذلك المرحلة الثانية لتدريب طالبات اإلمتياز الآلتي قررن 

 .التخصص فى هذا المجال مستقبال  

ة و أيضا  نقل الطالبة /المتدربة تعاونت كلية التمريض بجدة مع كليتي التمريض بالرياض واألحساء بهدف تبادل المعرف .3

 .حسب الحاجة. كما يتم الحفاظ على التعاون المستمر بغرض تطوير و توحيد المناهج الدراسية

 مجلس المراجعة المؤسسية   على موافقة تم التعاون مع مركز الملك عبد هللا الطبي الدولي للبحث العلمي و ذلك للحصول .4

(IRB) الطالبات ، وكذلك الدعم المالي وخدمات الدعم البحثي األخرىلبحوث أعضاء هيئة التدريس و. 

 الخارجي  تعاونال

 .مستشفى الصحة النفسية بجدة: تم التعاون الستكمال المنهج السريري لمادة تمريض األمراض النفسية .1

للطالبات والمتدربات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بجدة: استخدام هذه المنشأه للتدريب السريري  .2

 وباإلضافة إلى ذلك، عقدت اجتماعات مشتركة لندوات علمية، ويجري استكشاف فرص بحث مشتركة. 

 to benchmark KSAU (KPI كلية الدكتور سليمان فقيه ) .3

 مستشفى العسكري بجده: تستخدم هده النشأه لتدريب طالبات االمتياز .4

 النشأه لتدريب طالبات االمتيازمستشفى الملك عبدهللا بمكه: تستخدم هده  .5

 الدولي  تعاونال 5.7

لقد تعاونت الكلية مع مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان انطونيو وكذلك جامعة كيس ويسترن ريزيرف في  .1

 كليفالند بأوهايو وذلك بهدف التبادل األكاديمي والثقافي و تشجيع الإلتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس

 والطالبات وموظفي البحوث. 

كما أن الكلية أيضا عضو في الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية، التي تسهل تبادل المعرفة بين كليات التمريض في  .2

 جامعات الدول العربية.
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 األحساء – : كلية التمريض 8.4.10

 هـ1439/1440: أهم االنجازات األكاديمية و اإلدارية للكلية للعام الجامعي 8.4.12.1

 كلية التمريض باألحساء عملت على استيفاء جميع متطلبات التقديم لالعتماد األكاديمي لبرنامج التمريض .1

 ررات.عملت على مراجعة جميع المناهج الدراسية بالتنسيق مع ُمراجع خارجي للتأكد من جودة المق .2

 

 : فعاليات البحث العلمي للكلية 228.4.1.

 االحساء-مستشفى الحرس الوطني :December 2018 30ملتقى البحث التمريضي -1

 الواليات المتحدة االمريكية  October 17-2018 ,20لمناهج الثقافات لتعزيز الرعاية الصحية: 44المؤتمر السنوي  -2

 2018باريس ، فرنسا ، يوليو المؤتمر السنوي للصحة العقلية ".  -3

 الواليات المتحدة االمريكية- : نيويورك2018المؤتمر العالمي العشرين لتعليم التمريض  -4

 االحساء -جامعة الملك سعود للعلوم الصحيةMarch 2019يوم البحث العلمي لكية التمريض فرع االحساء -5

 االحساء -ة. جامعة الملك سعود للعلوم الصحي2019مؤتمر التخصصات الصحية  -6

 كلية الصيدلة : 8.4.11

  .التدريس هيئة ألعضاء المنشورة األبحاث عدد زيادة •

 .الصحية التخصصات مؤتمر في الصيدلة كلية لطالب البحثية الملصقات عدد زيادة •

 . المجتمع لخدمة الموجهة األنشطة عدد زيادة •

 .الصحية التخصصات هيئة  من والمقدم السعوديين للصيادلة إلختبارالرخصة الصيدلة كلية طالب جميع إجتياز •

 

 هـ1439/1440أهم االنجازات األكاديمية و اإلدارية للكلية للعام الجامعي : 8.4.11.1

 دكتور صيدلة من هيئة تقويم التعليم والتدريب    سالحصول على االعتماد البرامجي الكامل لبرنامج بكالوريو

فعاليات البحث العلمي في الجامعة، ذكر الملتقيات والمنتديات والمعارض والمؤتمرات التي تقام في الكلية أو خارجها وتشارك  : 8.4.11.2

 هـ 1439/1440منسوبيها، خالل العام الجامعي  أحد فيها الكلية أو 

طالبا وطالبة بعرض ملصقاتهم العلمية والتي أشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مؤتمر التخصصات الصحية  23قام 

 .2019 , 25- 23في الفترة بين  الجامعةفي  2019لعام 

ل العام الجامعي  خال  جل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودةأالفعاليات التي نفذت من : 8.4.11.3

 هـ 1440/ 1439

تعقد لتطوير   لجنة أن هناك التدريس حيث هيئة المهني ألعضاء للتطوير متعددة فرص تم توفير األداء مستويات تطوير أجل من

  عمل برنامج يهتم بتقديم ورش  تنظم فيه  Faculty Enhancement Program Committee)مهارات أعضاء هيئة التدريس )

 األكاديمي وذلك على مدار العام الدراسي من واالعتماد التعليم وجودة العلمي ومجال البحث في المجاالت األكاديمية وتدريبية تعليمية

  هيئة  أعضاء استهدفت  التي العمل ورش من واسعة  مجموعة  تقديم فقد تم. خارجها  أو  الجامعة داخل من  ومدربين متخصصين قبل

  استهدفت  بينما   مخرجات التعلم،  وكتابة  االستبيان،  وتطوير  البحث،  مقترح  وكتابة  ،OSCE  وإجراء  ،MCQ  كتابة  مثل  الجدد  التدريس

  هيئة  أعضاء ترشيح وكذلك يتم . وتقييمها واألبحاث العلمية البرامج  تطوير مثل التدريس هيئة  أعضاء من  المزيد األخرى العمل ورش

 بالقيادة تتعلق( NCAAA مثل) جهات خارجية أو MNG-HA إدارات أو أخرى كليات تعقدها  التي العمل ورش لحضور التدريس

  باإلضافة إلى ما تستدعيه الحاجة من دورات استثنائية غير مجدولة. تعني بالجودة واالعتماد األكاديمي. عمل وورش األداء وإدارة
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  وندوات ومؤتمرات دولية بشكل سنوي منالفرص لحضور دورات ( رتبة أعلى أو مساعد أستاذ) التدريس هيئة يخصص ألعضاء

 .تخصصهم مجاالت في المستجدات أحدث ىعلى اطالع مستمر عل إبقائهم أجل

 (  KAIMRCمركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث )

 هـ1437/1438للعام الجامعي  : إنجازات المركز 8.4.11.1

 اطالق واحة التقنية الحيوية الطبية. .1

 م(2018دراسة في عام  27الدراسات السريرية الناجحة )تنفيذ عدد كبير من  .2

 بحثا 1020نشر أكثر من  .3

 ( بحثا .951نشر بحوث داخل وخارج نظاق مراكز البحوث العلمية في المجاالت الطبية والصحية لعدد إجمالي ) .4

 ( براءات اختراع في المراكز العالمية.14تسجيل عدد ) .5

 منحها لهم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. حصول ثالثة باحثين على جوائز علمية تم .6

 : إنجازات اإلدارات 8.5

 : إنجازات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية 8.5.1

 هـ1438/1439: إنجازات الشؤون اإلدارية والمالية للعام الجامعي 8.5.1.1

 هيئة التدريس والموظفينتم إنشاء واعتماد برنامج جائزة القياديين بجهود إدارة عالقات أعضاء  .1

 م2018تم إطالق برنامج موظف السنة/الشهر في مارس  .2

 م17/4/2019تم اعتماد حفل موظف السنة المقام في تاريخ  .3

 تم عقد عدة دورات تدريبية لموظفي الجامعة .4

 تم انجاز تقرير الميزانية للجامعة .5

 : إنجازات إدارة الخدمات المساندة8.5.2

 اإلدارية : أهم اإلنجازات 8.5.2.1

وضع السياسات والبروتوكوالت التنظيمية واإلدارية لبعض اإلدارات كإدارة األمن وذلك لالستجابة للحاالت األمنية والطارئة  .1

 لضمان جودة الخدمة.

 جرد وتشغيل العديد من األجهزة األمنية واألنظمة الرقابية داخل المباني والحرم الجامعي. .2

 للطالب والموظفين لقياس مدى الرضى عن المستثمرين في الخدمة المقدمة لقسم التغذية باإلحساء. Focus Groupتم عمل  .3

 تنسيق الزيارات والرحالت عبر المملكة إلى مواقع ذات األهتمامات الثقافية والتاريخية والطبيعية والتعليمية. .4

 ي على النحو التالي: : الخدمات والمشاريع التي تقدمها إدارة الخدمات المساندة وه8.5.2.2

 خدمات النقل: 

ينظم هذا القسم تخطيط وتطوير نظام نقل فعال ومتكامل بشكل جيد يخدم مصالح موظفي الجامعة عن طريق تعزيز حركة 

 الخدمات ذات الصلة. إلىالنقل وتقديم مركبات عالية الجودة آمنة ومسؤولة بيئيا  باإلضافة 
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 : يوضح التالي عدد الرحالت وعدد المستفيدين منها في خدمة النقل المقدمة من الجامعة130جدول 

 عدد المستفدين من خدمة النقل  عدد الرحالت  المنطقة العام الجامعي

 هـ1437/1438

 62,138 12,302 الرياض 

 852 209 األحساء 

 860 110 جدة

 63850 12621 المجموع

 هـ1438/1439

 102165 12382 الرياض 

 3656 2077 األحساء 

 44827 3143 جدة

 150648 17602 المجموع

 هـ1439/1440

 الرياض 
11322 109165 

 األحساء 
1876 4258 

 جدة
4200 45720 

 159143 17398 المجموع

 373641 47621 المجموع

 

 وجدة واألحساء: المشاريع الخاصة بالجامعة في كل من الرياض  

 

 
 هـ 1439/1440: يوضح الخدمات التي تقدمها الجامعة ألسر منسوبي الجامعة للعام الجامعي 131جدول 

 نسبة اإلنجاز الجهة المستفيدة وصف المشروع  المدينة اسم المشروع 

 %100 الجامعية وذويهم سكان المدينة   خدمي  الرياض  المدارس  إلى خدمة نقل الطالب 

 %100 منسوبي الجامعة وذويهم  أكاديمي تربوي  الرياض  رعاية الطفولة 

 

 خدمات التغذية واإلعاشة: 

تقديم   إلىل تتمثل في تقديم خدمات التموين وإعداد الطعام لفعاليات الجامعة واألنشطة الطالبية. إضافة ومهمة هذا القسم في المقام األ

أفضل الخدمات الغذائية الممكنة بالموارد المتاحة، ورصد األداء اليومي لمختلف متعهدي األغذية كما هو محدد وفقا  لسياسات  

 وإجراءات الجامعة.
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 هـ1439/1440: يوضح عدد الوجبات الغذائية المقدمة في الجامعة خالل العام الجامعي 132جدول 

 عدد الوجبات  المنطقة

 3906 الرياض 

 1283 األحساء 

 1807 جدة

 6996 المجموع

 : اإلدارة العامة لخدمات التموين 8.5.3

 هـ1438/1439واألحساء للعام الجامعي : إنجازات اإلدارة بكل من الرياض وجدة  8.5.3.1

زيادة الوعي بالطريقة الصحيحة إلجراءات و معامالت الشراء و التعاقد ، عن طريـق إستـعراض برنـامج منـظـم و بسيط يشرح   •

عمليات الشراء و العـقـود ، و أيضا من خالل التـفـيذ السليم لألهــداف و مراعاة جـودتـها، و تكثيف الجهـود فـي تـدريب أعـضاء  

 .  ـوهــوب  الفـريق بشكل مبــدع و م 

تحسين طريقة نهج إدارة التموين والعقود من أجل اکتشاف مکان السوق الجديد وبناء شبکة أعمال قوية مع الشرکات األم عن طريق   •

وجود امتيازات كافية للوصول إلى القائمة الرئيسية للمورديـن ، و إنشاء فريق متخصص لمتــابـعـة تعـامـيـد الشـراء ، أيـضـا يمكن  

 . الجـديـــدة    إنــشاء حملة سنوية للشركات المعروفة لدى إدارة التموين و العـقــود للتعرف على المنتجـات

إعادة هيكلة الـعمــل لتتطابـق مع التعليمات واللوائح الحكومية  بطريقة مرنة بشكل أفضل عـن طريق تحسين اإلطار الزمني المسموح   •

 . ى تقـيـيـم الـعـقـود و أداء الموردين خــالل فتــرة الخـدمــة به لمعالجة الوثائق ، و العمــل عـل

و  . تطـويـر نظام ضمان الجودة الداخلي لضمان استمـرارية الجودة وتحقيق االعتماد الوطني والدولي المطلوب في الوقت المناسب •

أيضــا تنفـيذ نظـام آلـي يقوم بتوثيق وتتبع  . مستـمــر   التأكد من أن الجودة المستهدفة تتطابــق مـع مـاهــو مطــلوب عـن طريـق تقــييـم 

 . وحفظ جميع البيانات الحساسة

إنشاء وتوسيع وظائف إدارة المخزون للحفاظ على صيانة جميع ملكيات الجامعة و تتبعها بشكل صحيح بمــا فــي ذلك بنــاء   •

 مـواد  مسـتــودعــات و فــريق إلدارة المخــزون و التخطيط الجــيــد لل

 : اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم 8.5.4

 هـ1439/1440: إنجازات اإلدارة خالل العام الجامعي 8.5.4.1

 

 وفروعهاهـ في الجامعة 1439/1440: يوضح إنجازات اإلدارة العامة للعالقات الجامعية واإلعالم خالل العام الجامعي 133جدول 

 اإلنجازات

 الوصف  عدد المشاركين  المدينة اإلنجاز م

1 
برنامج حفل استقبال الطالبات الجدد  

 م 2019 –  2018للعام األكاديمي 
 6 الرياض 

تنظيم حفل استقبال الطالبات، وتوزيع كتيبات ومطويات  

 للمستجدات. 

2 
الندوات والفعاليات الشهرية بمكتب  

 التعليميةالوكيل المساعد للشؤون 
 4 الرياض 

تصميم مقترح ودعوات للندوة التي يقيمها مكتب الدكتورة حنان  

 القادري شهريا.  

3 

برنامج المسؤولية المجتمعية 

بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية 

 المجتمعية بإدارة منطقة الرياض 

 4 الرياض 

عمل انفوجرافيكس لزيارة لمحافظات الرياض )المجمعة، رماح  

 (. وشقرا

 

4 
ورشة عمل " التخطيط المالي  

 والميزانية"
 3 الرياض 

بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قمنا بتنظيم ورشة عمل  

"التخطيط المالي والميزانية مع األستاذة واجد العنزي حيث تم  

 اآلتي: 

اإلعالن عن ورشة العمل لجميع أعضاء هيئة   •

 الجامعة. التدريس، والطالبات ومنسوبات 
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تزويد بنك التنمية االجتماعية بعدد المشاركات للورشة   •

 المقامة. 

 توفير طاولة لألطعمة.   •

 حجز القاعة.  •

 تسليم الشهادات للحاضرات. 

 3 الرياض  ورشة عمل "ثقافة العمل الحر"  5

بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية قمنا بتنظيم ورشة عمل  

والميزانية مع األستاذة واجد العنزي حيث تم  "التخطيط المالي 

 اآلتي: 

اإلعالن عن ورشة العمل لجميع أعضاء هيئة   •

 التدريس، والطالبات ومنسوبات الجامعة. 

تزويد بنك التنمية االجتماعية بعدد المشاركات للورشة   •

 المقامة. 

 توفير طاولة لألطعمة.   •

 حجز القاعة.  •

 

 الرياض  وحدة الخريجين  6
4 

 

تحضير لالجتماع مع معالي مدير الجامعة وسعادة   •

 العمداء. 

تحضير قوائم بالكليات واإلدارات المسؤولة عن جمع   •

 معلومات الخريجين. 

لتطوير طرق جمع    SISاجتماعات مع إدارة  •

 المعلومات. 

 الرياض  ( )طالب( 16حفل تخريج الدفعة )  7

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – ظيم تن-إعداد 

 تغطية إعالمية  – التواصل مع الموردين 

 الرياض  ( )طالبات(  16حفل تخريج الدفعة )  8

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  
 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 إعالمية تغطية  – التواصل مع الموردين 

9 

  –فعاليات مهرجان الجنادرية 

2018/2019 

 

 الرياض 

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

المشاركة في تنظيم جناحي الجامعة وموسوعة الملك عبدهللا  

العربية للمحتوى الصحي والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا ،  

بوزارة  مع إنتاج مقاطع مرئية لجميع أجنحة الشؤون الصحية 

 الحرس الوطني. 

10 
)الحملة التوعوية للسالمة والقيادة  

 الوقائية(  
 6 الرياض 

 – أرامكو  – بالتعاون مع شركة الزيت العربية السعودية 

11 
تقديم دورات لموظفي العالقات  

 الجامعية واإلعالم 
 2 جدة

بالتعاون مع وكالة األنباء السعودية للمساهمة في رفع كفاءة  

اإلدارة في تحرير األخبار الصحفية من خالل تقديم ورش  موظفي  

 عمل عن كتابة الخبر الصحفي والعناوين 

12 
 دورات وورش عمل  

 )برنامج ادخار(
 2 جدة

بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية في تقديم دورات وورش عمل  

لرفع المستوى التوعوي لدى منسوبي الجامعة وتعريفهم بطرق  

 وكيفية التعامل مع األمور المالية االدخار 

 جدة ( )طالب( 16حفل تخريج الدفعة )  13

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 تغطية إعالمية  – التواصل مع الموردين 

14 
حفل تخريج الطالبات لعام  

2018/2019 
 جدة

اإلدارة العامة  
للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 
 تغطية إعالمية  – التواصل مع الموردين 

15 
تصميم وإخراج مادة مرئية توعوية 

 عن رمضان 
 3 جدة

تصوير أفالم توعوية ذات صلة بكل ما يرتبط باألنشطة البدنية  

 والوقائية في شهر رمضان المبارك 

 5 جدة برنامج المعايدة السنوي 16

احتفالية سنوية تنظمها اإلدارة حيث تهدف إلى ربط أواصر المحبة  

واأللفة بين موظفي الجامعة ومنسوبيها وتأصيل وتوثيق العالقات  

 بين كافة موظفيها 

 3 األحساء  اليوم التعريفي للطالب المستجدين.  17
تغطية   –استقبال الطالب    –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 إعالمية 

18 
اليوم التعريفي لطالبات التدريب 

 العملي بكلية التمريض. 
 2 األحساء 

تغطية   –استقبال الطالبات   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 إعالمية 
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 4 األحساء  فعالية اليوم الوطني السعودي.  19

استقبال الموظفين وأعضاء    –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

تغطية   –التواصل مع الموردين  –  تجهيز -هيئة التدريس 

 إعالمية 

 1 األحساء  معرض ) من اجلك(   20

مشاركة فرع الجامعة باألحساء في معرض ) من اجلك( بالتعاون     

مع اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع الشرقي، والتغطية  

 اإلعالمية 

21 
مؤتمر التخصصات الصحية في  

 نسخته الثالثة. 
 2 األحساء 

 المشاركة في تنظيم المؤتمر والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا  

22 

عمل "التصوير  ورشة  

الفوتوغرافي من تقديم الزميل )  

 محمد العبد القادر(. 

 2 األحساء 

 التنظيم والتغطية اإلعالمية 

 األحساء  ( )طالب( 16حفل تخريج الدفعة )  23

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 تغطية إعالمية  – الموردين التواصل مع 

 األحساء  ( )طالبات(  16حفل تخريج الدفعة )  24

اإلدارة العامة  

للعالقات الجامعية  

 واإلعالم 

  – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 تغطية إعالمية  – التواصل مع الموردين 

25 
 ”تحسبونه بس نسيان ”حملة 

 
 4 األحساء 

 استضافة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. 

 تنظيم حفل المعايدة  7 األحساء  حفل " عيد األضحى المبارك"  26

27 
استضافة طالبات مدرسة دور   

 العلوم. 
 3 األحساء 

 زيارة تعريفية لألقسام الجامعة ومرافقها. 

28 
لمكافحة  حملة )من أجلك( 

 المخدرات.
 8 األحساء 

المشاركة في المعرض التوعوي لمنسوبي مدينة الملك عبدهللا  

 أيام.    4لمدة    السكنية 

  2 األحساء  ضمن برنامج تقدير.   OSNإضافة  29

30 
استضافة طالبات مدرسة الرميلة  

 الثانوية.
 3 األحساء 

 زيارة تعريفية لألقسام الجامعة ومرافقها. 

  تطوير العدد الورقي للمجلة  31

الرياض ـ  

جدة ـ  

  األحساء

4  

 تبويبات تفاعلية جديدة  

  زيادة تفاعل حسابات التواصل  32

الرياض ـ   

جدة ـ  

 األحساء 

3  

مليون خالل عام أكاديمي    2ظهور التغريدات بلغت أكثر من 

  واحد

 

 
 هـ على النحو التالي1439/1440اإلدارة بتنظيمها بالكامل خالل العام الجامعي : الفعاليات التي قامت 134جدول 

 وصف مختصر للفعالية التاريخ  الموقع  الفعالية  م

1 
 ( )طالب( 16حفل تخريج الدفعة ) 

التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  08/04/2019 الرياض 

 إعالمية تغطية  – مع الموردين 

(  16حفل تخريج الدفعة )  2

 )طالبات( 
التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  03/04/2019 الرياض 

 تغطية إعالمية  – مع الموردين 

(  16حفل تخريج الدفعة )  3

 )طالب( 
التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  08/04/2019 جدة

 تغطية إعالمية  – مع الموردين 

(  16حفل تخريج الدفعة )  4

 )طالبات( 
 3/4/2019 جدة

التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 تغطية إعالمية  – مع الموردين 

http://alz.org.sa/?p=2311
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5 
 ( )طالب( 16حفل تخريج الدفعة ) 

التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  08/04/2019 األحساء 

 تغطية إعالمية  – مع الموردين 

(  16حفل تخريج الدفعة )  6

 )طالبات( 

التواصل    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  م  3/4/2019 األحساء 

 تغطية إعالمية  – مع الموردين 

7 
 السعودي. فعالية اليوم الوطني 

 26/09/2018 الرياض 
التواصل مع    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 تغطية إعالمية  –الموردين  

8 
 فعالية اليوم الوطني السعودي. 

 26/09/2018 جدة
التواصل مع    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد 

 إعالمية تغطية   –الموردين  

9 
 فعالية اليوم الوطني السعودي. 

التواصل مع    – تجهيز -استقبال الضيوف   –إشراف    –تنسيق  – تنظيم -إعداد  26/09/2018 األحساء 

 تغطية إعالمية  –الموردين  

10 
 مؤتمر سالمة المرضى التاسع 

والتنظيم والمساهمة  الترويج لجميع الممارسيين الصحيين على مستوى المملكة  21/4/2019 جدة

 بالتغطية اإلعالمية 

حملة "سالمتك من سالمة   11

 أسنانك" بكلية التمريض. 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   م 14/11/2018 األحساء 

حملة " السالمة المرورية   12

والرعاية األولية إلصابة  

 الحوادث". 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   4/11/2018 األحساء 

حملة "تعزيز وتحفيز ممارسة   13

 الرضاعة الطبيعية". 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   م 8/11/2018 األحساء 

حملة "لمحة وتعريف بالعالج   14

 الوظيفي". 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   14/11/2018 األحساء 

15 
 حملة اليوم التوعوي بالسرطان. 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   م 15/10/2018 األحساء 

حوار مع الحائز على جائزة   16

 الموظف المثالي لشهر اكتوبر. 

 المشاركة في التنظيم والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   5/12/2018 األحساء 

حملة اليوم التوعوي بمرض   17

 السكري 

 المشاركة في تنظيم الحملة والمساهمة في تغطية الحدث إعالميا   13/02/2019 األحساء 

)الحملة التوعوية للسالمة   18

 والقيادة الوقائية(

 – أرامكو  – الزيت العربية السعودية بالتعاون مع شركة  18/2/2019 الرياض 

تقديم دورات لموظفي العالقات   19

 الجامعية واإلعالم 

 16/10/2018 جدة
بالتعاون مع وكالة األنباء السعودية للمساهمة في رفع كفاءة موظفي اإلدارة في  

تحرير األخبار الصحفية من خالل تقديم ورش عمل عن كتابة الخبر الصحفي  

 والعناوين 

 ”تحسبونه بس نسيان ”حملة  20

 

 استضافة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.  20/9/2018 األحساء 

21 
 حفل " عيد األضحى المبارك" 

 تنظيم حفل المعايدة  م 9/6/2018 األحساء 

استضافة طالبات مدرسة دور   22

 العلوم. 

 زيارة تعريفية لألقسام الجامعة ومرافقها.  24/10/2018 األحساء 

حملة )من أجلك( لمكافحة   23

 المخدرات.

  4لمدة     المشاركة في المعرض التوعوي لمنسوبي مدينة الملك عبدهللا السكنية  7/5/1440 األحساء 

 أيام. 

http://alz.org.sa/?p=2311
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 : إدارة الشؤون لفنية 8.5.5.5
 هـ1438/1439: إنجازات إدارة الشؤون الفنية للعام الجامعي 135جدول 

 اإلنجازات

 الوصف  المدينة النشاط  م

1 

إعداد عقود إدارة وتشغيل وصيانة  

لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز  

 للعلوم الصحية

 الرياض 

 جدة

 األحساء 

تمت كتابة جميع عقود الصيانة من قبل مهندسي اإلدارة العامة بالشؤون الفنية بالتنسيق مع  

 2030التوصيات لتتماشى مع رؤية المملكة الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وتطبيق 

2 

اعداد عقد إدارة وتشغيل وصيانة  

النقل والحافالت الكهربائية بجامعة 

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم  

 الصحية بالرياض 

 الرياض 
تمت كتابة جميع عقود الصيانة من قبل مهندسي اإلدارة العامة بالشؤون الفنية بالتنسيق مع  

 2030ئات والشركات الحكومية وتطبيق التوصيات لتتماشى مع رؤية المملكة الوزارات والهي

3 
استبدال شبكات االنابيب الخارجية  

 لشبكة الغاز البترولي المسال 
 الرياض 

تم استبدال جميع شبكات االنبابيب الخارجية لشبكة الغاز البترولي المسال التابعة للعمائر  

الواقعة في المنطقة السكنية، كما تم استبدال شبكة االنبابيب   12 –  11 – 7السكنية رقم 

الخارجية لشبكة الغاز البترولي المسال من الخزانات الى فتحات الصمامات التابعة للكليات  

 الواقعة في المنطقة االكاديمية واستكمال استخراج الشهادات المطلوبة. 

4 
اصالح مشاكل شبكة الغاز البترولي  

 المسال 
 االحساء 

تم إصالح مشاكل شبكة الغاز في المنطقة السكنية واألكاديمية واستكمال استخراج الشهادات  

 المطلوبة مع كل من شركة الغاز األهلية والدفاع المدني. 

5 
أتمتة التكييف وتثبيت درجات الحرارة 

 ˚ درجة مئوية25 –  20في نطاق  
 الرياض 

المؤتمرات ومبنى عمادة الدراسات العليا وكليات البنين,  تمت اتمتة البرج اإلداري ومركز 

  24حيث يتم التحكم االلي في جميع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالمباني على مدار 

ساعة، للحفاظ على المنفعة العامة وتقليل هدر الطاقة في الحرم الجامعي وتوفير بيئة عمل  

 مريحة لمنسوبي وطالب الجامعة. 

 

 تركيب أجهزة الهاتف داخل المصاعد  6

 الرياض 

 جدة

 األحساء 

تم تركيب الهواتف داخل كل المصاعد في المباني االكاديميه و السكنيه. حيث  تم تركيب  

 الهواتف لإلستعمال في حال الطوارئ و تم تنفيذ المشروع بنجاح في جميع المناطق.

7 
فحص واصالح شبكة الحريق الداخلية  

 والخارجية

 ض الريا

 جدة

 األحساء 

شبكات مياه الحريق الداخلية والخارجية والتأكد من سالمة مكوناتها وعمل    استكمال واصالح

 اإلختبارات الالزمة لها. 

8 
إصالح نظام تخزين الطاقة الكهربائية 

((UPS وربطه بنظام مراقبة المباني 

 الرياض 

 جدة

 األحساء 

الغيارالتالفه وعمل البرمجة الالزمة وعمل التكامل الالزم مع  إصالح وتبديل جميع قطع 

 انظمة المباني والتشغيل 

استضافة طالبات مدرسة الرميلة   24

 الثانوية.

 زيارة تعريفية لألقسام الجامعة ومرافقها.  14/02/2019 األحساء 

 06/09/2018 الرياض  حفل المعايدة السنوي  25
احتفالية سنوية تنظمها اإلدارة تجمع موظفي الجامعة ومنسوبيها بحضور  

 معالي مدير الجامعة 

 تنظيم وتغطية إعالمية  2018 الرياض  حملة نبض الصحة  26

27 
بالتعاون مع  حملة التبرع بالدم 

 كلية التمريض
 تنظيم وتغطية إعالمية  2018 األحساء 

 تنظيم وتغطية إعالمية  2018 الرياض  معرض التعليم العالي  28
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9 
اصالح مشاكل الشبكة الكهربائية  

 الداخلية للجهد المتوسط 
 تم استكمال وإصالح الشبكة الكهربائية الداخلية للجهد المتوسط وربطها بالتحكم االلي.  االحساء 

 تم اصالح جميع األعطال والتسربات في شبكة المياه العامة  االحساء  المياه العامةاصالح تسربات شبكة  10

11 

ربط جميع االنظمة الكهربائية  

وااللكترونية والميكانيكية بنظام إدارة 

 المباني

 االحساء 
إصالح واستكمال ربط جميع االنظمة الكهربائية وااللكترونية والميكانيكية بنظام إدارة المباني  

 المباني األكاديمية  بجميع

 

 : يوضح المشاريع الخاصة بالجامعة في كل من الرياض وجدة واألحساء136 جدول

نسبة  

 اإلنجاز
 م اسم المشروع  المدينة  وصف المشروع  الجهة المستفيدة 

 
100 % 

 

مركز الملك عبدهللا  

 العالمي لألبحاث الطبية 

سداسية في المنطقة المفتوحة  توريد وتركيب مكاتب 

 في مبنى مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية 
 1 توريد وتركيب مكاتب إضافية  الرياض 

 موظفي الجامعة  % 100
إنشاء ممر للمشاة بمحاذاة مركز المعلومات لربط  

 منطقة الخدمات بالمناطق األخرى المجاورة 
 2 إنشاء ممر للمشاة  الرياض 

100 % 
إدارة الخدمات المساندة 

قسم االسكان  –  

إنشاء سياج وبوابات خارجية من مادة الـ "بي في  

 سي"  في دار حضانة األطفال 
 الرياض 

إنشاء سياج وبوابات في دار حضانة  

 األطفال
3 

 كلية طب األسنان  % 100
تركيب سترة خشبية على الحوائط المحيطة بمداخل  

األسنان وذلك  مواقف السيارات في قبو كلية طب 

 لدواعي السالمة 

 الرياض 
تركيب سترة خشبية على الحوائط  

المحيطة بمداخل مواقف السيارات في  

 كلية طب األسنان 

4 

 عمادة شؤون الطالب  % 100
 توريد وتركيب أكشاك تفاعلية لمؤتمر 

 TEDX في مركز المؤتمرات بالجامعة 
 5 توريد وتركيب أكشاك تفاعلية  الرياض 

 عمادة الدراسات العليا  % 100

توريد وتركيب أكشاك تفاعلية لمؤتمر نمو و  

سلوكيات الطفل المقام في مركز المؤتمرات  
 بالجامعة 

 6 توريد وتركيب أكشاك تفاعلية  الرياض 

0% 
مركز الملك عبدهللا  
 العالمي لألبحاث الطبية 

توريد وتركيب غرفة نظيفة في قسم أبحاث دم الحبل  
الملك عبدهللا العالمي لألبحاث  السري في مركز 

 الطبية

 الرياض 
توريد وتركيب غرفة نظيفة في قسم 

 أبحاث دم الحبل السري في مركز األبحاث 
7 

75% 
منطقة الخدمات في  

 الجامعة 

إنشاء مباني ومستودعات و ورش عمل  

لإلدارةالعامة للشؤون الفنية لثالث مناطق )الرياض,  

 االحساء, جده(. 

  -الرياض 

 -جدة 

 الحساء ا

إنشاء مباني و مستودعات إدارة الشؤون  

 الفنية لثالث مناطق. 
8 

100% 

 
 

مركز الملك عبدهللا  
 العالمي لألبحاث الطبية 

إنشاء بوابة وممر مشاة لتسهيل حركة الدخول 
 والخروج من مركز األبحاث الى مستشسفى األطفال 

 9 انشاء بوابة وممر مشاة  الرياض 

95% 

عبدهللا  مركز الملك  

العالمي لألبحاث الطبية  
 البنك الحيوي  –

توريد و تركيب وتشغيل بوابات دخول تعمل عن  
طريق التحقق ببصمة االصبع في كل من مبنى  

مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية والبنك  
 الحيوي 

 الرياض 
توريد و تركيب وتشغيل بوابات دخول  

 االصبع تعمل عن طريق التحقق ببصمة  
10 

95% 
مركز الملك عبدهللا  
 العالمي لألبحاث 

توصيل كيابل ألياف بصريه من مبنى البنك الحيوي  
إلى مبنى مركز البيانات و كذلك ربط مباني الكليات  

 ببعضها البعض .   -قسم الطالبات–الصحية 

 11 توصيل كيابل ألياف بصريه.  الرياض 

100% 
مركز الملك عبدهللا  

 لألبحاث الطبية العالمي 

تركيب لوحه باسم المبنى على واجهة مبنى مركز  

 الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية. 
 12 توريد و تركيب لوحة اسم المبنى.  الرياض 

100% 
مبنى تطوير المهارات  

 السريرية 
 الرياض  تعديل منفذ كهرباء وبيانات لجهاز بصمة الحضور. 

وبيانات  تركيب وتعديل منافذ كهرباء 

 لجهاز بصمة الحضور. 
13 
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 طالبات -كلية التمريض  100%
  –احواض زراعيه في كلية التمريض  6إزالة 

 طالبات. 
 14 إزالة أحواض زراعية.  الرياض 

75% 
إدارة الخدمات المساندة 

 قسم اإلسكان  –

في منطقة االسكان   -2-دمج شقق مبنى رقم 

 طابق وحدات إلى وحدتين في كل  4وتحويلها من  
 الرياض 

في منطقة   -2-دمج شقق مبنى رقم 

 االسكان
15 

100 % 
كلية العلوم التطبيقية  

 وكلية التمريض. 

إعداد دراسة الجدوى والمواصفات الفنية والرسم  

الهندسي الالزم في نطاق العمل والتنفيذ عن طريق  
 مقاول الصيانة. 

 االحساء 

تركيب مغسلة للوقاية والسالمة خاصة  

والجسم في المختبرات  والمعامل  للعين 

 الكيميائية 

16 

 إداراة األمن والسالمة  % 30
إعداد دراسة الجدوى والمواصفات الفنية والرسم  
الهندسي الالزم في نطاق العمل.في إنتظار  

 الموافقات الالزمة. 

 االحساء 
إنشاء جدار خرساني لعزل المنطقة  

 السكنية من المنطقة األكادمية. 
17 

 إدراة الصيانة والتشغيل  % 100
إعداد دراسة الجدوى والمواصفات الفنية والرسم  

 الهندسي الالزم في نطاق العمل. 
 االحساء 

تركيب حواجز لحماية صنابير اإلطفاء في  

 الحرم الجامعي. 
18 

 إدارة الصيانة والتشغيل  % 90

استكمال جميع المتطلبات الضرورية من ادخال 
الضروية  لعمل النظام وجدولة ومعالجة البيانات 

الصيانة الدورية والتصحيحية لجميع ممتلكات  
 الجامعة 

  –الرياض 

 -جدة 

 االحساء 

بناء نظام الصيانة والتشغيل  

(Maximo  واستخدامه عن طريق )

مقاولين الصيانة باشراف ادراة الصيانة  

 والتشغيل 

19 
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 والتوصيات  : التحديات والمقترحات 8.6

لى( وذلك بغرض  وقامت الجامعة بتحديد بعض التحديات والتي حدت من تحقيق بعض األهداف األستراتيجية للجامعة )المرحلة األ

 تذليلها ومعرفة السبل لمواجهتها والجدول التالي يبين أهم التحديات والمقترحات والتوصيات التي طرحت لمعالجتها في تقارير الكليات  

 والعمادات واإلدارات في الجامعة وهي كالتالي:

 
 20121-2016ان المقترح المناسب لها وفق األهداف االستراتيجية : يوضح التحديات التي تواجهها الجامعة مع بي137 جدول

 الهدف االستراتيجي التحديات المقترحات

االعتراف والسمعة الوطنية والعالمية من  الهدف األول:   قلة عدد القوى العاملة المتخصصة  تحسين وتسريع عملية توظيف المتخصصين 

األكاديمية لتخريج  خالل التطوير المستمر للبرامج 

 .مختصين صحيين ذوي كفاءة عالية ومواطنين فاعلين

اعتماد عقود التموين لتوفير األغذية في مباني  

 الجامعة لتلبي احتياجات جميع منسوبيها 

قلة توفر مطاعم أو مصادر لألكل  للطالب  

 واعضاء هيئة التدريس والموظفين

لتلبي حاجة  تطوير أحد البرامج المتاحة حاليا  

 الجامعة 

 الحوكمة  •

 قيود الميزانية  •

عدم توافر االنظمة المنظمة للتعاقد مع القطاع  

 الخارجي في مجال الخدمات االلكترونية 

الهدف الثالث: المشاركة الشاملة للجامعة في تعزيز  

صحة المجتمع والمساهمة في المسؤولية االجتماعية  

 الوطنية.

 (ERP)  عدم توفر نظام إداري إلكتروني  اإللكتروني تسريع عملية تطوير النظام 

  التدريس هيئة اعضاء  توظيف : الخامس الهدف 

  وتوفيرفرص المتميزة العاملة  والقوى  المؤهلين 

 .التطوير

 إستخدام وسائل بديلة مثل االستبيان  •

تطوير أحد البرامج المتاحة حاليا لتلبي حاجة  

 الجامعة 

 قيود الميزانية  •

مصادر ومختصين في مجال تقنية  عدم توفر  

 المعلومات 

الهدف الثامن: تعزيز األداء اإلداري لتسهيل عملية  

 اتخاذ القرار في الوقت المناسب. 

 التأخر في إعتماد نظام تفويض الصالحيات  التسريع في اعتماد نظام لتفويض الصالحيات 

 تفعيل وحدة إلدارة المخاطر في الجامعة 
منهجية  فعالة لحوكمة وإدارة  ضعف تطبيق 

 المخاطر في الجامعة 

إعادة تفعيل استبيانات قياس مستوى الرضا لدعم  

نقاط القوة وتحسين النواحي التي ال ترقى لطموح  

 منسوبي الجامعة 

تعطل بعض استبيانات قياس مستوى رضا  

 منسوبي الجامعة 

 تجديد رخصة "مايكروسفت"  •

 االنترنت وجودته العمل على زيادة نطاق 
الهدف التاسع: تحسين نظام المعيشة في الحرم   قيود الميزانية 

الجامعي لإلحساس باالنتماء لها عبر إكمال البنية 

 التحتية.
 تحسين وتسريع عملية توظيف المتخصصين  •

 ايجاد مصادر تمويل خارجية 

 قلة عدد القوى العاملة المتخصصة  •

 قيود الميزانية 
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 : الجداول فهرس 

هـ 1439/1440 هـ 1438/1439 هـ1437/1438 الجامعية  لألعوام(  أنثى/ذكر ) الجنس حسب الجامعة  طالب عدد إجمالي   يوضح: 1 جدول

 ................................................................................................................................................................... 20 

  و  هـ 1438/1439 و  هـ1437/1438 الجامعي للعام (  أنثى/ذكر ) الجنس  حسب البكالوريوس   لمرحلة الجامعة  طالب مجموع  يوضح: 2 جدول

 21 ................................................................................................................................................ هـ1439/1440

  و  هـ1438/1439 و هـ1437/1438 الجامعي للعام( أنثى/ذكر ) الجنس حسب العليا للدراسات  بالجامعة التعليمية المراحل تصنيف: 3 جدول

 21 ................................................................................................................................................ هـ1439/1440

 23 ...................................................... .الصحية  والمهن العلوم  كلية في دراستهم  تتم  حيث المستجدين الجامعة  طالب أعداد :    4 جدول

 24 .................... ( أنثى/ذكر ) والجنس  الكلية  حسب الثالث  الجامعية المدن   في البكالوريوس   لمرحلة المقيدين   الجامعة  طالب أعداد :    5 جدول

  جميع في ( هـ1439/1440 هـ، 1438/1439 هـ، 1437/1438) التالية الجامعية للسنوات  الجامعة   والخريجات الخريجين  أعداد يبين:  6 جدول

 25 ............................................................................................................ الجامعة  كليات مستوى وعلى  الدراسية  المراحل

  الشرف مرتبة ودرجة والجنس  العلمية الدرجة على  بناء   وفروعها الجامعة  في الشرف  مراتب على الحاصلين  الطالب  أعداد يوضح :   7 جدول

 26 ............................................................................................................................... هـ 1437/1438 الجامعي للعام 

  الشرف مرتبة ودرجة والجنس  العلمية الدرجة على  بناء   وفروعها الجامعة  في الشرف  مراتب على الحاصلين  الطالب  أعداد يوضح :   8 جدول

 27 ............................................................................................................................... هـ 1438/1439 الجامعي للعام 

  الشرف مرتبة ودرجة والجنس  العلمية الدرجة على  بناء   وفروعها الجامعة في الشرف مراتب  على  الحاصلين الطالب  أعداد   يوضح: 9 جدول

 28 ............................................................................................................................... هـ 1439/1440 الجامعي للعام 

 32 ............................. وفروعها  الجامعة وخارج  داخل في تنفيذها  تم والتي  وأنواعها  الطالبية واألنشطة  الفعاليات  أعداد يبين:  10 جدول

 34 ................................... هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  الجامعة  في وأنواعها  الطالبية األنشطة فعاليات  عدد يوضح :  11 جدول

 35 ....................... هـ 1439/1440 الجامعي  للعام الطالب   شؤون عمادة  إشراف تحت  تقام والتي  العام طوال  المستمرة البرامج :   12 جدول

  العام   خالل بالرياض  الجامعة  فرع في الطالب   شؤون عمادة  بها قامت  التي الثقافية/اإلرشادية/التوعوية األنشطة أبرز   يوضح:  13 جدول

 36 ..................................................................................................................................... هـ 1439/1440 الجامعي 

 39 ....................... بجدة  الجامعة فرع في  الطالب شؤون  عمادة بها  قامت  التي   الثقافية/ اإلرشادية/ التوعوية  األنشطة أبرز   يوضح: 14 جدول

 40 .................. باألحساء  الجامعة فرع في  الطالب شؤون  عمادة بها  قامت  التي   الثقافية/ اإلرشادية/ التوعوية  األنشطة أبرز   يوضح: 15 جدول

  كال من فيه المشاركين وعدد  نشاط كل عن ونبذة  بالرياض  الجامعية  المدينة في  االجتماعية األنشطة  أنواع   التالي الجدول   يوضح:  16 جدول

 43 .......................................................................................................................................................... الجنسين

الجنسين  كال من فيه المشاركين  وعدد  نشاط كل  عن ونبذة  بجدة الجامعية المدينة  في االجتماعية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 17 جدول

 ................................................................................................................................................................... 45 

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

 45 .......................................................................................................................................................... الجنسين

 46 ... التطوعي  والعمل الصحية  الثقافة  نشر  في اسهامات  من تقدمة  وما  المجتمع خدمة  في الطالب   شؤون عمادة  دور   الجدول  يوضح: 19 جدول

  خارجها  أو  العمادة   في تقام  والتي  العمل وورش  والدورات  والمؤتمرات المعارض  إقامة في  العلمية العمادة   أنشطة عدد  يوضح: 20 جدول

 47 ........................................................... هـ1439/1440  الجامعي العام   خالل الرياض  في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

  خارجها  أو  العمادة   في تقام  والتي  العمل وورش  والدورات  والمؤتمرات المعارض  إقامة في  العلمية عمادة ال  أنشطة عدد  يوضح: 21 جدول

 47 ................................................................ هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  جدة في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

  خارجها  أو العمادة   في تقام  والتي  العمل وورش  والدورات  والمؤتمرات  المعارض  إقامة  في العلمية  العمادة أنشطة  عدد يوضح :22 جدول

 47 ........................................................... هـ1439/1440  الجامعي  العام خالل األحساء  في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

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

 48 ..................................................................................................................................................... الجنسين كال

 49 ................................... هـ 1439/1440 الجامعي   للعام  بالرياض  الجامعية المدينة في والترفيهية الرياضة   األنشطة  يوضح: 24 جدول
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  كال من فيه المشاركين  وعدد  نشاط كل  عن ونبذة  بجدة  الجامعية  المدينة في والترفيهية  الرياضية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 25 جدول

 51 .......................................................................................................................................................... الجنسين

  من فيه المشاركين  وعدد نشاط  كل عن  ونبذة باألحساء الجامعية  المدينة في فيهيةوالتر   الرياضية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 26 جدول

 51 ..................................................................................................................................................... الجنسين كال

الجنسين كال  من فيه المشاركين  وعدد نشاط  كل عن  ونبذة بالرياض الجامعية المدينة  في الفنية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 27 جدول

 ................................................................................................................................................................... 52 

 53 ... الجنسين  كال من فيه المشاركين  وعدد نشاط  كل  عن ونبذة  بجدة الجامعية المدينة  في الفنية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 28 جدول

الجنسين كال  من فيه المشاركين  وعدد نشاط  كل عن  ونبذة باألحساء الجامعية المدينة  في الفنية  األنشطة  أنواع التالي   الجدول  يوضح: 29 جدول

 ................................................................................................................................................................... 54 

 55 ........................................... هـ 1439/1440 الجامعي  العام  خالل التقنية  األنشطة  في الطالب   شؤون عمادة  دور   يوضح: 30 جدول

 56 ................. هـ 1439/1440 الجامعي  العام   خالل بجدة  الجامعة فرع في التقنية  األنشطة  في الطالب   شؤون عمادة  دور   يوضح: 31 جدول

 56 ............... هـ 1439/1440 الجامعي  العام خالل باألحساء الجامعة بفرع التقنية  األنشطة  في الطالب   شؤون عمادة  دور   يوضح: 32 جدول

  لطالب  هـ، 1439/1440 الجامعي للعام   المصروفة  والمبالغ  الطالب  صندوق خدمات  من المستفيدين  والطالبات  الطالب أعداد   يوضح: 33 جدول

 58 .......................................................................................................................................................... الجامعة 

 59 ......................................الطالب   صحة مركز  خدمات من للمستفيدين  تقديمها تم والتي  الطبية االستشارات   باألرقام يوضح: 34 جدول

 60 .................................................. الجامعة  مستوى على  الطالب صحة مركز  يقدمها  التي   الخدمات مدى  باألرقام  يوضح :  35 جدول

 60 .................................... هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  تنفيذها تم التي اليومية الرحالت   من المستفيدين عدد  يوضح: 36 جدول

 61 ................................... هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  اإلجتماعية بالمشاركة الطالبية  األنشطة  فعاليات مقر  يوضح: 37 جدول

  خارجها  أو  العمادة   في تقام  والتي  العمل وورش  والدورات  والمؤتمرات المعارض  إقامة في  العلمية العمادة   أنشطة عدد  يوضح: 38 جدول

 62 ........................................................... هـ1439/1440  الجامعي العام   خالل الرياض  في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

  خارجها  أو  العمادة   في تقام  والتي  العمل ورش و والدورات  والمؤتمرات المعارض  إقامة في  العلمية العمادة   أنشطة عدد  يوضح: 39 جدول

 62 ................................................................ هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  جدة في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

  خارجها  أو  العمادة   في تقام  والتي  العمل وورش  والدورات  والمؤتمرات المعارض  إقامة في  العلمية العمادة   أنشطة عدد  يوضح: 40 جدول

 62 ........................................................... هـ1439/1440  الجامعي  العام خالل األحساء  في منسوبيها،  أحد  أو العمادة   فيها وتشارك

 63 .............................................................................. هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل الشراكات  أبرز   يوضح: 41 جدول

 64 ........................................ الصحية للعلوم  العزيز   عبد بن  سعود الملك  جامعة  في للطالب   المنفذة التدريبية  البرامج  يوضح: 42 جدول

 64 ...................................................... الصحية   للعلوم العزيز  عبد  بن سعود  الملك  جامعة  في المجتمعية  الشراكات  يوضح: 43 جدول

 67 ...................... هـ 1436/1437 الجامعي العام   خالل والجنسية الجنس الكلية،   الفرع، حسب التدريس  هيئة أعضاء  أعداد   يبين: 44 جدول

 68 ...................... هـ 1437/1438 الجامعي العام   خالل والجنسية الجنس الكلية،   الفرع، حسب التدريس  هيئة أعضاء  أعداد   يبين: 45 جدول

  فروع من  فرع كل على بناء   هـ1438/1439 الجامعي  للعام   بالجامعة حكمهم في  ومن التدريس  هيئة أعضاء   عدد التالي   الجدول  يبين: 46 جدول

 69 .......................................................................................................................................................... الجامعة 

  من  فرع كل على بناء   هـ1439/1440 الجامعي للعام   بالجامعة حكمهم في ومن  التدريس هيئة  أعضاء عدد  التالي الجدول  يبين:  47 جدول

 70 ................................................................................................................................................... الجامعة  فروع

 71 ....................... هـ 1437/1438 الجامعي  العام خالل واألحساء  وجدة بالرياض حكمهم في  ومن التدريس   هيئة أعضاء  أعداد :  48 جدول

 71 ....................... هـ 1438/1439 الجامعي  العام خالل واألحساء  وجدة بالرياض حكمهم في  ومن التدريس   هيئة أعضاء  أعداد :  49 جدول

 71 ....................... هـ 1439/1440 الجامعي  العام خالل واألحساء  وجدة بالرياض حكمهم في  ومن التدريس   هيئة أعضاء  أعداد :  50 جدول

 73 ................................................................... األكاديمية الرتبة على بناء التدريس هيئة  أعضاء أعداد الجدول   يوضح: 51 جدول

  للعام   العلمية الدرجة و  الجنس   الكلية،  الفرع، حسب  الجامعة  في المساعدين واألساتذة  المشاركين واألساتذة  األساتذة   أعداد يوضح :  52 جدول

 74 ..................................................................................................................................... هـ 1437/1438 الجامعي 

  للعام العلمية والدرجة الجنس   الكلية،  الفرع، حسب الجامعة   في المساعدين  واألساتذة المشاركين  واألساتذة  األساتذة أعداد   يوضح: 53 جدول

 75 ..................................................................................................................................... هـ 1438/1439 الجامعي 

  للعام العلمية والدرجة الجنس   الكلية،  الفرع، حسب  الجامعة  في المساعدين واألساتذة  المشاركين واألساتذة  األساتذة   أعداد يوضح :  54 جدول

 76 ..................................................................................................................................... هـ 1439/1440 الجامعي 

 77 .......... هـ 1437/1438 الجامعي للعام   والجنس والكلية  الفرع حسب بالجامعة اللغة  ومدرسي والمعيدين المحاضرين أعداد   يبين: 55 جدول



  

189 
 21/12/2019  م 2018/2019هـ الموافق 1439/1440التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 

 78 ......... هـ 1438/1439 الجامعي  للعام والجنس  والكلية  الفرع حسب  بالجامعة اللغة  ومدرسي  والمعيدين المحاضرين  أعداد يبين:  56 جدول

 79 .......... هـ 1439/1440 الجامعي للعام   والجنس والكلية  الفرع حسب بالجامعة اللغة  ومدرسي والمعيدين المحاضرين أعداد   يبين: 57 جدول

 80 ............................ ( هـ1438/1439 - هـ 1437/1438 -  هـ1436/1437) الجامعية   لألعوام للجامعة   األداء قياس  مؤشر :  58 جدول

 81 ............................. هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل علمية جوائز  على  الحاصلين   بالجامعة التدريس  هيئة أعضاء  يبين: 59 جدول

 85 ................................................ الماضية  الثالث   السنوات خالل التدريس هيئة  أعضاء  من الجامعة مبتعثي أعداد   إجمالي:  60 جدول

 86 ..................................................... جامعية  سنين ثالثة خالل المملكة  وخارج داخل الجامعة   مبتعثي أعداد إجمالي  يبين:  61 جدول

  العام خالل  المراحل لجميع والخريجون  والمقيدين الجدد  المبتعثين عدد  بيان مع  والخارج الداخل  في الجامعة  مبتعثين أعداد   يوضح: 62 جدول

 87 ..................................................................................................................................... هـ 1439/1440 الجامعي 

  لجميع  المبتعثين  عدد إجمالي  من نسبتهم  ومقدار  االبتعاث من  والغرض الجنس   بيان مع  كلية لكل الجدد  المبتعثين أعداد   يوضح: 63 جدول

 88 ............................................................................................................. هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  المراحل

  لجميع المبتعثين عدد  إجمالي  من نسبتهم ومقدار  االبتعاث   من والغرض الجنس   بيان مع  كلية لكل  المقيدين المبتعثين  أعداد يوضح :  64 جدول

 89 ............................................................................................................. هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  المراحل

  لجميع  المبتعثين  عدد إجمالي  من نسبتهم  ومقدار  االبتعاث من  والغرض الجنس   بيان مع  كلية لكل الخريجين المبتعثين أعداد   يوضح: 65 جدول

 90 ............................................................................................................. هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  المراحل

  و  هـ1437/1438 الجامعين  العامين  خالل الكلية حسب  بالجامعة التدريس   هيئة أعضاء  من المتدربين أعداد   يوضح:  66 جدول

 91 ................................................................................................................................................ هـ1438/1439

  و  هـ 1437/1438 الجامعيين العامين  خالل تدريبية بدورات شارك  ممن  الجامعة  في إلداريينا  الموظفين أعداد   يوضح: 67 جدول

 92 ................................................................................................................................................ هـ1438/1439

 93 .......... هـ 1438/1439 الجامعي   العام خالل فيها المشاركين وأعداد  اإلداريين للموظفين  تقديمها تم التي الدورات   عدد يوضح: 68 جدول

 94 ............ هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل فيها  المشاركين  وأعداد اإلداريين  للموظفين تقديمها  تم  التي   الدورات عدد  يوضح: 69 جدول

 100 .................................................................................. بالجامعة  تنفيذها تم  التي   اإلحصائية  البيانات ابرز   يوضح: 70 جدول

 100 .........................................التقرير  تاريخ من  الماضية  الثالث السنوات  خالل  وميزانياتها المدعومة  البحوث عدد  يوضح: 71 جدول

 101 ...............................................هـ 1439/1440 الجامعي  العام خالل  التمويل  جهة حسب المدعومة البحوث   عدد يبين:  72 جدول

 102 ............................................................. وفروعها الجامعة  في الكليات   طريق  عن نشرها تم  التي   األبحاث عدد  يبين: 73 جدول

 ISI مثل العالمية النشر  وقواعد  مراصد  في  الطبية، لألبحاث  العالمي  عبدهللا  الملك مركز  طريق  عن المنشورة  البحوث أعداد   يوضح: 74 جدول

, SCOPUS   103 .................................................................................................. هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل 

 103 .......................................................................................... الكليات  في  للطالب البحثية المنشورات   عدد يبين:  75 جدول

 104 ...................................... التالية   العلمية المجاالت  في  م،2016 العام   خالل نشرها  والجاري المنشورة البحوث   عدد يبين:  76 جدول

 105 ...................................... التالية   العلمية المجاالت  في  م،2017 العام   خالل نشرها  والجاري المنشورة البحوث   عدد يبين:  77 جدول

 105 ....................................... التالية   العلمية المجاالت  في  م،2018 العام خالل  نشرها والجاري المنشورة  البحوث عدد  يبين: 78 جدول

 106 ....................................... التالية   العلمية المجاالت  في  م،2019 العام خالل  نشرها والجاري المنشورة  البحوث عدد  يبين: 79 جدول

 106 ....................................................................... هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل والجمعيات  العلمية   البحوث :  80 جدول

  هـ 1439/1440  الجامعي العام   خالل ومنسوبيه الطبية  لألبحاث العالمي   عبدهللا  الملك  مركز  فيه يشارك  التي العلمية  المجالت  يبين: 81 جدول

 107 .................................................................................................................................................. يلي  كما وهي

 107 ... يلي  كما  وهي  هـ 1439/1440  الجامعي  العام خالل ومنسوبيها  الكليات عبر  الجامعة  فيها تشارك  التي العلمية  المجالت  يبين: 82 جدول

 119 .................... هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل والعالمية المحلية العلمية   الجمعيات   في الجامعة  كليات مساهمات  يوضح: 83 جدول

  الجامعي  العام خالل  الطبية لألبحاث   العالمي هللا  عبد الملك  ومركز  الجامعة  في األختراع  براءة بأسماء  قائمة الجدول  يوضح: 84 جدول

 123 .............................................................................................................................................. هـ1439/1440

 126 ......................... هـ 1439/1440 الجامعي للعام   بالرياض الجامعة  مكتبات في  والنسخ العناوين  وعدد الكتب   بمصادر  بيان: 85 جدول

 126 .............................. هـ 1439/1440 الجامعي  للعام بجدة الجامعة  مكتبات في  والنسخ العناوين  وعدد الكتب   بمصادر  بيان: 86 جدول

 127 ......................... هـ 1439/1440 الجامعي للعام   باألحساء الجامعة  مكتبات في  والنسخ العناوين  وعدد الكتب   بمصادر  بيان: 87 جدول

 127 ........................ هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل واللغة  الكلية   حسب لها المعارة   والفئة المستعارة الكتب   أعداد   يوضح: 88 جدول

هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  المكتبات  زوار  لخدمة  مهنيا   المؤهلين  العاملين وأعداد  وفروعها  الجامعة  مكتبات  أعداد يوضح :  89 جدول

 ................................................................................................................................................................. 129 
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هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل المكتبات عمادة  لمنسوبي العلمية   الدرجة  حسب المكتبات   في للعاملين الدراسية  المؤهالت  يبين: 90 جدول

 ................................................................................................................................................................. 130 

 130 .......................................... هـ 1439/1440 الجامعي  العام  خالل الجنس   حسب المكتبات   عمادة منسوبي أعداد   يوضح: 91 جدول

 131 .. هـ 1439/1440 الجامعي   للعام والمجلدات   والنسخ العناوين وعدد  وفروعها الرئيسي  بمركزها الجامعة   مكتبات مواقع يوضح: 92 جدول

هـ 1439/1440 الجامعي للعام   واألحساء، بجدة  وفروعها  بالرياض الجامعة تقدمها  والتي والماجستير  البكالوريوس   برامج يوضح: 93 جدول

 ................................................................................................................................................................. 134 

 137 ....................... هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  العلمية والدرجة وفروعها الجامعة   من المقدمة  البرامج أعداد   يوضح: 94 جدول

 137 ....................................... التقرير   سنة من الماضية  سنوات  الثالث   خالل منها  المستفيدين  وأعداد التدريبية الدورات  عدد : 95 جدول

 138 .. الجامعي  للعام   وفروعها بالجامعة الرئيسي  بالمركز  المتدربين األطباء  و الزمالة  وأطباء  المقيمين األطباء   عدد  مجموع  يوضح: 96 جدول

 139 ............................................... هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل الجامعة   تقدمها التي  الماجستير  برامج  يستعرض: 97 جدول

 140 ......................... هـ 1439/1440 الجامعي  للعام   الجامعة في بها  الملتحقين األطباء  وعدد  اإلقامة تدريب برامج عدد  يوضح: 98 جدول

  الوطني الحرس بوزارة الصحية  الشؤون مع  بالتعاون  الجامعة من والمقدمة الزمالة  ألطباء التدريبية  البرامج التالي   الجدول  يوضح: 99 جدول

 141 ............................................................. هـ 1439/1440 الجامعي   للعام   المنورة  والمدينة والدمام   واألحساء جدة و  الرياض في

 142 ..................................... هـ 1439/1440 الجامعي  العام  خالل عقدت التي   والمحاضرات والملتقيات  المؤتمرات  أعداد: 100 جدول

  الجامعي العام   خالل العليا   الدراسات عمادة  عبر  أقامتها تمت والتي  الكبرى  المؤتمرات  عناوين التالي   الجدول يوضح : 101 جدول

 142 .............................................................................................................................................. هـ1439/1440

هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  العليا الدراسات   عمادة عبر  الجامعة في  تقام التي العلمية  األنشطة  عدد التالي   الجدول يوضح : 102 جدول

 ................................................................................................................................................................. 142 

 145 ......................... الماضية  سنوات ثالثة خالل والفني  والصحي  اإلداري  الجهاز   من الجامعة موظفي عدد مجموع يوضح: 103 جدول

 145 ............................... هـ 1439/1440 الجامعي  للعام الجامعة  في واألمني والصحي والفني اإلداري  الجهاز  أعداد   توزيع: 104 جدول

 مدينة في هـ1439/1440 الجامعي   العام خالل والجنس والجنسية  الوظيفية المجموعة على بناء   الجامعة في الموظفين  أعداد: 105 جدول

 146 ........................................................................................................................................................ الرياض 

  مدينة في هـ 1439/1440 الجامعي  العام  خالل والجنس والجنسية الوظيفية  المجموعة  على بناء   الجامعة في الموظفين  أعداد:   106 جدول

 146 ............................................................................................................................................................. دةج

 مدينة في هـ1439/1440 الجامعي   العام خالل والجنس والجنسية  الوظيفية المجموعة على بناء   الجامعة في الموظفين  أعداد: 107 جدول

 147 ........................................................................................................................................................ األحساء 

  لالجمالي والنسبة والجنس والجنسية العلمي  المؤهل  على  بناء وذلك  الجامعة   اقسام في االداريين  الموظفيين أعداد  يوضح: 110 جدول

 148 ............................................................................................ الرياض   مدينة في  2018/2019 الموافق هـ1439/1440

  لالجمالي والنسبة والجنس والجنسية العلمي  المؤهل  على  بناء وذلك  الجامعة   اقسام في االداريين  الموظفيين أعداد  يوضح: 111 جدول

 149 ............................................................................................................بجدة  2018/2019 الموافق هـ1439/1440

  لالجمالي والنسبة والجنس والجنسية العلمي  المؤهل  على  بناء وذلك  الجامعة   ساماق في االداريين  الموظفيين أعداد  يوضح: 112 جدول

 150 ............................................................................................ األحساء   مدينة في  2018/2019 الموافق هـ1439/1440

  خالل  وذلك( أنثى/ذكر )  الجنس حسب الجامعة   في ترقيتهم تمت الذين  والصحيين والفنيين اإلداريين  الموظفين أعداد  يوضح: 113 جدول

 150 ..................................................................................................................................... الماضية   الثالث  السنوات

 151 ............ هـ 1437/1438 الجامعي للعام   الوظيفية المجموعة حسب وذلك بالجامعة الوظائف  في السعودة  من المتحققة  النسبة:  114 جدول

 151 ............ هـ 1438/1439 الجامعي للعام   الوظيفية المجموعة حسب وذلك بالجامعة الوظائف  في السعودة  من المتحققة  النسبة:  115 جدول

 151 ............ هـ 1439/1440 الجامعي للعام   الوظيفية المجموعة حسب وذلك بالجامعة الوظائف  في السعودة  من المتحققة  النسبة:  116 جدول

 152 .......................................... التالية المالية لألعوام   السنوي  النمو   ومعدل الجامعة ميزانية في  المالية  االعتمادات توزيع : 117 جدول

 152 ................................................................. م 2019  المالي  للعام   الجامعة ميزانية في المخصصات   مقدار  يوضح: 118 جدول

 152 ............................................................ المصروفة  والمبالغ العقد  وقيمة المعتمدة  والمبالغ  الجامعة  مشاريع يوضح: 119 جدول

  الموافق هـ1439/1440 الجامعي العام في للجامعة االستراتيجية  الخطة أهداف من تحقيقة تم ما التالي الجدول يوضح:  120 جدول

 155 .......................................................................................................................... التالي   النحو على م2018/2019

  للعام   الصحية  للعلوم عبدالعزيز  بن  سعود الملك  جامعة في  العمل  سوق  مع  للمواءمة المستحدثة األقسام   أو  األكاديمية البرامج :  121 جدول

 159 ............................................................................................................ هـ 1440/1441 ،  هـ 1439/1440 الجامعي 
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 159 ............................................... م 2018/2019 األكاديمي للعام   لالعتماد تقدمت  التي   البرامج التالي  الجدول  ويوضح : 122 جدول

  الجامعي  للعام   الجامعة في العالي   التعليم  لبرامج  النوعي  بالمستوى واالرتقاء   الجودة:  االداء  قياس  مؤشرات  يوضح: 123 جدول

 161 .............................................................................................................................................. هـ1439/1440

 162 ............................................................. كالتالي  هي النوعية  والجودة للتطوير  الجامعة  وكالة تترأسها  التي  اللجان:  124 جدول

 162 .................. هـ 1439/1440 الجامعي   العام   خالل للجامعة والنوعي الكمي   األداء كفاءة  قياس  مؤشرات  يبين التالي الجدول : 125 جدول

 166 ........... هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل المرحلة حسب موزعين الجامعة في منح  على الحاصلين  الطالب عدد  يوضح: 126 جدول

 168 ............. الصحية  للعلوم عبدالعزيز  بن سعود  الملك   جامعة في الطالبية  األنشطة  في المشاركين  الطالب   أعداد يوضح  جدول: 127 جدول

 168 ........................................................هـ 1439/1440 الجامعي  للعام   واألحساء وجدة  الرياض  في  العمادة إنجازات :  128 جدول

 169 ............................................... هـ 1439/1440 الجامعي  للعام واألحساء  وجدة   الرياض  في العمادة   إنجازات يوضح: 129 جدول

 170 ................................................................................ هـ 1439/1440 الجامعي للعام   العمادة   إنجازات يوضح: 130 جدول

 170 هـ 1439/1440 الجامعي   للعام  فيها  المتدربين  وعدد  الكلية نفذتها  التي  والتأهيلية التدريبية  والبرامج الدورات   مجاالت يوضح: 131 جدول

 178 .............................................. الجامعة  من  المقدمة  النقل خدمة في منها المستفيدين  وعدد الرحالت  عدد  التالي يوضح: 132 جدول

 178 ...................................... هـ 1439/1440 الجامعي  للعام  الجامعة منسوبي ألسر  الجامعة   تقدمها التي الخدمات  يوضح: 133 جدول

 179 ............................................ هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  الجامعة في  المقدمة الغذائية الوجبات  عدد  يوضح: 134 جدول

 179 ....... وفروعها  الجامعة في هـ 1439/1440 الجامعي   العام خالل  واإلعالم الجامعية للعالقات   العامة  اإلدارة  إنجازات يوضح: 135 جدول

 181 ............................ التالي  النحو على  هـ 1439/1440 الجامعي العام   خالل بالكامل  بتنظيمها اإلدارة  قامت  التي   الفعاليات:  136 جدول

 183 .......................................................................... هـ 1438/1439 الجامعي للعام   الفنية  الشؤون إدارة  إنجازات :  137 جدول

 184 ............................................................... واألحساء  وجدة الرياض  من كل  في بالجامعة الخاصة   المشاريع يوضح : 138 جدول

 186 .............. 20121-2016 االستراتيجية األهداف   وفق  لها المناسب  المقترح  بيان مع  الجامعة  تواجهها تيال التحديات  يوضح : 139 جدول
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 فهرس الرسوم التوضيحية: 

  سنوات الثالث  خالل % 18 بمقدار  وذلك البكالوريوس لمرحلة  الجامعة  المقيدين والطالبات  الطالب   اعداد زيادة  نسبة يوضح: 1 توضيحي رسم

 21 .......................................................................................................................................................... الماضية

  بمقدار  زيادة  وايضا   %32 بمقدار  وذلك  الماجستير   لمرحلة بالجامعة  لمقيدينا  والطالبات الطالب  اعداد  زيادة نسبة يوضح: 2 توضيحي رسم

 22 ................................................................. . الماضية سنوات الثالث  خالل الزمالة  برامج في %16 زياده و االقامة  للبرامج 2%

  والخريجات% 58 للخريجين  النمو نسبة تبلغ  حيث( أنثى/ ذكر ) الجنس  حسب السابقة الخمس   لألعوام الخريجين  أعداد يبين:  3 توضيحي رسم

48% ............................................................................................................................................................ 25 

لإلناث %  67و  للذكور % 8 وقدره  بنمو الجنس حسب  السابقة  الثالث  السنوات خالل  الشرف مرتبة مع الخريجين أعداد   يبين: 4 توضيحي رسم

 ................................................................................................................................................................... 29 

 33 ........................ الماضية  الجامعيه اعوام  الثالث  خالل  الجامعة في وأنواعها  الطالبية  األنشطة  الفعاليات  اعداد يوضح :  5 توضيحي رسم

 72 .............. الماضية   الثالث  الجامعية لألعوام   الجامعة في السعوديين والغير  السعوديين التدريس  هيئة أعضاء   أعداد   بيان:  6 توضيحي رسم

 86 ....................................... % 11 تراجع بنسبة الماضية سنوات الخمس خالل المبتعثين الطالب  أعداد يبين لشكل:  7 توضيحي  رسم

  العام عن %35 بمقدار   للميزانية   ارتفاع  يالحظ حيث  المدعومة األبحاث ميزانية مع مقارنة المدعومة األبحاث  عدد  يبين:  8 توضيحي رسم

 101 ................................................................................ . الماضي العام عن المدعومة  لالبحاث%   21 تراجع ونسبة الماضي

 104 ............................... %5 بنسبة تراجع ويالحظ   الماضية سنوات  الثالث  خالل  الطالبية  البحوث اعداد   مجموع يبين:  9 توضيحي رسم

 128 ............................. واالحساء  وجدة الرياض من كل في الجامعه كليات  مكتبات في المستعاره الكتب اعداد  يبين:  10 توضيحي رسم
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