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  ٤١٢
١٤٣٥١٤٣٤   ٤١٢١
١٤٣٦١٤٣٥   ٤١٢٢
١٤٣٧١٤٣٦   ٤١٢٣
١٤٣٨١٤٣٧   ٤١٢٤
١٤٣٨١٤٣٧٤١٣
١٤٣٨١٤٣٧٤١٤
 ٤٢
  ٤٢١
  ٤٢٢
   ٤٢٣
    

  ٥١١
KAIMRC      ٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
   ٥١٨

 ٥١٩
٥١١٠

٥١١١

٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧٥١١٢

١٤٣٩١٤٣٨٥١١٣

٥١١٤

 ٥١١٥

٥٢
    ٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
١٤٣٧١٤٣٦٥٢٤
٥٢٥
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٢١٠

٥٣
   ٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
١٤٣٨١٤٣٧٥٤
   

    ٦١
  ٦١١
٦١٢
٦١٢١
٦٢
 ٦٢١


٧١
    ٧١٣
٧١٤
٧٢
٧٢١

  ٧٢٢
٧٢٣


٨١
٨١١
  ٨٢
   ٨٢١
   ٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦
  ٨٣
– ٨٣١
– ٨٣٢
  ٨٣٣
٨٣٥
٨٣٧
٨٣٩
 –   ٨٣١٠

 –   ٨٣١١

 –   ٨٣١٢

KAIMRC      ٨٣١٣

  ٨٤
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٥
  ٨٥١
٨٥٢
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المحتوى




   
     
 
  

  
  

  
   
  
 
   
    

       ١١
      ١١١
١٢
– ١٢١
١٢٢
 ١٣
١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤       ١٣١
      ١٣٢
    

   ٢١
        ٢٢
  ٢٢١
٢٢٢
   ٢٢٣
  ٢٢٤
  ٢٢٥
  ٢٣
٢٣١

  ٢٣٢
 ٢٣٣
  ٢٤
    ٢٤١
    

         ٣١١
           ٣١٢
        ٣١٣
١٤٣٨١٤٣٧٣٢
١٤٣٨١٤٣٧٣٥
   

٤١
    ٤١١١
 ٤١١٢
  ٤١٢
١٤٣٥١٤٣٤   ٤١٢١
١٤٣٦١٤٣٥   ٤١٢٢
١٤٣٧١٤٣٦   ٤١٢٣
١٤٣٨١٤٣٧   ٤١٢٤
١٤٣٨١٤٣٧٤١٣
١٤٣٨١٤٣٧٤١٤
 ٤٢
  ٤٢١
  ٤٢٢
   ٤٢٣
    

  ٥١١
KAIMRC      ٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
   ٥١٨

 ٥١٩
٥١١٠

٥١١١

٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧٥١١٢

١٤٣٩١٤٣٨٥١١٣

٥١١٤

 ٥١١٥

٥٢
    ٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
١٤٣٧١٤٣٦٥٢٤
٥٢٥
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩
٥٢١٠

٥٣
   ٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
١٤٣٨١٤٣٧٥٤
   

    ٦١
  ٦١١
٦١٢
٦١٢١
٦٢
 ٦٢١


٧١
    ٧١٣
٧١٤
٧٢
٧٢١

  ٧٢٢
٧٢٣


٨١
٨١١
  ٨٢
   ٨٢١
   ٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦
  ٨٣
– ٨٣١
– ٨٣٢
  ٨٣٣
٨٣٥
٨٣٧
٨٣٩
 –   ٨٣١٠

 –   ٨٣١١

 –   ٨٣١٢

KAIMRC      ٨٣١٣

  ٨٤
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٥
  ٨٥١
٨٥٢
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١٤٣٨١٤٣٧                  
٢٠١٧٢٠١٦
٢٠٣٠ 



                 


 

 –     
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٢٠٢١٢٠١٦ 

              





""





التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨

١٤٣٨١٤٣٧                  
٢٠١٧٢٠١٦
٢٠٣٠ 



                 


 

 –     
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٢٠٢١٢٠١٦ 

              





""
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""

سعادة وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عمادة التطوير

سعادة وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية
وعميد عمادة التطوير 

عبدالـملك بن محـمد الكثـيـري

٢١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أعضاء مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:












–
–

–
–

–
–
–

–


–
–









عبدالـملك بن محـمد الكثـيـري

القادة في الجامعة
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""

سعادة وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية وعميد عمادة التطوير

سعادة وكيل الجامعة المساعد للتطوير والجودة النوعية
وعميد عمادة التطوير 

عبدالـملك بن محـمد الكثـيـري

٢١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أعضاء مجلس جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية:












–
–

–
–

–
–
–

–


–
–









عبدالـملك بن محـمد الكثـيـري

القادة في الجامعة
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها

وكاالت الجامعة:








فروع الجامعة وكلياتها:





















العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها:

ا�دارات في الجامعة:











المجالس واللجان الرئيسية:
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها

وكاالت الجامعة:








فروع الجامعة وكلياتها:





















العمادات والمراكز المساندة في الجامعة:
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وكاالت الجامعة والعمادات وفروع الجامعة وكلياتها:

ا�دارات في الجامعة:











المجالس واللجان الرئيسية:
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الخطة االستراتيجية للجامعة ٢٠١٦- ٢٠٢١ 

النشأة - التطور-  النطاق الجغرافي للجامعة

           


٢٠٣٠

الرؤية والرسالة والقيم وا�هداف

- الرؤية
.                  

- الرسالة
.                  

- القيم ا�ساسية
.    :  .   

.  :  .   
.  : .   

.  : .   
.     : .   

١٤٢٦––
٢٠٠٥
              



٢٠٠٨١٤٢٩––
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أهداف الجامعة االستراتيجية
اهلدف األول


اهلدف الثاين

اهلدف الثالث
اهلدف الرابع

اهلدف اخلامس
اهلدف السادس


اهلدف السابع

اهلدف الثامن
اهلدف التاسع

السلطات وا�دارة
              

              



الهيكل التنظيمي للجامعة
      
                



القيم العامة للخطة االستراتيجية 
    ١


٢


٣


٤

٥
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الخطة االستراتيجية للجامعة ٢٠١٦- ٢٠٢١ 

النشأة - التطور-  النطاق الجغرافي للجامعة

           


٢٠٣٠

الرؤية والرسالة والقيم وا�هداف

- الرؤية
.                  

- الرسالة
.                  

- القيم ا�ساسية
.    :  .   

.  :  .   
.  : .   

.  : .   
.     : .   

١٤٢٦––
٢٠٠٥
              



٢٠٠٨١٤٢٩––
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أهداف الجامعة االستراتيجية
اهلدف األول


اهلدف الثاين

اهلدف الثالث
اهلدف الرابع

اهلدف اخلامس
اهلدف السادس


اهلدف السابع

اهلدف الثامن
اهلدف التاسع

السلطات وا�دارة
              

              



الهيكل التنظيمي للجامعة
       
                



القيم العامة للخطة االستراتيجية 
    ١


٢


٣


٤

٥
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الفصل ا�ول

الطالب والطالبات بالجامعة
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الفصل ا�ول

الطالب والطالبات بالجامعة
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تمهيد:


             
          
          
         

١٤٣٨/١٤٣٧هـ
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تمهيد:


             
          
          
         

١٤٣٨/١٤٣٧هـ
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1.1: عرض بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:

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

١٤٣٨/١٤٣٧١

المرحلة

البكالوريوس















٣٥٢٧
٤٣١٦
٧٨٤٣
٥١
٦٨
١١٩
٩٥٧
٦٢٤
١٥٨١
٢١٥
١١٩
٣٣٤
٩٨٧٧

ماجستير

@ برامج ا¡قامة

@@برامج الزمالة

عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة التصنيف
للعام الجامعي 143٧ /143٨هـ

Residency@

 Fellowship@@

٤٧٥٠
٪٤٨

٥١٢٧
٪٥٢

٩٨٧٧
٪١٠٠




التصنيف
ذكر

العام الجامعي 1437 /  1438هـ

المجموعأنثى
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١٤٣٨/١٤٣٧١

@

١.٢: استعراض تفاصيل البيانات الخاصة بأعداد الطالب بالجامعة على النحو التالي:
1.2.1: حالة الطالب (مستجد – مقيد ) في برنامج السنة التكميلية حسب الجنس (ذكر/أنثى):


               




١٤٣٨/١٤٣٧هـ


املجموعأنثىذكر
١٣٨٣١٥٤٦٢٩٢٩
٪١٠٠٪٥٣٪٤٧

كلية العلوم والمهن الصحية

المستجدون 

١٤٣٨١٤٣٧٣
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1.1: عرض بيانات إحصائية للطالب والطالبات بشكل عام من خالل ما يلي:

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

١٤٣٨/١٤٣٧١

المرحلة

البكالوريوس















٣٥٢٧
٤٣١٦
٧٨٤٣
٥١
٦٨
١١٩
٩٥٧
٦٢٤
١٥٨١
٢١٥
١١٩
٣٣٤
٩٨٧٧

ماجستير

@ برامج ا¡قامة

@@برامج الزمالة

عدد الطالب والطالبات المقيدين بالجامعة التصنيف
للعام الجامعي 143٧ /143٨هـ

Residency@

 Fellowship@@

٤٧٥٠
٪٤٨

٥١٢٧
٪٥٢

٩٨٧٧
٪١٠٠




التصنيف
ذكر

العام الجامعي 1437 /  1438هـ

المجموعأنثى



٣١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

١٤٣٨/١٤٣٧١

@

١.٢: استعراض تفاصيل البيانات الخاصة بأعداد الطالب بالجامعة على النحو التالي:
1.2.1: حالة الطالب (مستجد – مقيد ) في برنامج السنة التكميلية حسب الجنس (ذكر/أنثى):


               




١٤٣٨/١٤٣٧هـ


املجموعأنثىذكر
١٣٨٣١٥٤٦٢٩٢٩
٪١٠٠٪٥٣٪٤٧

كلية العلوم والمهن الصحية

المستجدون 

١٤٣٨١٤٣٧٣
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١،٢،٢: طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب (مقيد - خريج):




المدينة

الرياض

جدة

ا�حساء

العام ا�كاديمي المراحل الدراسية
1437 / 1438هـ

املجموعأنثىذكر

المقيدون

الكلية
الطب

الطب

طب األسنان
الصيدلة

املجموع

املجموع

املجموع
اإلمجايل

النسبة إىل اإلمجايل لنفس العام اجلامعي

العلوم واملهن الصحية

العلوم واملهن الصحية

التمريض

التمريض

التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية الصحية
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

٧٦٨٣٦٧١١٣٥
٩٣٢٢٦

٧٢٥٩١٣١
١٢٥٤١٠٢٢٢٢٧٦

١٣٣

٠٢٥٤٢٥٤
٣٥٤٣٧٨
٢٦٠١٨٧٤٤٧
٢٥٢٢٢٠٢٥٤٥٤٧
٢٥٩٧٢٣٣١
٥٧٧٧٦٤١٣٤١
٠٦٣٢٦٣٢
٢١٥٦٧٧
٨٥٧١٥٢٤٢٣٨١
١٩٩٢٥٩٤٥٨
٠٥٧٦٥٧٦

١٩٩٨٣٥١٠٣٤
٣٥٧٨٤٣٨٤٧٩٦٢
٪١٠٠٪٥٥٪٤٥
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١٫٣: الخريجين

              

               
                 



1.3.1: عدد الطالب والطالبات الخريجين بالجامعة 
١٤٣٥/١٤٣٤هـ ، ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ، ١٤٣٧/١٤٣٦هـ ، ١٤٣٨/١٤٣٧هـ



الكلية

العام 
كليةا�كاديمي 

 الطب
كلية 

ا�سنان

العام الجامعي 
1434 / 1435هـ

العام الجامعي 
1435 / 1436هـ

العام الجامعي 
1436 / 1437هـ

المجموع

كلية
 الصيدلة

المؤهل

أنثىذكرماجستيربكالوريوس

الجنس كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية

كلية الصحة 
العامة 

والمعلوماتية 
الصحية

كلية 
التمريض

إجمالي
عدد 

الخريجين

٤٠٢٢٢٢٠٣٢٠٤٠١٢٧٢٣٣٣٦٠--٧٨

٣١١٨٣٥٣٣٥٦٥٦٢٤٠١٧٢٤١٢--١٤٥

١٨٠١٥٨٤٣٢١٥٦٣٤٥١٧٣٢٢٦٢٩٨

العام الجامعي 
1437٢٠٤١٥٨٤٣٢١٩٦٣٤٧٩٧٣٢٢٨٣٢٤ / 1438هـ

٥٢٤

٥٥٢

٦٠٧٣٠١٦١٥٧٨٣٩١٩٩١٦٠٦٢٤٢٨٢١١٠٢٧١٨٤٨
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١،٢،٢: طالب الجامعة حسب الكلية وحالة الطالب (مقيد - خريج):




المدينة

الرياض

جدة

ا�حساء

العام ا�كاديمي المراحل الدراسية
1437 / 1438هـ

املجموعأنثىذكر

المقيدون

الكلية
الطب

الطب

طب األسنان
الصيدلة

املجموع

املجموع

املجموع
اإلمجايل

النسبة إىل اإلمجايل لنفس العام اجلامعي

العلوم واملهن الصحية

العلوم واملهن الصحية

التمريض

التمريض

التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية الصحية
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقية

٧٦٨٣٦٧١١٣٥
٩٣٢٢٦

٧٢٥٩١٣١
١٢٥٤١٠٢٢٢٢٧٦

١٣٣

٠٢٥٤٢٥٤
٣٥٤٣٧٨
٢٦٠١٨٧٤٤٧
٢٥٢٢٢٠٢٥٤٥٤٧
٢٥٩٧٢٣٣١
٥٧٧٧٦٤١٣٤١
٠٦٣٢٦٣٢
٢١٥٦٧٧
٨٥٧١٥٢٤٢٣٨١
١٩٩٢٥٩٤٥٨
٠٥٧٦٥٧٦

١٩٩٨٣٥١٠٣٤
٣٥٧٨٤٣٨٤٧٩٦٢
٪١٠٠٪٥٥٪٤٥



٣٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

١٫٣: الخريجين

              

               
                 



1.3.1: عدد الطالب والطالبات الخريجين بالجامعة 
١٤٣٥/١٤٣٤هـ ، ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ، ١٤٣٧/١٤٣٦هـ ، ١٤٣٨/١٤٣٧هـ



الكلية

العام 
كليةا�كاديمي 

 الطب
كلية 

ا�سنان

العام الجامعي 
1434 / 1435هـ

العام الجامعي 
1435 / 1436هـ

العام الجامعي 
1436 / 1437هـ

المجموع

كلية
 الصيدلة

المؤهل

أنثىذكرماجستيربكالوريوس

الجنس كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية

كلية الصحة 
العامة 

والمعلوماتية 
الصحية

كلية 
التمريض

إجمالي
عدد 

الخريجين

٤٠٢٢٢٢٠٣٢٠٤٠١٢٧٢٣٣٣٦٠--٧٨

٣١١٨٣٥٣٣٥٦٥٦٢٤٠١٧٢٤١٢--١٤٥

١٨٠١٥٨٤٣٢١٥٦٣٤٥١٧٣٢٢٦٢٩٨

العام الجامعي 
1437٢٠٤١٥٨٤٣٢١٩٦٣٤٧٩٧٣٢٢٨٣٢٤ / 1438هـ

٥٢٤

٥٥٢

٦٠٧٣٠١٦١٥٧٨٣٩١٩٩١٦٠٦٢٤٢٨٢١١٠٢٧١٨٤٨



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٣٤

٪١٥٢

٪١٢٪٢١٣

أعداد الخريجين ل�عوام ا�ربع السابقة 

٣٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

خريجي العام ا�كاديمي 1434 / 1435 – 2013 / 2014 الحاصلين على مراتب الشرف

الكلية

كلية الطب

كلية 
التمريض

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

املجموع الكلي

المجموعالمنطقة الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياضالرياض

بكالوريوس
األحساء
الرياض
جدة

الرياض

ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر

٢
١
٠
٠
٠

١١
٤
٢
٠
٠

١٣
١٢
٤
٣
١

٢٦
١٧
٦
٣
١
٥٣

 ٧
١٤٣٦١٤٣٥

 ٦
١٤٣٥١٤٣٤

كلية 
التمريض

 خريجي العام ا�كاديمي 1435 / 1436هـ - 2014 / 2015م الحاصلين على مراتب الشرف

الكلية

كلية الطب

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

املجموع الكلي

المجموعالمنطقة الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض

بكالوريوس

األحساء
الرياض
جدة

ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى

٤
٩
٠
٠
٠

٢٢
٨
٥
٤
٠

٢٠
٨
٣
٧
٣

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

الرياض

الرياض

٠٣٦ذكر
٠٢١ذكر

٤٦
٢٥
٨
١١
٣
٩
٣

١٠٥

١.3.٢: خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٣٤

٪١٥٢

٪١٢٪٢١٣

أعداد الخريجين ل�عوام ا�ربع السابقة 

٣٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

خريجي العام ا�كاديمي 1434 / 1435 – 2013 / 2014 الحاصلين على مراتب الشرف

الكلية

كلية الطب

كلية 
التمريض

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

املجموع الكلي

المجموعالمنطقة الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياضالرياض

بكالوريوس
األحساء
الرياض
جدة

الرياض

ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر

٢
١
٠
٠
٠

١١
٤
٢
٠
٠

١٣
١٢
٤
٣
١

٢٦
١٧
٦
٣
١
٥٣

 ٧
١٤٣٦١٤٣٥

 ٦
١٤٣٥١٤٣٤

كلية 
التمريض

 خريجي العام ا�كاديمي 1435 / 1436هـ - 2014 / 2015م الحاصلين على مراتب الشرف

الكلية

كلية الطب

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

املجموع الكلي

المجموعالمنطقة الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض

بكالوريوس

األحساء
الرياض
جدة

ذكر
انثى
انثى
انثى
انثى

٤
٩
٠
٠
٠

٢٢
٨
٥
٤
٠

٢٠
٨
٣
٧
٣

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

الرياض

الرياض

٠٣٦ذكر
٠٢١ذكر

٤٦
٢٥
٨
١١
٣
٩
٣

١٠٥

١.3.٢: خريجي الجامعة الحاصلين على مراتب الشرف
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 ٨
١٤٣٧١٤٣٦

بكالوريوس

خريجي العام ا�كاديمي 1436 / 1437 هـ - 2015 / 2016م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموعالمنطقةالكلية الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض
جدة

األحساء
الرياض
جدة

الرياض

الرياض

الرياض

الرياض

ذكر
انثى
ذكر
انثى
انثى
انثى

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

١٨
٨

١٩
١٠

٢٢
٧

٨
١

٩
٧

٧
٧

١
-

٥
-

٧
٥

-
٢

٤
-

٢
٣

-
-

١
-

-
٣

٥٩
٢٥
٢٤
١٥
١٣
٥
٦
٥
١
٣

١٥٦

كلية الطب

  كلية التمريض 

كلية طب 
ا�سنان

كلية الصيدلة 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

املجموع الكلي

٣٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

 ٩
١٤٣٨١٤٣٧

بكالوريوس

خريجي العام ا�كاديمي 143٧ / 143٨ هـ - 201٦ / 201٧م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموعالمنطقةالكلية الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض
جدة

األحساء
الرياض
جدة

الرياض

األحساء

الرياض

الرياض

ذكر
انثى
ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر

انثى

انثى

ذكر

٢٥
١٠

٢٤
١٥

٢١
٥

٨
١

٩
٥

٤
٤

٢
-

١
-

٥
٣

٣
٢

١٣
٥

٢٦
١٢

٣
١

٤
-

٥
٧

٧٠
٣٠
٢١
١٠
٨
٣
٤٢
١٩

٢٣٥-ذكر
١٢
٨

الرياض
٢٣٢٧ذكر
١٢٣-ذكر

٢٣٨

كلية الطب

  كلية التمريض 

كلية طب 
ا�سنان

كلية الصيدلة 

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

املجموع الكلي



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٣٦

 ٨
١٤٣٧١٤٣٦

بكالوريوس

خريجي العام ا�كاديمي 1436 / 1437 هـ - 2015 / 2016م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموعالمنطقةالكلية الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض
جدة

األحساء
الرياض
جدة

الرياض

الرياض

الرياض

الرياض

ذكر
انثى
ذكر
انثى
انثى
انثى

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

١٨
٨

١٩
١٠

٢٢
٧

٨
١

٩
٧

٧
٧

١
-

٥
-

٧
٥

-
٢

٤
-

٢
٣

-
-

١
-

-
٣

٥٩
٢٥
٢٤
١٥
١٣
٥
٦
٥
١
٣

١٥٦

كلية الطب

  كلية التمريض 

كلية طب 
ا�سنان

كلية الصيدلة 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

املجموع الكلي

٣٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

 ٩
١٤٣٨١٤٣٧

بكالوريوس

خريجي العام ا�كاديمي 143٧ / 143٨ هـ - 201٦ / 201٧م الحاصلين على مراتب الشرف

المجموعالمنطقةالكلية الدرجة
 العلمية

ممتاز مع مرتبة الجنس
الشرف ا�ولى

ممتاز مع مرتبة 
الشرف الثانية

جيد جدا مع مرتبة 
الشرف الثانية

الرياض
الرياض
جدة

األحساء
الرياض
جدة

الرياض

األحساء

الرياض

الرياض

ذكر
انثى
ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر

انثى

انثى

ذكر

٢٥
١٠

٢٤
١٥

٢١
٥

٨
١

٩
٥

٤
٤

٢
-

١
-

٥
٣

٣
٢

١٣
٥

٢٦
١٢

٣
١

٤
-

٥
٧

٧٠
٣٠
٢١
١٠
٨
٣
٤٢
١٩

٢٣٥-ذكر
١٢
٨

الرياض
٢٣٢٧ذكر
١٢٣-ذكر

٢٣٨

كلية الطب

  كلية التمريض 

كلية طب 
ا�سنان

كلية الصيدلة 

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

كلية الصحة العامة 
والمعلوماتية

 الصحية

املجموع الكلي
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٪٦٥٤

٪٤٧٪٧٩٥

الفصل الثاني

ا�نشطة والخدمات الطالبية



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٣٨

٪٦٥٤

٪٤٧٪٧٩٥

الفصل الثاني

ا�نشطة والخدمات الطالبية



٤١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

تمهيد:

          
       
      

١٤٣٨١٤٣٧



٤١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

تمهيد:

          
       
      

١٤٣٨١٤٣٧
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٢٫١: ا�نشطة والخدمات الطالبية

                
              
              



 
                  
               



١٤٣٨١٤٣٧١٠

نوع النشاط

ثقافي

تدريب

رياضي

اجتماعي

ا�جمالي

عدد المشاركينعدد االنشطة

 ٢٤٠٣٢٠٠
 ٤٠٢٤٠٠
 ٤٤٩٠٠
 ١٥٠٣١٧٠

٣٢٠٠٠مسرحي
٤٧٧١١٦٧٠

١٥٠٠

١٤٣٨١٤٣٧٦

١٤٣٨١٤٣٧٧

٤٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

ا�نشطة التدريبية

 
٥٠%

 
٨%

 
٩%

 
٣٢%

 
١%

ا�نشطة التدريبية     
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٢٫١: ا�نشطة والخدمات الطالبية

                
              
              



 
                  
               



١٤٣٨١٤٣٧١٠

نوع النشاط

ثقافي

تدريب

رياضي

اجتماعي

ا�جمالي

عدد المشاركينعدد االنشطة

 ٢٤٠٣٢٠٠
 ٤٠٢٤٠٠
 ٤٤٩٠٠
 ١٥٠٣١٧٠

٣٢٠٠٠مسرحي
٤٧٧١١٦٧٠

١٥٠٠

١٤٣٨١٤٣٧٦

١٤٣٨١٤٣٧٧

٤٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

ا�نشطة التدريبية

 
٥٠%

 
٨%

 
٩%

 
٣٢%

 
١%

ا�نشطة التدريبية     



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٤٤

٢.٢: البرامج الكبرى الموسمية والبرامج المستمرة طوال العام الجامعي





١٤٣٨١٤٣٧١١

البرامج الكبرى الموسمية

البرنامج

بداية خير

عدد المستفيدين
إجمالي 

أنثىذكر

االحتفال باليوم الوطني

حياكم

يوم اللغة العربية

مؤتمر التخصصات
 الصحية

ا�ولمبياد الجامعي

الحفل الختامي

ا¦جمالي

تيديكس

الفرعنبذة تعريفية

برامج العام الجامعي 1437 / 1438هـ

إستقبال الطالب املستجدين

إستقبال الطالب املتميزين بالتعاون مع مؤسسة موهبة

االحتفال باليوم الوطين السعودي

االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ١٨ديسمرب

هو مؤمتر يقام من قبل جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم
 الصحية ممثلة بنادي الطالب باجلامعة وبإشراف عمادة شؤون الطالب 

ويعترب مؤمتر التخصصات الصحية أحد املؤمترات القليلة اليت
 تستهدف بشكل أساسي طالب وطالبات املجال الصحي

 من مجيع التخصصات والسنوات الدراسية.

نشاط رياضي يدعم مبدأ اجلامعة يف تعزيز الصحة العامة

برنامج يهدف لنشر األفكار اجلديدة والتجارب املتميزة

حفل ختامي سنوي لفعاليات األنشطة الطالبية

١٢٠٠٩٥٠الرياض - جدة - األحساء

--

--

١٦٠٠-

--

١٨٠٠١٢٠٠
٤٥٧٠ ٨٩٣٠

١٨٠٢٢٠

٢٣٩٨١٢٠٠

الرياض - جدة

الرياض - جدة - األحساء

الرياض

البرنامج الثقافي
برنامج متعدد املحأور يهدف إىل تعزيز وتوسيع

١٧٥٢١٠٠٠ مدارك الطالب الثقافية

٢١٥٠

-

-

١٦٠٠

-
٣٠٠٠
١٣٥٠٠

٤٠٠

٣٥٩٨

٢٧٥٢ الرياض - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

الرياض

الرياض - جدة - األحساء

١٤٣٨١٤٣٧١٢

البرامج المستمرة طوال العام

البرنامج
إجمالي عدد المستفيدين

ذكر

أرشدني

متأكد

نقاطي

سراج

الفرعنبذة تعريفية

برامج العام الجامعي 1437 / 1438هـ

برنامج لرفع التوعية الصحية يف املجتمع جتاه بعض األمراض
 وتصحيح االعتقادات الشائعة حوهلا.

مبادرة تدعو إىل إحياء روح "اقرأ" يف املجتمع الطاليب، 
وخلق بيئة للتبادل املعريف والثقايف والفكري.

برنامج حلساب نقاط إجنازات الطالب خالل العام الدراسي
 ليتم اختيار الفائزين باملراكز األوىل

١٧٠٠٠٠

١٠٧٤١٠٥٠
مجيع الطالب والطالبات الذين 
حضروا األنشطة على مدار العام

٢٤٥٠٢٠٢٢ الرياض - جدة - األحساء

الرياض

الرياض - جدة - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

هو حلقة الوصل بينك وبني الطالب والطالبات األقدم يف 
اجلامعة. يقدم املرشد الطاليب املشورة للطالب املستفيد 
بناء على جتربته الشخصية، كاملساعدة يف حل الصعوبات 

األكادميية اليت قد يواجهها الطالب املستفيد

أنثى
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١٣

أنثى

اسم النشاط
إجمالي 

عدد
 المستفيدين

أنثىذكر

نقل الخبرات ومقدمة
 للكلّيات

Professionalism

سندك

تفضل كتابي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

هو نشاط يهدف لتوعية طالبات الصيدله من مجيع الدفعات بأمهية اإلحترافيه أثناء
 العمل والتعامل مع املوظفات والزميالت داخل وخارج الكليه أقيم النشاط بتاريخ ٢٥ سبتمرب ٢٠١٦

يف ٢٩ سبتمرب ٢٠١٦  انطلقت مبادرة جلمع كتب طالب وطالبات الدفعات
 السابقة للسنوات التحضريية، و إعطاؤها ملن بعدهم.

انطلق نشاط أكادميي  بتاريخ ٢٦ سبتمرب ٢٠١٦  امتد خالل الفصل الدراسي األول كامًال ،
 ساعد الطالب و ثقفهم أكادمييا وختطي العقبات اليت قد تواجههم

٩٠١١٠

٨٠-

-٣٠

٢٩٠٣٠٠
نشاط يهتم بنقل اخلربات لطالب وطالبات السنة احلالية من زمالئهم يف السنوات 

السابقة أقيم النشاط من١٨-٢٩ سبتمرب ٢٠١٦

كيفية االستفادة من موقع
 Lynda التعليمي

سيرتي

يوم الصيدلي
 السعودي

٣٢-نتعأون �فضل

٦٦١٠٠

٢٩٤٠

٦٢-
نشاط حول موقع Lynda هو موقع تعليمي مدفوع حيتوي على دورات يف شىت العلوم والتقنيات 

والربامج، أقيم النشاط بتاريخ ٢٩ سبتمرب ٢٠١٦

نشاط كان عبارة عن دعوة بعض األطباء أصحاب اخلربة الطويل يف املهنة ملشاركة قصصهم 
وجتارهبم مع الطالب واحلضور

٢.٢.١: ا�نشطة الثقافية
                  


حمأولة االستفادة من خربات طالبات املسار الثاين وتوظيفها بشكل يستفيد منه طالبات املسار األول 
انطلق النشاط  بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٦

نشط يوضح دور وأمهية الصيديل يف املجتمع أقيم بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٦

٥٩٢٠الصيدلي الرابح

لنصنع الفرق

Clinical Dental

Photography Workshop 

Skill Presentations

Dental Entertainment Hub-٢٥

٤٥٢١

١٠٤٢

١٠٠٣٣٠ استضافة متحدثني معروفني ملشاركة جتارهبم اليت أحدثت فرق يف حياهتم أو حياة من هم حوهلم 
يف جلسة حوارية انطلق النشاط بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٦ .

عبارة عن أسئلة اسبوعية ختص ختصص الصيدلة يستهدف طالب الصيدلة ويهدف إىل زيادة 
حمصول املعلومات حول الصيدلة عند طالب الكلية انطلقت املسابقة بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٦

ورشة عمل بدأت بتاريخ ١٢ أكتوبر  للتدرب على الطريقة الصحيحة لتصوير فم املريض من اخلارج 
والداخل للتمكن من عرض احلالة بالطريقة املطلوبة

برنامج ثقايف مستمر ملدة شهرين ويتخلل هذه املدة عدة نشاطات ومسابقات على فترات متقطعة 
وخمتلفة انطلق يف تاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦.

شرح كيفية تقدمي عرض متكامل، باإلضافة إىل بعض مهارات اإللقاء بدأ يف ١٣ أكتوبر

المسابقة العلمية الثقافية
 لكلية طب ا�سنان

Save it now to save you later-٥٥

-٥٧

تقوم الدورة بتعليم ممارسي طب األسنان بعض التمارين اليت هتدف إىل جتنب إصابات العظام و 
العضالت انطلقت يف تاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٦ .

مسابقة علمية ثقافية تشارك فيها طالبات كلية طب األسنان انطلقت بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦

Crash Course in
Emergency Medicine 

تحدي القراءة

تحدي القراءة

٣٥٢٢

٩٥-

٢٠٠

٨٠

٣٠

٥٩٠

٣٢

١٦٦

٦٩

٦٢

٧٩

٢٥

٦٦

٥٢

٤٣٠

٥٥

٥٧

٥٧

٩٥
٩٦١١١٨٤٢١٤٥

عبارة عن مسابقة ثقافية تقام على ثالث فترات يف كل فترة يتم اختيار كتاب ووضع اسئلة تنافسية 
على الكتاب انطلقت املسابقة بتاريخ ٢٥ أكتوبر٢٠١٦

نشاط كان عبارة عن سلسلة حماضرات تتحدث عن أمهية ختصص الطوارئ وعالقته باملواضيع 
املقدمة للسنوات ما قبل اإلكلينيكية انطلق بتاريخ ٣١كتوبر ٢٠١٦
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٢.٢: البرامج الكبرى الموسمية والبرامج المستمرة طوال العام الجامعي





١٤٣٨١٤٣٧١١

البرامج الكبرى الموسمية

البرنامج

بداية خير

عدد المستفيدين
إجمالي 

أنثىذكر

االحتفال باليوم الوطني

حياكم

يوم اللغة العربية

مؤتمر التخصصات
 الصحية

ا�ولمبياد الجامعي

الحفل الختامي

ا¦جمالي

تيديكس

الفرعنبذة تعريفية

برامج العام الجامعي 1437 / 1438هـ

إستقبال الطالب املستجدين

إستقبال الطالب املتميزين بالتعاون مع مؤسسة موهبة

االحتفال باليوم الوطين السعودي

االحتفال باليوم العاملي للغة العربية ١٨ديسمرب

هو مؤمتر يقام من قبل جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم
 الصحية ممثلة بنادي الطالب باجلامعة وبإشراف عمادة شؤون الطالب 

ويعترب مؤمتر التخصصات الصحية أحد املؤمترات القليلة اليت
 تستهدف بشكل أساسي طالب وطالبات املجال الصحي

 من مجيع التخصصات والسنوات الدراسية.

نشاط رياضي يدعم مبدأ اجلامعة يف تعزيز الصحة العامة

برنامج يهدف لنشر األفكار اجلديدة والتجارب املتميزة

حفل ختامي سنوي لفعاليات األنشطة الطالبية

١٢٠٠٩٥٠الرياض - جدة - األحساء

--

--

١٦٠٠-

--

١٨٠٠١٢٠٠
٤٥٧٠ ٨٩٣٠

١٨٠٢٢٠

٢٣٩٨١٢٠٠

الرياض - جدة

الرياض - جدة - األحساء

الرياض

البرنامج الثقافي
برنامج متعدد املحأور يهدف إىل تعزيز وتوسيع

١٧٥٢١٠٠٠ مدارك الطالب الثقافية

٢١٥٠

-

-

١٦٠٠

-
٣٠٠٠
١٣٥٠٠

٤٠٠

٣٥٩٨

٢٧٥٢ الرياض - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

الرياض

الرياض - جدة - األحساء

١٤٣٨١٤٣٧١٢

البرامج المستمرة طوال العام

البرنامج
إجمالي عدد المستفيدين

ذكر

أرشدني

متأكد

نقاطي

سراج

الفرعنبذة تعريفية

برامج العام الجامعي 1437 / 1438هـ

برنامج لرفع التوعية الصحية يف املجتمع جتاه بعض األمراض
 وتصحيح االعتقادات الشائعة حوهلا.

مبادرة تدعو إىل إحياء روح "اقرأ" يف املجتمع الطاليب، 
وخلق بيئة للتبادل املعريف والثقايف والفكري.

برنامج حلساب نقاط إجنازات الطالب خالل العام الدراسي
 ليتم اختيار الفائزين باملراكز األوىل

١٧٠٠٠٠

١٠٧٤١٠٥٠
مجيع الطالب والطالبات الذين 
حضروا األنشطة على مدار العام

٢٤٥٠٢٠٢٢ الرياض - جدة - األحساء

الرياض

الرياض - جدة - األحساء

الرياض - جدة - األحساء

هو حلقة الوصل بينك وبني الطالب والطالبات األقدم يف 
اجلامعة. يقدم املرشد الطاليب املشورة للطالب املستفيد 
بناء على جتربته الشخصية، كاملساعدة يف حل الصعوبات 

األكادميية اليت قد يواجهها الطالب املستفيد

أنثى
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١٣

أنثى

اسم النشاط
إجمالي 

عدد
 المستفيدين

أنثىذكر

نقل الخبرات ومقدمة
 للكلّيات

Professionalism

سندك

تفضل كتابي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

هو نشاط يهدف لتوعية طالبات الصيدله من مجيع الدفعات بأمهية اإلحترافيه أثناء
 العمل والتعامل مع املوظفات والزميالت داخل وخارج الكليه أقيم النشاط بتاريخ ٢٥ سبتمرب ٢٠١٦

يف ٢٩ سبتمرب ٢٠١٦  انطلقت مبادرة جلمع كتب طالب وطالبات الدفعات
 السابقة للسنوات التحضريية، و إعطاؤها ملن بعدهم.

انطلق نشاط أكادميي  بتاريخ ٢٦ سبتمرب ٢٠١٦  امتد خالل الفصل الدراسي األول كامًال ،
 ساعد الطالب و ثقفهم أكادمييا وختطي العقبات اليت قد تواجههم

٩٠١١٠

٨٠-

-٣٠

٢٩٠٣٠٠
نشاط يهتم بنقل اخلربات لطالب وطالبات السنة احلالية من زمالئهم يف السنوات 

السابقة أقيم النشاط من١٨-٢٩ سبتمرب ٢٠١٦

كيفية االستفادة من موقع
 Lynda التعليمي

سيرتي

يوم الصيدلي
 السعودي

٣٢-نتعأون �فضل

٦٦١٠٠

٢٩٤٠

٦٢-
نشاط حول موقع Lynda هو موقع تعليمي مدفوع حيتوي على دورات يف شىت العلوم والتقنيات 

والربامج، أقيم النشاط بتاريخ ٢٩ سبتمرب ٢٠١٦

نشاط كان عبارة عن دعوة بعض األطباء أصحاب اخلربة الطويل يف املهنة ملشاركة قصصهم 
وجتارهبم مع الطالب واحلضور

٢.٢.١: ا�نشطة الثقافية
                  


حمأولة االستفادة من خربات طالبات املسار الثاين وتوظيفها بشكل يستفيد منه طالبات املسار األول 
انطلق النشاط  بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٦

نشط يوضح دور وأمهية الصيديل يف املجتمع أقيم بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٦

٥٩٢٠الصيدلي الرابح

لنصنع الفرق

Clinical Dental

Photography Workshop 

Skill Presentations

Dental Entertainment Hub-٢٥

٤٥٢١

١٠٤٢

١٠٠٣٣٠ استضافة متحدثني معروفني ملشاركة جتارهبم اليت أحدثت فرق يف حياهتم أو حياة من هم حوهلم 
يف جلسة حوارية انطلق النشاط بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٦ .

عبارة عن أسئلة اسبوعية ختص ختصص الصيدلة يستهدف طالب الصيدلة ويهدف إىل زيادة 
حمصول املعلومات حول الصيدلة عند طالب الكلية انطلقت املسابقة بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٦

ورشة عمل بدأت بتاريخ ١٢ أكتوبر  للتدرب على الطريقة الصحيحة لتصوير فم املريض من اخلارج 
والداخل للتمكن من عرض احلالة بالطريقة املطلوبة

برنامج ثقايف مستمر ملدة شهرين ويتخلل هذه املدة عدة نشاطات ومسابقات على فترات متقطعة 
وخمتلفة انطلق يف تاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦.

شرح كيفية تقدمي عرض متكامل، باإلضافة إىل بعض مهارات اإللقاء بدأ يف ١٣ أكتوبر

المسابقة العلمية الثقافية
 لكلية طب ا�سنان

Save it now to save you later-٥٥

-٥٧

تقوم الدورة بتعليم ممارسي طب األسنان بعض التمارين اليت هتدف إىل جتنب إصابات العظام و 
العضالت انطلقت يف تاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٦ .

مسابقة علمية ثقافية تشارك فيها طالبات كلية طب األسنان انطلقت بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦

Crash Course in
Emergency Medicine 

تحدي القراءة

تحدي القراءة

٣٥٢٢

٩٥-

٢٠٠

٨٠

٣٠

٥٩٠

٣٢

١٦٦

٦٩

٦٢

٧٩

٢٥

٦٦

٥٢

٤٣٠

٥٥

٥٧

٥٧

٩٥
٩٦١١١٨٤٢١٤٥

عبارة عن مسابقة ثقافية تقام على ثالث فترات يف كل فترة يتم اختيار كتاب ووضع اسئلة تنافسية 
على الكتاب انطلقت املسابقة بتاريخ ٢٥ أكتوبر٢٠١٦

نشاط كان عبارة عن سلسلة حماضرات تتحدث عن أمهية ختصص الطوارئ وعالقته باملواضيع 
املقدمة للسنوات ما قبل اإلكلينيكية انطلق بتاريخ ٣١كتوبر ٢٠١٦



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٤٨

أنثى

اسم النشاط
إجمالي 

عدد 
المستفيدين

أنثىذكر

الدكتورة مالك الثقفي 
... من الصفر !

نقل تجارب
 التدريب الصيفي

دروس تمريضية

كيف تكونين 
قائدة فعالة

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

لقاءات بدأت بتاريخ ٣٠ اكتوبر ٢٠١٦  معنَية بإرشاد طالبات السنة الثالثة خبصوص تدريبهم
 الصيفي باملستشفى بعد هناية السنة.

حماضرة ُموّجهه لقائدات الّشعب يف السنة التحضريّية حىت يستطعن القيام بدورهن
 على أكمل وجه أقيمت بتاريخ ١ نوفمرب ٢٠١٦

دروس وورش عمل دورّية تطرح مهارات و معلومات متنوعة هتم طالبات التمريض 
انطلق النشاط بتاريخ ٣نوفمرب٢٠١٦

-٢٠٠

-٧٨

-٤٦٠

١٩٠١٤٤ روت الدكتورة مالك عابد الثقفي قصتها مع مرضها النادر وبداية مشوارها يف دراسة الطب البشري 
وابتعاثها للخارج للتخصص يف جمال دقيق وذلك كان بتاريخ ١ نوفمرب٢٠١٦

منكم واليكم

أطلق المخترع الصغير
 الذي  بداخلك

لتكن مخترعًا

Debate Hour
-٥٩

-٣٦

-٤٢

٦٠١٩٣ إعادة التعريف مبوقع ليندا التعليمي بشكل أقرب وأسهل للطالب والطالبات من خالل إقامة أركان 
يف مجيع كليات اجلامعة على أيام متفرقة اقيم بتاريخ ٦ نوفمرب٢٠١٦

مشاركة الطالبات اختراعاهتن على لوحه االخترعات اليت سوف يتم تعليقها ببهو مبىن كلية الطب 
وكلية العلوم واملهن الصحية بلغة يفهمها اجلميع يف جو يغلب عليه املرح والفكاهه اطلق النشاط 

بتاريخ ٦ نوفمرب٢٠١٦
عبارة عن مناظرات وهي نوع رمسي من املناقشة وختتلف عن اجلدل املعتمد على البالغة واإلقناع 

أقيمت بتاريخ ٩ نوفمرب ٢٠١٦ .
نشاط يهدف بالتعريف بالفرص و اخلطوات املتاحه لعمل اإلختراع يف احلرس الوطين انطلق بتاريخ

٨ نوفمرب ٢٠١٦

٩٠٢٢٥لقاءات مشكاتي

OSCE Simulation

جمالك في ابتسامتك

مبادرة ساير

حملة حياتك 
٦٤-باختيارك

٨٨٤٠

-١٠٧

-١٦٠
تدريب طالبات الدفعة الثالثة عشر على اختبار املهارات االكلينيكّية من قبل طالبات أكرب منهّن 

وذلك عن طريق حجز نفس املكان الذي يقام فيه االختبار وحماكاة أجواء االختبار جبميع جوانبه، 
أقيم النشاط بتاريخ ٧-٨ نوفمرب  ٢٠١٦ .

وهي عبارة عن سلسلة لقاءات تتحدث عن املجال التقين عموما وعن جتارب شخصية بذلت يف هذا 
املجال انطلقت يف ٨ نوفمرب ٢٠١٦

محلة توعوية  يف ٧ نوفمرب٢٠١٦ يف اسبوع صحة األسنان لرفع وعي الطالبات حول اإلهتمام بصحة 
األسنان يف مدرسة أم املؤمنني صفية بنت حيي الثانوية

محلة ثقافية تعىن مبرضي الضغط و السكري بالتعاون مع مجعية النهضة النسائية يوم ١٤ 
نوفمرب٢٠١٦

هي أحد احلمالت اليت تقوم هبا مبادرة الربنامج السعودي للتنظيم املتكامل للمضادات احليوية 
بدأت يف ٢١نوفمرب٢٠١٦

Toastmasters Workshop
(How to communicate as a Doctor) 

حملة أسنانك
٩٧١٥٠ تعكس صحتك

-٩٥

محلة هتدف لنشر الوعي بأمهية صحة الفم واألسنان وتأثريها على كامل صحة اجلسم انطلقت 
من ٢١ -٢٤ نوفمرب٢٠١٦ .

ورشة عمل خمتارة هتتم بتطوير مهارات التواصل و القيادة للفرد مقدمة من أعضاء منظمة 
التوستماسترز العاملية انطلقت يف ٢٣ نوفمرب٢٠١٦  ..

Mystery Date!

زيارة معرض 
٣٢-مشكاة التفاعلي

-٩٧

زياره علميه ملعرض مشكاه التفاعلي للطاقة الذرية واملتجددة بتاريخ ٢٨ نوفمرب ٢٠١٦

نشاط مت فيه تبادل الكتب املفضلة بني الطالبات بشكل غامض. يتم استعارة الكتاب وهو مغلف 
حبيث أن الطالبة ال تعرف الكتاب الذي سوف يصاحبها للمرتل. تعزيز روح املشاركة والعطاء بني 

الطالبات أقيم بتاريخ ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦ .

نقل الخبرات

ا«جمالي

٧٦- نقل اخلربات بني الطالب مبختلف املستويات انطلق قي ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦

 How to answer the judg's
questions perfectly?

Poster Program-٣٥

-٣٥

٢٠٠

٧٨

٤٦٠

٣٣٤

٥٩

٣٦

٤٢

٢٥٣

٣١٥

٦٤

١٢٨

١٠٧

١٦٠

٢٤٧

٩٥

٣٢

٩٧

٧٦

٣٥

٣٥
٦٠١٢٢٥٢٢٨٥٣

نشاط حبثي ملعرفة األسس العلمية الصحيحة لطريقة عمل البوستر انطلق يف ٦ ديسمرب٢٠١٦

دورة  بتاريخ ٧ ديسمرب٢٠١٦ حول كيفية جتأوز صعوبة أسئلة احلكام والرد عليها بأسلوب مناسب
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أنثى

اسم النشاط
إجمالي

 عدد
أنثىذكر المستفيدين

ا�بتكارات في
 المجال الصحي

Ace Medical School

حساسية القمح
 ومرض السيلياك

Mother Class

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

سلسلة حماضرات  انطلقت يف ١١ ديسمرب ٢٠١٦ تقدم فيها استراتيجيات وحماضرات
 لتخطي كلية الطب بنجاح.

اركان تعريفية، تثقيفية لألمهات خالل فترة احلمل وما بعد الوالدة وما حتتاجه األم للعناية بصحتها 
وصحة طفلها يف هذه الفترة بدأت يف ١٥ ديسمرب ٢٠١٦

برنامج تعريفي بتاريخ ١٨ ديسمرب  عن مرضى السلياك للطالبات وطالب اجلامعة واملجتمع

-٥٧

-١٨٥

٩٠-

٤٦١٦ حماضرة تعريفية عن االبتكارات يف املجال الصحي وكيفية الدخول إىل عامل االبتكارات الصحية كانت 
بتاريخ ٦ ديسمرب٢٠١٦

مأوراء المعرفة

جامعة.. لصحة وطن

أطباء المستقبل

١٨٦٠طريق الموهبة

-٨٩

-٤٧

-١٥٧ معرض عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي كان بتاريخ ١٩ ديسمرب٢٠١٦

استضاف نادي كلية طب األسنان أكرب موقع وحساب سعودي مهتم باملشاريع يف اململكة العربية 
السعودية

نشاط خيدم املبتدئني يف عامل الفن يف اجلامعة كان بتاريخ ٢١ ديسمرب٢٠١٦

جلسة حوار ما بني طالبات اجلامعة من خمتلف الكليات وطالبات الصف ثالث ثانوي يف مدارس 
التربية النموذجية كانت بتاريخ ٢١ ديسمرب٢٠١٦

-٤٥لماذا؟
تعرف على التخصصات

 الصحية

آخر التطورات في عالم
 ا�جهزة الطبية

SYSs سلسلة

٦٠-هل تعرف

٧٩٤٠

٢٦-

٤٧- نشاط يستهدف طالب الثانوية املقبلني على التخرج انطلق بتاريخ٢٢ ديسمرب٢٠١٦

نشاط يهتم بتعريف الطالب بأمهية البحث العلمي وألي درجة تستطيع الذهاب ببحثك انطلق 
بتاريخ ٢٢ ديسمرب٢٠١٦

حماضرة علمية يلقيها الدكتور عمر الرفاعي ، موظف يف قسم العالج اإلشعاعي مبدينة امللك 
عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطين. بعنوان آخر التطورات يف جمال األجهزة الطبية و كيف سّهلت 

هذه التطورات تشخيص وعالج املرضى انطلق بتاريخ ٢٨ ديسمرب٢٠١٦

نشاط يهدف لتحفيز الطالبات للبحث عن أمساء العلماء الذين متيزوا يف ختصصهن الطب 
والصيدلة وغريها بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٦

سلسلة Skill Your Skills هي عبارة عن ورش عمل تقام كل أسبوعني يف يوم اخلميس، مبا 
يقارب أربع ورش عمل بدأت من ١١مارس حىت٢٣ مايو ٢٠١٧

مهارة ا�لقاء

االستخدام الصحيح ل²جهزة
٣٧- الطبية البسيطة

٤٨٢٧

ورشة عمل تقدم من قبل الطالبات عن املفاهيم اخلاطئة و االستخدام الصحيح لألجهزة الطبية 
(الضغط، السكر ، نبضات القلب ،اخل ). كان بتاريخ ٩ مارس٢٠١٧

حماضرتني بتاريخ ٢٢-٢٣مارس ٢٠١٧ عن حتضري املحتوى ومهارة اإللقاء

XYZ of Research

ورشة عمل
٦٠٤٩ تصليح ا�جهزة

٦٣٤٨

تعليم الطالب والطالبات  على أساسيات صيانة أجهزة اجلوال من تغيري شاشة و بطارية، وتدريبهم 
عليها. كانت بتاريخ ٢٢مارس ٢٠١٧

نشاط قدم من ِقبل الربوفيسور أمحد اجلدع عن عدة مواضيع متقدمة يف جمال البحث على مدى 
) بتاريخ ٢٧-٢٨مارس ٢٠١٧ يومني (ساعة يومياًًاً

التقنية مع
٤٩٣٨ فيصل السيف ورشة عمل مع األستاذ فيصل السيف حتدث فيها عن التقنية بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧

IRB Structure and
Function

مع الدكتورة نورة النمي

كيفية استخدام الطابعة ثالثية
Zcubesa ٢٦١٨ االبعاد من شركة

٤٥-

٥٧

١٨٥

٩٠

٦٢

٧٨

٨٩

٤٧

١٥٧

٤٥

٦٠

١١٩

٢٦

٤٧

٣٧

٧٥

١٠٩

١١١

٨٧

٤٤
٤٥

٦٤٢٩٢٨١٥٧٠

ورشة عمل للطالب والطالبات بالتعاون مع نادي فنون للتعريف بكيفية استخدام الطابعة ثالثية 
األبعاد، وكيفية تطبيق املشاريع واألفكار عليها عملًيا.

تعرف د.نورة النمي عن ال IRB وامهيته ألي باحث وكونه متطلب أساسي يف بداية كل حبث أقيم 
بتاريخ ٢٩ مارس٢٠١٧

ا�جمالي
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أنثى

اسم النشاط
إجمالي 

عدد 
المستفيدين

أنثىذكر

الدكتورة مالك الثقفي 
... من الصفر !

نقل تجارب
 التدريب الصيفي

دروس تمريضية

كيف تكونين 
قائدة فعالة

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

لقاءات بدأت بتاريخ ٣٠ اكتوبر ٢٠١٦  معنَية بإرشاد طالبات السنة الثالثة خبصوص تدريبهم
 الصيفي باملستشفى بعد هناية السنة.

حماضرة ُموّجهه لقائدات الّشعب يف السنة التحضريّية حىت يستطعن القيام بدورهن
 على أكمل وجه أقيمت بتاريخ ١ نوفمرب ٢٠١٦

دروس وورش عمل دورّية تطرح مهارات و معلومات متنوعة هتم طالبات التمريض 
انطلق النشاط بتاريخ ٣نوفمرب٢٠١٦

-٢٠٠

-٧٨

-٤٦٠

١٩٠١٤٤ روت الدكتورة مالك عابد الثقفي قصتها مع مرضها النادر وبداية مشوارها يف دراسة الطب البشري 
وابتعاثها للخارج للتخصص يف جمال دقيق وذلك كان بتاريخ ١ نوفمرب٢٠١٦

منكم واليكم

أطلق المخترع الصغير
 الذي  بداخلك

لتكن مخترعًا

Debate Hour
-٥٩

-٣٦

-٤٢

٦٠١٩٣ إعادة التعريف مبوقع ليندا التعليمي بشكل أقرب وأسهل للطالب والطالبات من خالل إقامة أركان 
يف مجيع كليات اجلامعة على أيام متفرقة اقيم بتاريخ ٦ نوفمرب٢٠١٦

مشاركة الطالبات اختراعاهتن على لوحه االخترعات اليت سوف يتم تعليقها ببهو مبىن كلية الطب 
وكلية العلوم واملهن الصحية بلغة يفهمها اجلميع يف جو يغلب عليه املرح والفكاهه اطلق النشاط 

بتاريخ ٦ نوفمرب٢٠١٦
عبارة عن مناظرات وهي نوع رمسي من املناقشة وختتلف عن اجلدل املعتمد على البالغة واإلقناع 

أقيمت بتاريخ ٩ نوفمرب ٢٠١٦ .
نشاط يهدف بالتعريف بالفرص و اخلطوات املتاحه لعمل اإلختراع يف احلرس الوطين انطلق بتاريخ

٨ نوفمرب ٢٠١٦

٩٠٢٢٥لقاءات مشكاتي

OSCE Simulation

جمالك في ابتسامتك

مبادرة ساير

حملة حياتك 
٦٤-باختيارك

٨٨٤٠

-١٠٧

-١٦٠
تدريب طالبات الدفعة الثالثة عشر على اختبار املهارات االكلينيكّية من قبل طالبات أكرب منهّن 

وذلك عن طريق حجز نفس املكان الذي يقام فيه االختبار وحماكاة أجواء االختبار جبميع جوانبه، 
أقيم النشاط بتاريخ ٧-٨ نوفمرب  ٢٠١٦ .

وهي عبارة عن سلسلة لقاءات تتحدث عن املجال التقين عموما وعن جتارب شخصية بذلت يف هذا 
املجال انطلقت يف ٨ نوفمرب ٢٠١٦

محلة توعوية  يف ٧ نوفمرب٢٠١٦ يف اسبوع صحة األسنان لرفع وعي الطالبات حول اإلهتمام بصحة 
األسنان يف مدرسة أم املؤمنني صفية بنت حيي الثانوية

محلة ثقافية تعىن مبرضي الضغط و السكري بالتعاون مع مجعية النهضة النسائية يوم ١٤ 
نوفمرب٢٠١٦

هي أحد احلمالت اليت تقوم هبا مبادرة الربنامج السعودي للتنظيم املتكامل للمضادات احليوية 
بدأت يف ٢١نوفمرب٢٠١٦

Toastmasters Workshop
(How to communicate as a Doctor) 

حملة أسنانك
٩٧١٥٠ تعكس صحتك

-٩٥

محلة هتدف لنشر الوعي بأمهية صحة الفم واألسنان وتأثريها على كامل صحة اجلسم انطلقت 
من ٢١ -٢٤ نوفمرب٢٠١٦ .

ورشة عمل خمتارة هتتم بتطوير مهارات التواصل و القيادة للفرد مقدمة من أعضاء منظمة 
التوستماسترز العاملية انطلقت يف ٢٣ نوفمرب٢٠١٦  ..

Mystery Date!

زيارة معرض 
٣٢-مشكاة التفاعلي

-٩٧

زياره علميه ملعرض مشكاه التفاعلي للطاقة الذرية واملتجددة بتاريخ ٢٨ نوفمرب ٢٠١٦

نشاط مت فيه تبادل الكتب املفضلة بني الطالبات بشكل غامض. يتم استعارة الكتاب وهو مغلف 
حبيث أن الطالبة ال تعرف الكتاب الذي سوف يصاحبها للمرتل. تعزيز روح املشاركة والعطاء بني 

الطالبات أقيم بتاريخ ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦ .

نقل الخبرات

ا«جمالي

٧٦- نقل اخلربات بني الطالب مبختلف املستويات انطلق قي ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦

 How to answer the judg's
questions perfectly?

Poster Program-٣٥

-٣٥

٢٠٠

٧٨

٤٦٠

٣٣٤

٥٩

٣٦

٤٢

٢٥٣

٣١٥

٦٤

١٢٨

١٠٧

١٦٠

٢٤٧

٩٥

٣٢

٩٧

٧٦

٣٥

٣٥
٦٠١٢٢٥٢٢٨٥٣

نشاط حبثي ملعرفة األسس العلمية الصحيحة لطريقة عمل البوستر انطلق يف ٦ ديسمرب٢٠١٦

دورة  بتاريخ ٧ ديسمرب٢٠١٦ حول كيفية جتأوز صعوبة أسئلة احلكام والرد عليها بأسلوب مناسب

٤٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى

اسم النشاط
إجمالي

 عدد
أنثىذكر المستفيدين

ا�بتكارات في
 المجال الصحي

Ace Medical School

حساسية القمح
 ومرض السيلياك

Mother Class

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

سلسلة حماضرات  انطلقت يف ١١ ديسمرب ٢٠١٦ تقدم فيها استراتيجيات وحماضرات
 لتخطي كلية الطب بنجاح.

اركان تعريفية، تثقيفية لألمهات خالل فترة احلمل وما بعد الوالدة وما حتتاجه األم للعناية بصحتها 
وصحة طفلها يف هذه الفترة بدأت يف ١٥ ديسمرب ٢٠١٦

برنامج تعريفي بتاريخ ١٨ ديسمرب  عن مرضى السلياك للطالبات وطالب اجلامعة واملجتمع

-٥٧

-١٨٥

٩٠-

٤٦١٦ حماضرة تعريفية عن االبتكارات يف املجال الصحي وكيفية الدخول إىل عامل االبتكارات الصحية كانت 
بتاريخ ٦ ديسمرب٢٠١٦

مأوراء المعرفة

جامعة.. لصحة وطن

أطباء المستقبل

١٨٦٠طريق الموهبة

-٨٩

-٤٧

-١٥٧ معرض عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي كان بتاريخ ١٩ ديسمرب٢٠١٦

استضاف نادي كلية طب األسنان أكرب موقع وحساب سعودي مهتم باملشاريع يف اململكة العربية 
السعودية

نشاط خيدم املبتدئني يف عامل الفن يف اجلامعة كان بتاريخ ٢١ ديسمرب٢٠١٦

جلسة حوار ما بني طالبات اجلامعة من خمتلف الكليات وطالبات الصف ثالث ثانوي يف مدارس 
التربية النموذجية كانت بتاريخ ٢١ ديسمرب٢٠١٦

-٤٥لماذا؟
تعرف على التخصصات

 الصحية

آخر التطورات في عالم
 ا�جهزة الطبية

SYSs سلسلة

٦٠-هل تعرف

٧٩٤٠

٢٦-

٤٧- نشاط يستهدف طالب الثانوية املقبلني على التخرج انطلق بتاريخ٢٢ ديسمرب٢٠١٦

نشاط يهتم بتعريف الطالب بأمهية البحث العلمي وألي درجة تستطيع الذهاب ببحثك انطلق 
بتاريخ ٢٢ ديسمرب٢٠١٦

حماضرة علمية يلقيها الدكتور عمر الرفاعي ، موظف يف قسم العالج اإلشعاعي مبدينة امللك 
عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطين. بعنوان آخر التطورات يف جمال األجهزة الطبية و كيف سّهلت 

هذه التطورات تشخيص وعالج املرضى انطلق بتاريخ ٢٨ ديسمرب٢٠١٦

نشاط يهدف لتحفيز الطالبات للبحث عن أمساء العلماء الذين متيزوا يف ختصصهن الطب 
والصيدلة وغريها بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٦

سلسلة Skill Your Skills هي عبارة عن ورش عمل تقام كل أسبوعني يف يوم اخلميس، مبا 
يقارب أربع ورش عمل بدأت من ١١مارس حىت٢٣ مايو ٢٠١٧

مهارة ا�لقاء

االستخدام الصحيح ل²جهزة
٣٧- الطبية البسيطة

٤٨٢٧

ورشة عمل تقدم من قبل الطالبات عن املفاهيم اخلاطئة و االستخدام الصحيح لألجهزة الطبية 
(الضغط، السكر ، نبضات القلب ،اخل ). كان بتاريخ ٩ مارس٢٠١٧

حماضرتني بتاريخ ٢٢-٢٣مارس ٢٠١٧ عن حتضري املحتوى ومهارة اإللقاء

XYZ of Research

ورشة عمل
٦٠٤٩ تصليح ا�جهزة

٦٣٤٨

تعليم الطالب والطالبات  على أساسيات صيانة أجهزة اجلوال من تغيري شاشة و بطارية، وتدريبهم 
عليها. كانت بتاريخ ٢٢مارس ٢٠١٧

نشاط قدم من ِقبل الربوفيسور أمحد اجلدع عن عدة مواضيع متقدمة يف جمال البحث على مدى 
) بتاريخ ٢٧-٢٨مارس ٢٠١٧ يومني (ساعة يومياًًاً

التقنية مع
٤٩٣٨ فيصل السيف ورشة عمل مع األستاذ فيصل السيف حتدث فيها عن التقنية بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧

IRB Structure and
Function

مع الدكتورة نورة النمي

كيفية استخدام الطابعة ثالثية
Zcubesa ٢٦١٨ االبعاد من شركة

٤٥-

٥٧

١٨٥

٩٠

٦٢

٧٨

٨٩

٤٧

١٥٧

٤٥

٦٠

١١٩

٢٦

٤٧

٣٧

٧٥

١٠٩

١١١

٨٧

٤٤
٤٥

٦٤٢٩٢٨١٥٧٠

ورشة عمل للطالب والطالبات بالتعاون مع نادي فنون للتعريف بكيفية استخدام الطابعة ثالثية 
األبعاد، وكيفية تطبيق املشاريع واألفكار عليها عملًيا.

تعرف د.نورة النمي عن ال IRB وامهيته ألي باحث وكونه متطلب أساسي يف بداية كل حبث أقيم 
بتاريخ ٢٩ مارس٢٠١٧

ا�جمالي
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أنثى

اسم النشاط
إجماليعدد المستفيدين

 عدد
أنثىذكر المستفيدين

حاضنات بادر
 وبراءات االختراع

احم نفسك

برنامج ا�مان ا�سري
 الوطني

أسس وسبل تحضير 
القهوة المختصة

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

حماضرة مدهتا ساعة واحدة عن كيفية محاية الطالب حلساباته الشخصية وبريده
 االلكتروين بتاريخ ٢ مايو٢٠١٧

ورشة عمل بتاريخ ٩ مايو مت  من خالهلا التعريف بالقهوة املختصة وأنواعها وأسس حتضريها

حماضرة تعريفية بربنامج األمان االسري كانت بيوم ٢٦ أبريل ٢٠١٧

٧٠٦٩
مشروع تعزيز الصحة هو سلسلة من احلمالت التوعوية  انطلقت يف ١٥ مارس و اليت ينفذها مشروع تعزيز الصحة

١٠٩١٥٠مركز تعزيز الصحة جبامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

١٧١٤

٢٩١٨

١٧١٥
ورشة عمل تعريفية عن برنامج حاضنات بادر واخلدمات املقدمة فيه، يتخللها نبذة عن املشاريع 

املحتضنة واملتقدمة للمشروع. أطلقت بتاريخ ١٨ أبريل٢٠١٧

الرضاعة الطبيعية

القهوة وا�كل 
على طريقتك

هدايا الطبيعة

٦٨-هل تعرف !

٢٠٠١٦٠

٥٠١٨

-١٦٠ محلة تثقيفية تعىن بالطفل ما قبل احلمل وبعد الوالدة  انطلقت بتاريخ ٢-٣مايو٢٠١٧

نشاط اختص  بإبراز الثقافات العامة لألكالت الشعبية ملختلف املناطق وطريقة صنع القهوة املحلية 
والعاملية " Special coffee " انطلق بتاريخ ٢٢مارس٢٠١٧

نشاط يهدف لتحفيز الطالبات للبحث عن امساء العلماء الذين متيزوا يف ختصصهن الطب 
والصيدله وغريها انطلق بتاريخ ١٣ فرباير ٢٠١٧

عبارة عن غرفة لعرض ( تفاعالت االدويه واألعشاب )

Use of Antibiotics

in Pediatric -١٠٠

لنثقف مجتمعنا

جسور

start strong

KSAUHS Fitness Club٢٠٦٣٢٠

٧٩٢٩

-٢٠٠

٢٧٠٥٩٠
محلة لتوعية املجتمع غذائياًًاوصحيا للحد من انتشار األمراض الشائعة الغري معدية كالسمنة 

والسكري  انطلقت بتاريخ ١٣ مارس٢٠١٧

محلة لتوعية اهايل األطفال باإلستخدامات الصحيحة للمضادات احليوية وذلك بتوزيع الربوشورات 
على الزوار وتوعيتهم . انطلقت بتاريخ ٣مايو٢٠١٧

دورة تدريبية لالسعافات األولية انطلقت بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧

نشاط  ُيعىن بتثقيف املجتمع حول العادات الغذائية السليمة ويستهدف النشاط مجيع فئات املجتمع 
العمرية كبارًا وصغار انطلق بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧

نشاط خيتص بالبحث العلمي ماهي امهيته؟ كيف تكون البداية كان بيوم ١٩ فرباير ٢٠١٧

 proposal writing

workshop

 International Critical

Care Conference
٩٥-

٦٠٠٣٩٠

١٣٩

٢٥٩

٣١

٤٧

٣٢

٦٨

٣٦٠

٦٨

١٦٠

١٠٠

٥٢٦

١٠٨

٢٠٠

٨٦٠

٩٥

٩٩٠

١٧٤٢٢٣٠١٤٠٤٣

هو مؤمتر العناية احلرجة العاملي أقيم بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

ورشة عمل يقوم بتقدميها خنبة من الطالب املتمرسني وأعضاء يف منظومة ومبادرة 
ResearchHup يف كتابة إلتماس البحث العلمي كان بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧

ا²جمالي
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أنثى

اسم النشاط
عدد المستفيدين

أنثىذكر

تبادل الخبرات

برنامج اللغة
 ا�نجليزية

الذكاء العاطفي

مقدمة عن طرق وأساليب
 البحث العلمي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة

هو برنامج يسعى إىل تأسيس و تطوير الطالب املستجدين يف كافة مهارات اللغة اإلجنليزية، 
كان بتاريخ ٢ أكتوبر٢٠١٦

سلسلة ورش عمل على مدار العام ناقش فيها الزميل حممد محود تقدمي الورقة البحثية خطوة 
خبطوة كان من ١١-٢٤ أكتوبر٢٠١٦.

حاضرة عن الذكاء العاطفي و هو مهارة قيمة تفيد يف التعامل مع الناس يف شّتى سبل احلياة
 كانت بتاريخ ٩ أكتوبر٢٠١٦

١٠٣٨٩

٢٨١٧

٧٠٣٨

٨٥٦٠
نشاط تبادل اخلربات هو عبارة عن لقاءات بني الدفعات ملشاركة جتارهبم يف خمتلف املراحل 

والتخصصات اجلامعية أقيم بتاريخ ١٨ سبتمرب٢٠١٦

المسابقة الثقافية

زيارة مركز المحاكاة 
والمهارات السريرية
 بمستشفىجامعة 

الملك عبدالعزيز

المستشار البحثي

Learn to Earn!-٤٨

٣٨١٩

٦٢-

٤٩- مسابقة ثقافية أقيمت على املسرح بتاريخ ١٠ أكتوبر٢٠١٦ .

زيارة ملجموعة من طالب كلية الطب إىل مركز املحاكاة واملهارات السريرية مبستشفى جامعة امللك 
عبدالعزيز حيث أن املركز يقدم ورش عمل من تقدمي مدربني معتمدين للراغبني يف تطوير 

مهاراهتم املهنية الطبية بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
هذا الربنامج املستمر يهتم باجلانب الثقايف لطالبات الكلية طوال السنة مبختلف اجلوانب و طرق 

التفعيل انطلق من تاريخ ٢٥ اكتوبر٢٠١٦
خدمة خمصصة لطالب وطالبات اجلامعة لإلجابة على أسئلة املهتمني منهم باألحباث و حتويل 

األسئلة التفصيلية لنخبة من األطباء والباحثني، انطلقت اخلدمة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
برنامج توفير

-١٦ الفرص البحثية

جالء

English Program

 SC-Cams male side

activities

٦٠-ابدئي صح
٥٠٢٧

-٣٩

٦١٥٩ برنامج ُيعرض يف اليوم اخلامس عشر من كل شهر يف قناة نادي الطالب يف اليوتيوب. خالل احللقة 
يتم مناقشة مرض أو حالة خمتلفة نراها يف حياتنا وجيهل الكثري أن وراءها سبب طيب انطلق 

بتاريخ ١ نوفمرب٢٠١٦

هو برنامج إلكتروين نقوم فيه يف نادي مشكاة بالتواصل مع مجيع األطراف ذات العالقة بالبحث 
العلمي يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومستشفى امللك خالد باحلرس الوطين 

من أطباء مبختلف املستويات انطلق بتاريخ ٢٤ اكتوبر٢٠١٦

حماضرات تعليمية و تعريفية للطالبات يف عدة مهارات يف اللغة االجنليزية أقيم بتاريخ ٣٠ أكتوبر
.٢٠١٦

سلسلة من ورش العمل واملحاضرات املفيدة انطلقت بتاريخ ٢٤ نوفمرب٢٠١٦

نشاط تعريفي وتثقيفي عما تتضمنه األيام الطبية العاملية أقيم بتاريخ ٢٠ نوفمرب٢٠١٦

ثقفني

٥١٣٦رحمة للعالمين

١٩٢٧

مسابقة إلكترونية حول أسئلة ثقافية عن سرية رسولنا الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم تفتح 
ملدة إسبوع انطلقت بتاريخ ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦

برنامج حيمل دورات وورشة عمل وركن تثقيفي اقيم بتاريخ ٨ ديسمرب٢٠١٦

ورش لين

-٥٧ومن أحياها

٥٩٣٨

حماضرة القاها الدكتور حممد البار عن النظرة األخالقية فيما يتعلق مبواضيع اجلينات من 
استنساخ والفحص املبكر واهلندسة اجلينية كانت بتاريخ٧ديسمرب٢٠١٦

جمموعة ورش عمل وحماضرات للطالب والطالبات متضمنة مواضيعاًًاخمتلفة انطلقت بتاريخ ٢٠ 
أبريل ٢٠١٧

٩٥٥٩طموح مقطع فيديو يناقش العقبات اليت واجهت املتخرجني وطموح طالب السنة األوىل انطلق بتاريخ ٧ 
أبريل ٢٠١٧

٧٦-ا�رض

١٩٢

٤٥

١٠٨

١٤٥

٤٨

٥٧

٦٢

٤٩

١٦

٦٠

٧٧

٣٩

١٢٠

٨٧

٤٦

٥٧

٩٧

١٥٤

٧٦

٨٤٣٦٩٢١٥٣٥

فعالية متكاملة تتحدث عن يوم األرض بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧

١٤

إجمالي
 عدد

 المستفيدين

ا�جمالي
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أنثى

اسم النشاط
إجماليعدد المستفيدين

 عدد
أنثىذكر المستفيدين

حاضنات بادر
 وبراءات االختراع

احم نفسك

برنامج ا�مان ا�سري
 الوطني

أسس وسبل تحضير 
القهوة المختصة

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بالرياض

حماضرة مدهتا ساعة واحدة عن كيفية محاية الطالب حلساباته الشخصية وبريده
 االلكتروين بتاريخ ٢ مايو٢٠١٧

ورشة عمل بتاريخ ٩ مايو مت  من خالهلا التعريف بالقهوة املختصة وأنواعها وأسس حتضريها

حماضرة تعريفية بربنامج األمان االسري كانت بيوم ٢٦ أبريل ٢٠١٧

٧٠٦٩
مشروع تعزيز الصحة هو سلسلة من احلمالت التوعوية  انطلقت يف ١٥ مارس و اليت ينفذها مشروع تعزيز الصحة

١٠٩١٥٠مركز تعزيز الصحة جبامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

١٧١٤

٢٩١٨

١٧١٥
ورشة عمل تعريفية عن برنامج حاضنات بادر واخلدمات املقدمة فيه، يتخللها نبذة عن املشاريع 

املحتضنة واملتقدمة للمشروع. أطلقت بتاريخ ١٨ أبريل٢٠١٧

الرضاعة الطبيعية

القهوة وا�كل 
على طريقتك

هدايا الطبيعة

٦٨-هل تعرف !

٢٠٠١٦٠

٥٠١٨

-١٦٠ محلة تثقيفية تعىن بالطفل ما قبل احلمل وبعد الوالدة  انطلقت بتاريخ ٢-٣مايو٢٠١٧

نشاط اختص  بإبراز الثقافات العامة لألكالت الشعبية ملختلف املناطق وطريقة صنع القهوة املحلية 
والعاملية " Special coffee " انطلق بتاريخ ٢٢مارس٢٠١٧

نشاط يهدف لتحفيز الطالبات للبحث عن امساء العلماء الذين متيزوا يف ختصصهن الطب 
والصيدله وغريها انطلق بتاريخ ١٣ فرباير ٢٠١٧

عبارة عن غرفة لعرض ( تفاعالت االدويه واألعشاب )

Use of Antibiotics

in Pediatric -١٠٠

لنثقف مجتمعنا

جسور

start strong

KSAUHS Fitness Club٢٠٦٣٢٠

٧٩٢٩

-٢٠٠

٢٧٠٥٩٠
محلة لتوعية املجتمع غذائياًًاوصحيا للحد من انتشار األمراض الشائعة الغري معدية كالسمنة 

والسكري  انطلقت بتاريخ ١٣ مارس٢٠١٧

محلة لتوعية اهايل األطفال باإلستخدامات الصحيحة للمضادات احليوية وذلك بتوزيع الربوشورات 
على الزوار وتوعيتهم . انطلقت بتاريخ ٣مايو٢٠١٧

دورة تدريبية لالسعافات األولية انطلقت بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧

نشاط  ُيعىن بتثقيف املجتمع حول العادات الغذائية السليمة ويستهدف النشاط مجيع فئات املجتمع 
العمرية كبارًا وصغار انطلق بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧

نشاط خيتص بالبحث العلمي ماهي امهيته؟ كيف تكون البداية كان بيوم ١٩ فرباير ٢٠١٧

 proposal writing

workshop

 International Critical

Care Conference
٩٥-

٦٠٠٣٩٠

١٣٩

٢٥٩

٣١

٤٧

٣٢

٦٨

٣٦٠

٦٨

١٦٠

١٠٠

٥٢٦

١٠٨

٢٠٠

٨٦٠

٩٥

٩٩٠

١٧٤٢٢٣٠١٤٠٤٣

هو مؤمتر العناية احلرجة العاملي أقيم بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

ورشة عمل يقوم بتقدميها خنبة من الطالب املتمرسني وأعضاء يف منظومة ومبادرة 
ResearchHup يف كتابة إلتماس البحث العلمي كان بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧

ا²جمالي

٥١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى

اسم النشاط
عدد المستفيدين

أنثىذكر

تبادل الخبرات

برنامج اللغة
 ا�نجليزية

الذكاء العاطفي

مقدمة عن طرق وأساليب
 البحث العلمي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة

هو برنامج يسعى إىل تأسيس و تطوير الطالب املستجدين يف كافة مهارات اللغة اإلجنليزية، 
كان بتاريخ ٢ أكتوبر٢٠١٦

سلسلة ورش عمل على مدار العام ناقش فيها الزميل حممد محود تقدمي الورقة البحثية خطوة 
خبطوة كان من ١١-٢٤ أكتوبر٢٠١٦.

حاضرة عن الذكاء العاطفي و هو مهارة قيمة تفيد يف التعامل مع الناس يف شّتى سبل احلياة
 كانت بتاريخ ٩ أكتوبر٢٠١٦

١٠٣٨٩

٢٨١٧

٧٠٣٨

٨٥٦٠
نشاط تبادل اخلربات هو عبارة عن لقاءات بني الدفعات ملشاركة جتارهبم يف خمتلف املراحل 

والتخصصات اجلامعية أقيم بتاريخ ١٨ سبتمرب٢٠١٦

المسابقة الثقافية

زيارة مركز المحاكاة 
والمهارات السريرية
 بمستشفىجامعة 

الملك عبدالعزيز

المستشار البحثي

Learn to Earn!-٤٨

٣٨١٩

٦٢-

٤٩- مسابقة ثقافية أقيمت على املسرح بتاريخ ١٠ أكتوبر٢٠١٦ .

زيارة ملجموعة من طالب كلية الطب إىل مركز املحاكاة واملهارات السريرية مبستشفى جامعة امللك 
عبدالعزيز حيث أن املركز يقدم ورش عمل من تقدمي مدربني معتمدين للراغبني يف تطوير 

مهاراهتم املهنية الطبية بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
هذا الربنامج املستمر يهتم باجلانب الثقايف لطالبات الكلية طوال السنة مبختلف اجلوانب و طرق 

التفعيل انطلق من تاريخ ٢٥ اكتوبر٢٠١٦
خدمة خمصصة لطالب وطالبات اجلامعة لإلجابة على أسئلة املهتمني منهم باألحباث و حتويل 

األسئلة التفصيلية لنخبة من األطباء والباحثني، انطلقت اخلدمة بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
برنامج توفير

-١٦ الفرص البحثية

جالء

English Program

 SC-Cams male side

activities

٦٠-ابدئي صح
٥٠٢٧

-٣٩

٦١٥٩ برنامج ُيعرض يف اليوم اخلامس عشر من كل شهر يف قناة نادي الطالب يف اليوتيوب. خالل احللقة 
يتم مناقشة مرض أو حالة خمتلفة نراها يف حياتنا وجيهل الكثري أن وراءها سبب طيب انطلق 

بتاريخ ١ نوفمرب٢٠١٦

هو برنامج إلكتروين نقوم فيه يف نادي مشكاة بالتواصل مع مجيع األطراف ذات العالقة بالبحث 
العلمي يف جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومستشفى امللك خالد باحلرس الوطين 

من أطباء مبختلف املستويات انطلق بتاريخ ٢٤ اكتوبر٢٠١٦

حماضرات تعليمية و تعريفية للطالبات يف عدة مهارات يف اللغة االجنليزية أقيم بتاريخ ٣٠ أكتوبر
.٢٠١٦

سلسلة من ورش العمل واملحاضرات املفيدة انطلقت بتاريخ ٢٤ نوفمرب٢٠١٦

نشاط تعريفي وتثقيفي عما تتضمنه األيام الطبية العاملية أقيم بتاريخ ٢٠ نوفمرب٢٠١٦

ثقفني

٥١٣٦رحمة للعالمين

١٩٢٧

مسابقة إلكترونية حول أسئلة ثقافية عن سرية رسولنا الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم تفتح 
ملدة إسبوع انطلقت بتاريخ ٢٧ نوفمرب ٢٠١٦

برنامج حيمل دورات وورشة عمل وركن تثقيفي اقيم بتاريخ ٨ ديسمرب٢٠١٦

ورش لين

-٥٧ومن أحياها

٥٩٣٨

حماضرة القاها الدكتور حممد البار عن النظرة األخالقية فيما يتعلق مبواضيع اجلينات من 
استنساخ والفحص املبكر واهلندسة اجلينية كانت بتاريخ٧ديسمرب٢٠١٦

جمموعة ورش عمل وحماضرات للطالب والطالبات متضمنة مواضيعاًًاخمتلفة انطلقت بتاريخ ٢٠ 
أبريل ٢٠١٧

٩٥٥٩طموح مقطع فيديو يناقش العقبات اليت واجهت املتخرجني وطموح طالب السنة األوىل انطلق بتاريخ ٧ 
أبريل ٢٠١٧

٧٦-ا�رض

١٩٢

٤٥

١٠٨

١٤٥

٤٨

٥٧

٦٢

٤٩

١٦

٦٠

٧٧

٣٩

١٢٠

٨٧

٤٦

٥٧

٩٧

١٥٤

٧٦

٨٤٣٦٩٢١٥٣٥

فعالية متكاملة تتحدث عن يوم األرض بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧

١٤

إجمالي
 عدد

 المستفيدين

ا�جمالي
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أنثى

اسم النشاط
عدد المستفيدين

أنثىذكر

دليل تطبيقاتك

صراع ا�فكار

Bisics of robotics

workshop 

ملهم بيننا

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة 

مناظرة علمية هتدف لصقل قدرات الطالب والطالبات على طرح وجهات النظر يف قضية 
معينة انطلقت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

جمموعة لقاءات فكرية حيكي فيها أشخاص جتارهبم البحثية املميزة انطلقت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

سلسلة ورش عمل تعليمية لربجمة روبورت انطلق بتاريخ ٢٦ أبريل٢٠١٧

٨٨٦٤

٧٥٢٢

٣٩٥٧

٢٨٠٩٤
نشاط يهدف إىل تعزيز استخدام الطالب للتكنولوجيا مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة أقيم بتاريخ ٢٨ 

فرباير

ركن القراءة

code hour

بناء

ا�جمالي

٤٩-الصحة النفسية

-٦٨

-٢٩

-٦٨ اهتم النشاط باقامة ركن القراءة يف كلية الطب بدأ من ٢٠ -٢٧ أبريل ٢٠١٧

ورشة عمل تعين بالربجمة احلاسوبية ٢٠ مارس ٢٠١٧

ورش عمل اسبوعية تقدم للطالبات تشمل مواضيع خمتلفة انطلقت من تاريخ ٢١فرباير ٢٠١٧

ورش عمل متنوعة تثقيفية على مدى يومني وهي ( غري حياتك - رتب أولوياتك - تعامل 
باحترافية - كن قائدا انطلقت بتاريخ ٨-٩مارس ٢٠١٧ )

٤٨-لقاء الصيف

the store

يوم الصحة العالمي

أسرار مادة ا�لكتف

How to  wirte your CV-٢١

٢٧-

--

-٣٤٠

١٥٢

٩٧

٩٦

٣٧٤

٤٩

٦٨

٢٩

٦٨

٤٨

٢١

٢٧
٥٠٩٨٦٠١٣٦٩

-

٣٤٠ معرض للكتب انطلق بتاريخ ٥مارس٢٠١٧

برنامج يتحدث عن كيفية حتديد األهداف والتخطيط لتحقيقها كان يف تاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧

عبارة عن ركن يتم فيه عرض تاريخ انشاء املنظمات الصحية الكربى انطلق يف٢٦أبريل ٢٠١٧

دورة تعلم كيفية كتابة السرية الذاتية كانت بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٧

حماضرة يلقيها طالب طب بشري حيكي فيها جتربته يف مادة االلكتف وكيفية استغالهلا يف تطوير 
املهارات السريرية بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

إجمالي 
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

المكتبة التبادلية
 ا�لكترونية

Prezi

Tofel workshop

كيفية تخطي حاجز 
اللغة ا�نجليزية

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية با�حساء

برنامج يقوم بتعليم الطالبات طريقة عرض الشرائح مشابه للبوربوينت ولكن بشكل 
ثالثي األبعاد أقيم بتاريخ ٢٥ أكتوبر٢٠١٦

نشاط ملساعدة الطالبات يف ختطي حاجز اللغة اإلجنليزية انطلق بتاريخ ١١أكتوبر٢٠١٦

ورشة عمل هتدف إىل شرح تعريفي عن االختبار - أهم املصادر املساعد يف االستعداد هلذا 
األختبار أقيمت بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

-٩٤

٢٩٤٠

-٦٩

-٢٥٠
عرض الكتب اجلامعية لطالبات السنوات السابقة ليتم االستفادة منها من ِقبل طالبات السنوات القادمة 

بدأ النشاط بتاريخ ٢٠ سبتمرب٢٠١٦

عظام أقوى 
لحياة أفضل

ليش السيارة
 ماتطير ؟

كن مبتكراً

لغة الجسد وتحليل
٢٨٣٩ الشخصيات

-٣٩

٥٧-

٣٩١٢ اليوم العاملي هلشاشة العظام حتت شعار عظام اقوى حلياة أفضل أقيم بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

نشاط علمي انطلق بتاريخ ٢٠ نوفمرب  يقوم على تثقيف وتنوير تساؤالت الطالب عن طريق طرح 
مواضيع جتذب الطالب وتثري تساؤالته

نشاط يقوم من خالله بتحليل الشخصيات ومعرفة كل حركة من جسد الشخص ما معناها أقيم 
بتاريخ ٢٩ نوفمرب٢٠١٦

نشاط علمي ابتكاري يقوم على حتفيز الطالبات على البحث العلمي واالبتكار واالبداع أقيم بتاريخ ٦ 
ديسمرب٢٠١٦  ,

٥٠٤٨أبدع حيث تنتمي

ليش؟

حكاية قادة

الذكاء العاطفي

المستقبل العظيم 
١٨٢٧(تقنية النانو)

-٣٣

-٤٨

٣٨٢٢

٩٤

٦٩

٦٩

٢٥٠

٦٧

٣٩

٥٧

٥١

٩٨

٤٥

٣٣
٢٥٩٧٢١٩٨٠

٤٨

٦٠
نشاط علمي يقوم على تثقيف و تنوير تساؤالت الطالب أقيم بتاريخ ٢٠ ديسمرب٢٠١٦

نشاط علمي يقوم على تثقيف الطالب عن ختصصه و طريقة البحث العلمي ومدى أمهيتة والذي 
أقيم بتاريخ ٦ ديسمرب٢٠١٦

اعطاء فرصه للطالبات بالتحدث عن قصصهم امللهمة وفرصة الوقوف على املسرح كان النشاط 
بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٧

تطبيق علمي يتوىل إنتاج األشياء عرب جتميعها على املستوي الصغري من مكوناهتا األساسية مثل 
الذرة واجلزيئات بتاريخ ٢٢ فرباير ٢٠١٧

حماضرة عن الذكاء العاطفي والفائدة العائدة على خدمة املجتمع وأمهيته يف حياتنا كانت بتاريخ 
٢٨ مارس ٢٠١٧

١٥

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا�جمالي
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أنثى

اسم النشاط
عدد المستفيدين

أنثىذكر

دليل تطبيقاتك

صراع ا�فكار

Bisics of robotics

workshop 

ملهم بيننا

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية بجدة 

مناظرة علمية هتدف لصقل قدرات الطالب والطالبات على طرح وجهات النظر يف قضية 
معينة انطلقت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

جمموعة لقاءات فكرية حيكي فيها أشخاص جتارهبم البحثية املميزة انطلقت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

سلسلة ورش عمل تعليمية لربجمة روبورت انطلق بتاريخ ٢٦ أبريل٢٠١٧

٨٨٦٤

٧٥٢٢

٣٩٥٧

٢٨٠٩٤
نشاط يهدف إىل تعزيز استخدام الطالب للتكنولوجيا مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة أقيم بتاريخ ٢٨ 

فرباير

ركن القراءة

code hour

بناء

ا�جمالي

٤٩-الصحة النفسية

-٦٨

-٢٩

-٦٨ اهتم النشاط باقامة ركن القراءة يف كلية الطب بدأ من ٢٠ -٢٧ أبريل ٢٠١٧

ورشة عمل تعين بالربجمة احلاسوبية ٢٠ مارس ٢٠١٧

ورش عمل اسبوعية تقدم للطالبات تشمل مواضيع خمتلفة انطلقت من تاريخ ٢١فرباير ٢٠١٧

ورش عمل متنوعة تثقيفية على مدى يومني وهي ( غري حياتك - رتب أولوياتك - تعامل 
باحترافية - كن قائدا انطلقت بتاريخ ٨-٩مارس ٢٠١٧ )

٤٨-لقاء الصيف

the store

يوم الصحة العالمي

أسرار مادة ا�لكتف

How to  wirte your CV-٢١

٢٧-

--

-٣٤٠

١٥٢

٩٧

٩٦

٣٧٤

٤٩

٦٨

٢٩

٦٨

٤٨

٢١

٢٧
٥٠٩٨٦٠١٣٦٩

-

٣٤٠ معرض للكتب انطلق بتاريخ ٥مارس٢٠١٧

برنامج يتحدث عن كيفية حتديد األهداف والتخطيط لتحقيقها كان يف تاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧

عبارة عن ركن يتم فيه عرض تاريخ انشاء املنظمات الصحية الكربى انطلق يف٢٦أبريل ٢٠١٧

دورة تعلم كيفية كتابة السرية الذاتية كانت بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٧

حماضرة يلقيها طالب طب بشري حيكي فيها جتربته يف مادة االلكتف وكيفية استغالهلا يف تطوير 
املهارات السريرية بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

إجمالي 
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

المكتبة التبادلية
 ا�لكترونية

Prezi

Tofel workshop

كيفية تخطي حاجز 
اللغة ا�نجليزية

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الثقافية في المدينة الجامعية با�حساء

برنامج يقوم بتعليم الطالبات طريقة عرض الشرائح مشابه للبوربوينت ولكن بشكل 
ثالثي األبعاد أقيم بتاريخ ٢٥ أكتوبر٢٠١٦

نشاط ملساعدة الطالبات يف ختطي حاجز اللغة اإلجنليزية انطلق بتاريخ ١١أكتوبر٢٠١٦

ورشة عمل هتدف إىل شرح تعريفي عن االختبار - أهم املصادر املساعد يف االستعداد هلذا 
األختبار أقيمت بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

-٩٤

٢٩٤٠

-٦٩

-٢٥٠
عرض الكتب اجلامعية لطالبات السنوات السابقة ليتم االستفادة منها من ِقبل طالبات السنوات القادمة 

بدأ النشاط بتاريخ ٢٠ سبتمرب٢٠١٦

عظام أقوى 
لحياة أفضل

ليش السيارة
 ماتطير ؟

كن مبتكراً

لغة الجسد وتحليل
٢٨٣٩ الشخصيات

-٣٩

٥٧-

٣٩١٢ اليوم العاملي هلشاشة العظام حتت شعار عظام اقوى حلياة أفضل أقيم بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

نشاط علمي انطلق بتاريخ ٢٠ نوفمرب  يقوم على تثقيف وتنوير تساؤالت الطالب عن طريق طرح 
مواضيع جتذب الطالب وتثري تساؤالته

نشاط يقوم من خالله بتحليل الشخصيات ومعرفة كل حركة من جسد الشخص ما معناها أقيم 
بتاريخ ٢٩ نوفمرب٢٠١٦

نشاط علمي ابتكاري يقوم على حتفيز الطالبات على البحث العلمي واالبتكار واالبداع أقيم بتاريخ ٦ 
ديسمرب٢٠١٦  ,

٥٠٤٨أبدع حيث تنتمي

ليش؟

حكاية قادة

الذكاء العاطفي

المستقبل العظيم 
١٨٢٧(تقنية النانو)

-٣٣

-٤٨

٣٨٢٢

٩٤

٦٩

٦٩

٢٥٠

٦٧

٣٩

٥٧

٥١

٩٨

٤٥

٣٣
٢٥٩٧٢١٩٨٠

٤٨

٦٠
نشاط علمي يقوم على تثقيف و تنوير تساؤالت الطالب أقيم بتاريخ ٢٠ ديسمرب٢٠١٦

نشاط علمي يقوم على تثقيف الطالب عن ختصصه و طريقة البحث العلمي ومدى أمهيتة والذي 
أقيم بتاريخ ٦ ديسمرب٢٠١٦

اعطاء فرصه للطالبات بالتحدث عن قصصهم امللهمة وفرصة الوقوف على املسرح كان النشاط 
بتاريخ ٩ مايو ٢٠١٧

تطبيق علمي يتوىل إنتاج األشياء عرب جتميعها على املستوي الصغري من مكوناهتا األساسية مثل 
الذرة واجلزيئات بتاريخ ٢٢ فرباير ٢٠١٧

حماضرة عن الذكاء العاطفي والفائدة العائدة على خدمة املجتمع وأمهيته يف حياتنا كانت بتاريخ 
٢٨ مارس ٢٠١٧

١٥

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا�جمالي
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 proposal writing

workshop

١٦

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اليوم ا�خضر

اليوم التعريفي

مع الطفل

ضع بصمتك

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

١٠٠١٠٠هو عبارة عن زيارات  للمستشفيات ومحالت تطوعية من قبل طالب اجلامعة

١٠٠٨٠

٨٠-

١٠٠١٥
نشاط أقيم بتاريخ ٢٥ سبتمرب ٢٠١٦ يعزز من قيم االفراد خلدمة الوطن وفيه عرب مجيع الطالب عن 
اململكة العربية السعودية مبختلف انواع الفنون اللفظية كااللقاء واالنشاد و والفنون البصرية كالرسم و 

التصوير والفنون الكتابية كالنثر وغريها
هو برنامج كلية طب األسنان تقوم بعمله كل سنة. يتم فيه حضور مجيع الطالب من مجيع الدفعات، 

ويهدف إىل التعريف بالكلية بالنسبة للطالب اجلدد ،كذلك حيضر فيه األطباء والعمداء واملوظفني أقيم 
بتاريخ ٢١ سبتمرب ٢٠١٦

محلة أقيمت بتاريخ ٢٨-٢٩ سبتمرب ٢٠١٦ يف مستشفى امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لالطفال

ماضيهم حاضرنا

َوِإن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم

برنامج التعريف بجمعية
 عناية الصحية

٣٠٠-رعايتك وفاء

١٠١١٠

٧٠١٥

١٦٩٠
نشاط أقيم من ٢-٤ أكتوبر ٢٠١٦  وهو عبارة عن زياره لدار املسنني ولكوهنم فئة منسية من 
املجتمع قرر الطالب تكريس جهودهم التطوعية وحبهم للخري لرسم ابتسامتهم وختفيف ما 

يشعرون به
نشاط أقيم من٢-٦ أكتوبر يف املدارس ودار التربية االجتماعية  وهو عبارة  عن مساعدة األبناء يف 

تأسيس مفهوم حقيقي للحياة و مساعدهتم يف اإلندماج مع أبناء املجتمع و اإلهتمام باجلانب 
اإلجتماعي و الدراسي و الصحي و خلط األبناء مع طالب من ختصصات خمتلفة من اجلامعة

برنامج تعريفي أقيم بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٦  عن مجعية هتدف إىل عمل  استثنائي خريي يهدف 
إىل التثقيف التطوعي والتوجيه الصحي . (كوهنا مجعية خمتصة بعالج الفقراء وغري رحبية 

وتركز كثري على مساعدة املحتاجني والفقراء بال مقابل)

محلة توعوية عن سرطان الثدي أقيمت  يف  ٩ أكتوبر ٢٠١٦

٥٤٠١٥٠أسبوع ا²حسان

أطباق المخدرات

خلقنا كريم

أنا أستطيع

بسمة

ا²جمالي

٢٤٠٥٠٠

-٥٠٠

٥٠٢٠

١٠٠- عبارة عن معرض يف ملتقى نرباس أقيم بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦  عرضت  فيه عبارات و رسومات 
وكركاتريات مسامهة يف الوقاية من املخدرات يف اطباق ورقية ويتم عرضها بامللتقى

٣٠١٥٠من القلب للقلب مبادرة تطوعية انطلقت  بتاريخ ٢٤ نوفمرب  لزيارة املرضى باملستشفى من فئات عمرية خمتلفة

أسبوع األحسان ، هو أسبوع خصص لألنشطة  التطوعية أقيم من تاريخ ٩-١٣ أكتوبر ٢٠١٦

هو برنامج توعوي ديين أخالقي. أقيم بتاريخ ٣٠ أكتوبر  يهدف إىل تعزيز أخالق املسلم يف أطار 
جامعي و صحي

محالت توعوية ترفيهية وتعليمية تقام يف أيام الصحة العاملية موجهة لألطفال من داخل و خارج 
املستشفى

مسامهة أقيمت يف ٦ نوفمرب ٢٠١٦  هدفها األساسي حتفيز طالبات اجلامعة على اإلبداع و االبتكار و 
التأكيد على التواصل الفعال و التقدم إىل االمام

٢٢-منابر من نور

٢٠٠

١٨٠

٨٠

١١٥

٣٠٠

١٢٠

٨٥

١٠٦

٦٩٠

٧٤٠

٥٠٠

٧٠

١٠٠

١٨٠

١٤٣٦٢٠٥٢٣٤٨٨

٢٢ ترتيب وتنظيف املصليات بشكل دوري يف الكليات

٢.٢.٢: ا�نشطة االجتماعية
   



٢٠١٧٢٠١٦ ١٤٣٨١٤٣٧ 
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اسم النشاط
أنثىذكر

يوم الطفل العالمي

المرأة

نتوحد من أجلهم

شكرهم واجب

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

مبادرة استمرت  لثالثة أيام من ٢٧-٢٩ نوفمرب ٢٠١٦  حتدث فيها أفراد الفريق عن ظاهرة العنف
 ضد املرأة بكل انواعه و كيفية مواجهته و كيف يتم طلب املساعدة

نشاط خريي من تاريخ ٢٧-٢٩ نوفمرب ٢٠١٦ اشتمل على توزيع حقائب شتوية للعامالت و بطاقات
 شكر ألعضاء هيئة التدريس واملمرضات والدكاترة

أقيمت زيارة من طالبات اجلامعة ملركز عزام ألطفال التوحد  بتاريخ ٧ ديسمرب هدفها خلق جو
 ترفيهي و تعليمي لألطفال من خالل األركان املتنوعة

-٢٥٠

١٠٠١٣٠

-٦٠

٢٠٧٠
محلة تعأونية بتاريخ ٢٠ نوفمرب  يف مستشفى امللك عبد اهللا التخصصي لألطفال يقوم نادي الفنون 

مبشاركة أعمال أعضائه الفنية مع أطفال و موظفي املستشفى

مسيرة أجداد

محاكاة

يوم الصديق

١٠٠٣٠واجبنا نحو مجتمعنا

٣٠-

٥٤-

٤٠-
زيارة إىل دار املسنني كانت بتاريخ ٨ ديسمرب ٢٠١٦  ملقابلة أجدادنا ومعرفة حياهتم يف املاضي وكيف 

اصبحوا مع احلاضر

نشاط توعوي أقيم بتاريخ ٥ ديسمرب ٢٠١٦  وصف كيفية حياة ذوي اإلحتياجات اخلاصة عرب إعطاء 
الفرصة للطالب لعيش واقعهم

محالت أطلقت بتاريخ ١٧ ديسمرب ٢٠١٦ هدفها توعية املواطنني

النشاط عبارة عن تطبيق عملي (( لبعض)) اعمال ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه أقيم بتاريخ ١٩ 
ديسمرب ٢٠١٦

حملة مؤازرة
١١٥- الصحة النفسية

تزود

سلسلة حكايا

كسوة

-٣٠٠٠جنودنا أمننا

١٠٠٣٠

٣٠٥٠

٥٠٣٠ حماضرتني قدمت من ِقبل  الدكتور عبداهللا البدر والدكتور حممد الغامدي عن االمانة وعن 
التوكل على اهللا بتاريخ ٢٦ ديسمرب ٢٠١٦

محلة توعوية عن األمراض النفسية أقيمت بتاريخ ٢١ ديسمرب ٢٠١٦

أقيم من تاريخ ١٥ مارس لـ ٣٠ أبريل كانت عبارة عن لقاءات تقام كل أسبوعني يف يوم األربعاء، مبا يقارب 
مخس استضافات خالل الترم ، واليت استضيف فيها أشخاص مبدعني يف املجتمع مبختلف جماالهتم.

أقيم النشاط من تاريخ ٢٦ - ٢٨ ابريل هي وقفة وفاء وإجالل تقديرًا جلنودنا البواسل على 
جهودهم املبذولة جتاه الوطن  أقيمت الفعالية يف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف بتاريخ ٢٨ أبريل.

محلة تطوعية أقيمت من ٦-١٠ نوفمرب  ساهم فيها طالب وطالبات اجلامعة جبمع املالبس ومن 
مث فرزها و توزيعها لألسر الفقرية واملعوزة ولكل من حيتاج خالل فترة الشتاء.

اليوم البنفسجي

٣٠٤٠من القلب للقلب

٥٠١٠٠

نشاط توعوي أقيم يف املستشفى من ٢٣-٢٧ مارس

محلة توعوية بالتعاون مع اخلدمة االجتماعية مبستشفى امللك عبداهللا لألطفال و قسم طب 
أعصاب األطفال أقيمت احلملة بتاريخ ٣٠ مارس

حياة

١٠٠٨٠لمه

٤٠٠٩٠

أقيم  يف مدينة األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية يوم األربعاء ٢٢ مارس, اهتم  
بالترويح عن املرضى يف املرحلة التأهيلية و مرافقيهم بقسم األطفال و تقدمي رسائل الشكر و 

العرفان للمرافقني جلهودهم املبذولة
محلة توعوية تستهدف مجيع أفراد املجتمع خصوصا الطالب والطالبات وهتدف إىل حتفيزهم على 

التربع بالدم, واخلاليا اجلذعية والتربع باألعضاء أقيمت بشهر مايو

٦٢١١نحن معكم نشاط يعىن بأطفال اإلقامه الدائمه يف مستشفى امللك عبداهللا لالطفال أقيم من ١٨ مارس لـ ٩ 
مايو

السجل السعودي
٢٠٠١٥٠ للخاليا الجذعية

٢٥٠

٢٣٠

٦٠

٩٠

١٣٠

٣٠

٥٤

٤٠

١١٥

٣٠٠٠

١٣٠

٨٠

٨٠

٧٠

١٥٠

١٨٠

٤٩٠

٧٣

٣٥٠
٤٣٦٦١٢٣٦٥٦٠٢

محلة بالتعاون مع السجل السعودي للخاليا اجلذعية جلمع املتطوعني الراغبني بالتربع باخلاليا يف 
مهرجان اجلنادرية ١٤٣٨

اªجمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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 proposal writing

workshop

١٦

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اليوم ا�خضر

اليوم التعريفي

مع الطفل

ضع بصمتك

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

١٠٠١٠٠هو عبارة عن زيارات  للمستشفيات ومحالت تطوعية من قبل طالب اجلامعة

١٠٠٨٠

٨٠-

١٠٠١٥
نشاط أقيم بتاريخ ٢٥ سبتمرب ٢٠١٦ يعزز من قيم االفراد خلدمة الوطن وفيه عرب مجيع الطالب عن 
اململكة العربية السعودية مبختلف انواع الفنون اللفظية كااللقاء واالنشاد و والفنون البصرية كالرسم و 

التصوير والفنون الكتابية كالنثر وغريها
هو برنامج كلية طب األسنان تقوم بعمله كل سنة. يتم فيه حضور مجيع الطالب من مجيع الدفعات، 

ويهدف إىل التعريف بالكلية بالنسبة للطالب اجلدد ،كذلك حيضر فيه األطباء والعمداء واملوظفني أقيم 
بتاريخ ٢١ سبتمرب ٢٠١٦

محلة أقيمت بتاريخ ٢٨-٢٩ سبتمرب ٢٠١٦ يف مستشفى امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لالطفال

ماضيهم حاضرنا

َوِإن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم

برنامج التعريف بجمعية
 عناية الصحية

٣٠٠-رعايتك وفاء

١٠١١٠

٧٠١٥

١٦٩٠
نشاط أقيم من ٢-٤ أكتوبر ٢٠١٦  وهو عبارة عن زياره لدار املسنني ولكوهنم فئة منسية من 
املجتمع قرر الطالب تكريس جهودهم التطوعية وحبهم للخري لرسم ابتسامتهم وختفيف ما 

يشعرون به
نشاط أقيم من٢-٦ أكتوبر يف املدارس ودار التربية االجتماعية  وهو عبارة  عن مساعدة األبناء يف 

تأسيس مفهوم حقيقي للحياة و مساعدهتم يف اإلندماج مع أبناء املجتمع و اإلهتمام باجلانب 
اإلجتماعي و الدراسي و الصحي و خلط األبناء مع طالب من ختصصات خمتلفة من اجلامعة

برنامج تعريفي أقيم بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٦  عن مجعية هتدف إىل عمل  استثنائي خريي يهدف 
إىل التثقيف التطوعي والتوجيه الصحي . (كوهنا مجعية خمتصة بعالج الفقراء وغري رحبية 

وتركز كثري على مساعدة املحتاجني والفقراء بال مقابل)

محلة توعوية عن سرطان الثدي أقيمت  يف  ٩ أكتوبر ٢٠١٦

٥٤٠١٥٠أسبوع ا²حسان

أطباق المخدرات

خلقنا كريم

أنا أستطيع

بسمة

ا²جمالي

٢٤٠٥٠٠

-٥٠٠

٥٠٢٠

١٠٠- عبارة عن معرض يف ملتقى نرباس أقيم بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦  عرضت  فيه عبارات و رسومات 
وكركاتريات مسامهة يف الوقاية من املخدرات يف اطباق ورقية ويتم عرضها بامللتقى

٣٠١٥٠من القلب للقلب مبادرة تطوعية انطلقت  بتاريخ ٢٤ نوفمرب  لزيارة املرضى باملستشفى من فئات عمرية خمتلفة

أسبوع األحسان ، هو أسبوع خصص لألنشطة  التطوعية أقيم من تاريخ ٩-١٣ أكتوبر ٢٠١٦

هو برنامج توعوي ديين أخالقي. أقيم بتاريخ ٣٠ أكتوبر  يهدف إىل تعزيز أخالق املسلم يف أطار 
جامعي و صحي

محالت توعوية ترفيهية وتعليمية تقام يف أيام الصحة العاملية موجهة لألطفال من داخل و خارج 
املستشفى

مسامهة أقيمت يف ٦ نوفمرب ٢٠١٦  هدفها األساسي حتفيز طالبات اجلامعة على اإلبداع و االبتكار و 
التأكيد على التواصل الفعال و التقدم إىل االمام

٢٢-منابر من نور

٢٠٠

١٨٠

٨٠

١١٥

٣٠٠

١٢٠

٨٥

١٠٦

٦٩٠

٧٤٠

٥٠٠

٧٠

١٠٠

١٨٠

١٤٣٦٢٠٥٢٣٤٨٨

٢٢ ترتيب وتنظيف املصليات بشكل دوري يف الكليات

٢.٢.٢: ا�نشطة االجتماعية
   



٢٠١٧٢٠١٦ ١٤٣٨١٤٣٧ 



إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

٥٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٥٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

اسم النشاط
أنثىذكر

يوم الطفل العالمي

المرأة

نتوحد من أجلهم

شكرهم واجب

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

مبادرة استمرت  لثالثة أيام من ٢٧-٢٩ نوفمرب ٢٠١٦  حتدث فيها أفراد الفريق عن ظاهرة العنف
 ضد املرأة بكل انواعه و كيفية مواجهته و كيف يتم طلب املساعدة

نشاط خريي من تاريخ ٢٧-٢٩ نوفمرب ٢٠١٦ اشتمل على توزيع حقائب شتوية للعامالت و بطاقات
 شكر ألعضاء هيئة التدريس واملمرضات والدكاترة

أقيمت زيارة من طالبات اجلامعة ملركز عزام ألطفال التوحد  بتاريخ ٧ ديسمرب هدفها خلق جو
 ترفيهي و تعليمي لألطفال من خالل األركان املتنوعة

-٢٥٠

١٠٠١٣٠

-٦٠

٢٠٧٠
محلة تعأونية بتاريخ ٢٠ نوفمرب  يف مستشفى امللك عبد اهللا التخصصي لألطفال يقوم نادي الفنون 

مبشاركة أعمال أعضائه الفنية مع أطفال و موظفي املستشفى

مسيرة أجداد

محاكاة

يوم الصديق

١٠٠٣٠واجبنا نحو مجتمعنا

٣٠-

٥٤-

٤٠-
زيارة إىل دار املسنني كانت بتاريخ ٨ ديسمرب ٢٠١٦  ملقابلة أجدادنا ومعرفة حياهتم يف املاضي وكيف 

اصبحوا مع احلاضر

نشاط توعوي أقيم بتاريخ ٥ ديسمرب ٢٠١٦  وصف كيفية حياة ذوي اإلحتياجات اخلاصة عرب إعطاء 
الفرصة للطالب لعيش واقعهم

محالت أطلقت بتاريخ ١٧ ديسمرب ٢٠١٦ هدفها توعية املواطنني

النشاط عبارة عن تطبيق عملي (( لبعض)) اعمال ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه أقيم بتاريخ ١٩ 
ديسمرب ٢٠١٦

حملة مؤازرة
١١٥- الصحة النفسية

تزود

سلسلة حكايا

كسوة

-٣٠٠٠جنودنا أمننا

١٠٠٣٠

٣٠٥٠

٥٠٣٠ حماضرتني قدمت من ِقبل  الدكتور عبداهللا البدر والدكتور حممد الغامدي عن االمانة وعن 
التوكل على اهللا بتاريخ ٢٦ ديسمرب ٢٠١٦

محلة توعوية عن األمراض النفسية أقيمت بتاريخ ٢١ ديسمرب ٢٠١٦

أقيم من تاريخ ١٥ مارس لـ ٣٠ أبريل كانت عبارة عن لقاءات تقام كل أسبوعني يف يوم األربعاء، مبا يقارب 
مخس استضافات خالل الترم ، واليت استضيف فيها أشخاص مبدعني يف املجتمع مبختلف جماالهتم.

أقيم النشاط من تاريخ ٢٦ - ٢٨ ابريل هي وقفة وفاء وإجالل تقديرًا جلنودنا البواسل على 
جهودهم املبذولة جتاه الوطن  أقيمت الفعالية يف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف بتاريخ ٢٨ أبريل.

محلة تطوعية أقيمت من ٦-١٠ نوفمرب  ساهم فيها طالب وطالبات اجلامعة جبمع املالبس ومن 
مث فرزها و توزيعها لألسر الفقرية واملعوزة ولكل من حيتاج خالل فترة الشتاء.

اليوم البنفسجي

٣٠٤٠من القلب للقلب

٥٠١٠٠

نشاط توعوي أقيم يف املستشفى من ٢٣-٢٧ مارس

محلة توعوية بالتعاون مع اخلدمة االجتماعية مبستشفى امللك عبداهللا لألطفال و قسم طب 
أعصاب األطفال أقيمت احلملة بتاريخ ٣٠ مارس

حياة

١٠٠٨٠لمه

٤٠٠٩٠

أقيم  يف مدينة األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية يوم األربعاء ٢٢ مارس, اهتم  
بالترويح عن املرضى يف املرحلة التأهيلية و مرافقيهم بقسم األطفال و تقدمي رسائل الشكر و 

العرفان للمرافقني جلهودهم املبذولة
محلة توعوية تستهدف مجيع أفراد املجتمع خصوصا الطالب والطالبات وهتدف إىل حتفيزهم على 

التربع بالدم, واخلاليا اجلذعية والتربع باألعضاء أقيمت بشهر مايو

٦٢١١نحن معكم نشاط يعىن بأطفال اإلقامه الدائمه يف مستشفى امللك عبداهللا لالطفال أقيم من ١٨ مارس لـ ٩ 
مايو

السجل السعودي
٢٠٠١٥٠ للخاليا الجذعية

٢٥٠

٢٣٠

٦٠

٩٠

١٣٠

٣٠

٥٤

٤٠

١١٥

٣٠٠٠

١٣٠

٨٠

٨٠

٧٠

١٥٠

١٨٠

٤٩٠

٧٣

٣٥٠
٤٣٦٦١٢٣٦٥٦٠٢

محلة بالتعاون مع السجل السعودي للخاليا اجلذعية جلمع املتطوعني الراغبني بالتربع باخلاليا يف 
مهرجان اجلنادرية ١٤٣٨

اªجمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

أنت أملهم

النادي بيدك

يوم المهن

إصالح فكر

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

محلة توعوية أقيمت بتاريخ ١٨ مارس  هتدف إىل احلد من انتشار االفكار والسلوكيات
٥٨٠ اخلاطئة يف جمتمعنا .

٢٠٥٠

-١٠٥

٧٠٣٠
محلة بالتعاون مع السجل السعودي للمتربعني باخلاليا اجلذعية واليت هتدف إىل مجع متربعني 

باخلاليا اجلذعية أقيم من ٦-١٢ مارس .

مبادرة هتدف إىل توفري فرص لتنفيذ أفكار الطالبات حول األنشطة املرغوبة عن طريق وضع لوحة 
جدارية بيضاء كبرية بعنوان" النادي بيدك..دوين فكرة أقيم بتاريخ ٨ مارس "

نشاط أقيم بتاريخ ٢٨ مارس  لألطفال املرضى يف املستشفى وهو عبارة عن اركان للمهن احلرفية 
باشراف املتطوعات حيث يتيح للطفل ان يشارك ويطور مهاراته املهنية

إلى صديقتي

لست وحدك

تيَمن

١٠٠٣٠أثر

٣٠٨٠

٢٠١٥

-٤٠ نشر عبارات وبطاقات اجيابية بني الطالبات واملوظفات  أقيم بتاريخ ٢٤ أبريل

نشاط  أقيم  بتاريخ ٢٦ فرباير اهتم  بأطفال األورام واالطفال املصابني مبرض السرطان -شفاهم 
اهللا- من الناحية النفسية

زيارة بتاريخ ١٦ أبريل جلمعية األطفال املعاقني وتوزيع هدايا من قبل الطالبات

هو ملتقى  أٌقيم من ١٨-٢٠ أبريل مجع بني املفاهيم و التجارب و الفرص التطوعية .

١٧٥٥٠سلسلة نقل الخبرات
يوم المرأة العالمي

١٦٠-حملة مدارس الحرس

-٥٠

٨٥

٧٠

١٠٥

١٠٠

١٣٠

١١٠

٣٥

٤٠

٢٢٥

١٦٠

٤٢٠٦٩٠١١١٠

٥٠ أقيم بتاريخ ٢١ مارس هو لقاء لطالبات املاجستري و األكادمييات لألحتفال هبذا اليوم املهم

أقيم بتاريخ ٢١ فرباير وهي نقل خربات الطالب للطالب املستجدين

ورش عمل توعوية عن كيفية التعامل مع ضغوطات احلياة املختلفة

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

 AMS studentclub
is HERE

Recycling

حملة التبرع بالدم

Give to Receive

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية جدة

نشاط أقيم يف ٩ أكتوبر عبارة عن تطبيق لنظام إعادة التدوير للورق، والبالستيك، واملعادن
 يف مبىن كلية الطب - طالبات..

هو برنامج مستمر طوال العام األكادميي بدأ يف ٦ أكتوبر ٢٠١٦ ، شعاره األول العطاء

بدأت احلملة يف ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ واستمرت أسبوع كامل 

-١١٥

٨٠-

-٥٠

٣٠-
أول لقاء للطالب  بتاريخ ٢١ سبتمرب ٢٠١٦ يف نادي الطالب لكلية العلوم الطبية التطبيقية للترحيب 

بالطالبات والتعريف عن النادي بأقامة برنامج ترحييب

تهادو تحابو

المصلى

كوني أقرب

٤٠-تذكار

-٢٠٠

-١٥٠

-٤٠
كان النشاط بتاريخ ٢٦ أكتوبر  فكرته جاءت إستنادا إىل حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم :

(إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه أنه حيبه) وقوله (هتادوا حتابوا)

نشاط أقيم يف ٣٠ أكتوبر يهدف إىل العناية باملصلى يف اجلامعة 

زيارة حضانة املواليد مبستشفى امللك خالد باحلرس الوطين جبدة، و التقاط صور تذكارية 
للمواليد مع أخذ بصمات األقدام هلم، باإلضافة إىل تثقيف صحي لألمهات حول الرضاعة 

الطبيعية و فترة مابعد الوالدة و كيفية العناية بأطفاهلن، مث انتهت الزيارة بإهداء األمهات صور و 
بصمات مواليدهم داخل أطار كتذكار هلم  كان النشاط بتاريخ ٦ نوفمرب ٢٠١٦

مقابلة  أقيمت بتاريخ ٩ نوفمرب ٢٠١٦ مع عميدة كلية التمريض من خالل لقاء و اجابتها على 
استفسارات الطالبات

 World AIDS
Awareness

٣٥٠٥٠

الفشل جزء من النجاح

Student Counseling

خذ إعاقتي

٢٥٠١٠٠كسوة

٥٠-

٤٥-

٦٠٢٠ يف ٦ ديسمرب ٢٠١٦متت استضافة للدكتور نزار باهربي لريوي علينا قصة جناحه و يلهمنا 
لالستمرار يف طريقنا و حتقيق اهدافنا

محلة التوعية باإليدز مبناسبة اليوم العاملي ملرض اإليدز ١ ديسمرب

أقيم النشاط يف ٤ ديسمرب وهو عبارة عن جلسات توجيهية تكون مع جمموعة من الطالب املتميزين
 لتقدمي املشورة و املساعدة يف األمور األكادميية

عبارة عن برنامج مستمر  ملدة أسبوعني بدأ يف ١١ ديسمرب ٢٠١٦ جلمع مالبس من الطالب 
والطالبات وبعدها يتم فرز املالبس الصاحله لالستخدام وتسليمها  جلمعية مناء

برنامج التوعية حبق ذوي االحتياجات اخلاصه مبواقفهم بتاريخ ١١ ديسمرب ٢٠١٦ 

برنامج أسعدهم

Keep it green٢٤-

-٥٠

نشاط يهتم بتعزيز السلوك الصديق للبيئة من خالل عدة طرق خمتلفه أقيم بتاريخ ٢٥ ديسمرب 
 ٢٠١٦

بتاريخ ٢٩ ديسمرب متت توعية شرحية األمهات حديثات الوالدة من خالل توضيح املفاهيم واألخطاء 
الشائعة املتعارف عليها يف جمتمعنا واليت قد تسبب الضرر لألم و وليدها بطريقة مباشرة أو غري 

مباشرة

أسعد طفًالأسعد طفًال

Child Day٣٠٦٠

١٠٠٦٠

معرض توعوي و ترفيهي أٌقيم يف ١ يناير ٢٠١٧  يتمحور حول الطفل بشكل عام وأطفال املستشفى 
بشكل خاص

نشاط انطلق من ٦ أبريل ل ١٢ مايو اهلدف منه التطوع السعاد األطفال وزرع حب التطوع فيهم

٧٠٥٠حمالت لين نشاط انطلق من ١٧-١٨أبريل ٢٠١٧ تضمن  عدد من احلمالت التطوعية هتدف إىل تثقيف وتوعية 
املجتمع باألمراض والصحة

١٠٠١٥٠قصتهم بصوتك

١١٥

٨٠

٥٠

٣٠

٤٠

٢٠٠

١٥٠

٤٠

٤٠٠

٣٥٠

٥٠

٤٥

٨٠

٢٤

٥٠

٩٠

١٦٠

١٢٠

٢٥٠
١١٨٩١١٣٥٢٣٢٤

يهدف النشاط إىل جتميع القصص الصوتية املسجلة من الطالب وتوصيلها إىل ذوي االحتياجات 
اخلاصة انطلق من تاريخ ٢٦مارس-٣٠ أبريل ٢٠١٧

١٧

ا®جمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

أنت أملهم

النادي بيدك

يوم المهن

إصالح فكر

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية بالرياض

محلة توعوية أقيمت بتاريخ ١٨ مارس  هتدف إىل احلد من انتشار االفكار والسلوكيات
٥٨٠ اخلاطئة يف جمتمعنا .

٢٠٥٠

-١٠٥

٧٠٣٠
محلة بالتعاون مع السجل السعودي للمتربعني باخلاليا اجلذعية واليت هتدف إىل مجع متربعني 

باخلاليا اجلذعية أقيم من ٦-١٢ مارس .

مبادرة هتدف إىل توفري فرص لتنفيذ أفكار الطالبات حول األنشطة املرغوبة عن طريق وضع لوحة 
جدارية بيضاء كبرية بعنوان" النادي بيدك..دوين فكرة أقيم بتاريخ ٨ مارس "

نشاط أقيم بتاريخ ٢٨ مارس  لألطفال املرضى يف املستشفى وهو عبارة عن اركان للمهن احلرفية 
باشراف املتطوعات حيث يتيح للطفل ان يشارك ويطور مهاراته املهنية

إلى صديقتي

لست وحدك

تيَمن

١٠٠٣٠أثر

٣٠٨٠

٢٠١٥

-٤٠ نشر عبارات وبطاقات اجيابية بني الطالبات واملوظفات  أقيم بتاريخ ٢٤ أبريل

نشاط  أقيم  بتاريخ ٢٦ فرباير اهتم  بأطفال األورام واالطفال املصابني مبرض السرطان -شفاهم 
اهللا- من الناحية النفسية

زيارة بتاريخ ١٦ أبريل جلمعية األطفال املعاقني وتوزيع هدايا من قبل الطالبات

هو ملتقى  أٌقيم من ١٨-٢٠ أبريل مجع بني املفاهيم و التجارب و الفرص التطوعية .

١٧٥٥٠سلسلة نقل الخبرات
يوم المرأة العالمي

١٦٠-حملة مدارس الحرس

-٥٠

٨٥

٧٠

١٠٥

١٠٠

١٣٠

١١٠

٣٥

٤٠

٢٢٥

١٦٠

٤٢٠٦٩٠١١١٠

٥٠ أقيم بتاريخ ٢١ مارس هو لقاء لطالبات املاجستري و األكادمييات لألحتفال هبذا اليوم املهم

أقيم بتاريخ ٢١ فرباير وهي نقل خربات الطالب للطالب املستجدين

ورش عمل توعوية عن كيفية التعامل مع ضغوطات احلياة املختلفة

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا»جمالي
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

 AMS studentclub
is HERE

Recycling

حملة التبرع بالدم

Give to Receive

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية جدة

نشاط أقيم يف ٩ أكتوبر عبارة عن تطبيق لنظام إعادة التدوير للورق، والبالستيك، واملعادن
 يف مبىن كلية الطب - طالبات..

هو برنامج مستمر طوال العام األكادميي بدأ يف ٦ أكتوبر ٢٠١٦ ، شعاره األول العطاء

بدأت احلملة يف ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ واستمرت أسبوع كامل 

-١١٥

٨٠-

-٥٠

٣٠-
أول لقاء للطالب  بتاريخ ٢١ سبتمرب ٢٠١٦ يف نادي الطالب لكلية العلوم الطبية التطبيقية للترحيب 

بالطالبات والتعريف عن النادي بأقامة برنامج ترحييب

تهادو تحابو

المصلى

كوني أقرب

٤٠-تذكار

-٢٠٠

-١٥٠

-٤٠
كان النشاط بتاريخ ٢٦ أكتوبر  فكرته جاءت إستنادا إىل حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسلم :

(إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه أنه حيبه) وقوله (هتادوا حتابوا)

نشاط أقيم يف ٣٠ أكتوبر يهدف إىل العناية باملصلى يف اجلامعة 

زيارة حضانة املواليد مبستشفى امللك خالد باحلرس الوطين جبدة، و التقاط صور تذكارية 
للمواليد مع أخذ بصمات األقدام هلم، باإلضافة إىل تثقيف صحي لألمهات حول الرضاعة 

الطبيعية و فترة مابعد الوالدة و كيفية العناية بأطفاهلن، مث انتهت الزيارة بإهداء األمهات صور و 
بصمات مواليدهم داخل أطار كتذكار هلم  كان النشاط بتاريخ ٦ نوفمرب ٢٠١٦

مقابلة  أقيمت بتاريخ ٩ نوفمرب ٢٠١٦ مع عميدة كلية التمريض من خالل لقاء و اجابتها على 
استفسارات الطالبات

 World AIDS
Awareness

٣٥٠٥٠

الفشل جزء من النجاح

Student Counseling

خذ إعاقتي

٢٥٠١٠٠كسوة

٥٠-

٤٥-

٦٠٢٠ يف ٦ ديسمرب ٢٠١٦متت استضافة للدكتور نزار باهربي لريوي علينا قصة جناحه و يلهمنا 
لالستمرار يف طريقنا و حتقيق اهدافنا

محلة التوعية باإليدز مبناسبة اليوم العاملي ملرض اإليدز ١ ديسمرب

أقيم النشاط يف ٤ ديسمرب وهو عبارة عن جلسات توجيهية تكون مع جمموعة من الطالب املتميزين
 لتقدمي املشورة و املساعدة يف األمور األكادميية

عبارة عن برنامج مستمر  ملدة أسبوعني بدأ يف ١١ ديسمرب ٢٠١٦ جلمع مالبس من الطالب 
والطالبات وبعدها يتم فرز املالبس الصاحله لالستخدام وتسليمها  جلمعية مناء

برنامج التوعية حبق ذوي االحتياجات اخلاصه مبواقفهم بتاريخ ١١ ديسمرب ٢٠١٦ 

برنامج أسعدهم

Keep it green٢٤-

-٥٠

نشاط يهتم بتعزيز السلوك الصديق للبيئة من خالل عدة طرق خمتلفه أقيم بتاريخ ٢٥ ديسمرب 
 ٢٠١٦

بتاريخ ٢٩ ديسمرب متت توعية شرحية األمهات حديثات الوالدة من خالل توضيح املفاهيم واألخطاء 
الشائعة املتعارف عليها يف جمتمعنا واليت قد تسبب الضرر لألم و وليدها بطريقة مباشرة أو غري 

مباشرة

أسعد طفًالأسعد طفًال

Child Day٣٠٦٠

١٠٠٦٠

معرض توعوي و ترفيهي أٌقيم يف ١ يناير ٢٠١٧  يتمحور حول الطفل بشكل عام وأطفال املستشفى 
بشكل خاص

نشاط انطلق من ٦ أبريل ل ١٢ مايو اهلدف منه التطوع السعاد األطفال وزرع حب التطوع فيهم

٧٠٥٠حمالت لين نشاط انطلق من ١٧-١٨أبريل ٢٠١٧ تضمن  عدد من احلمالت التطوعية هتدف إىل تثقيف وتوعية 
املجتمع باألمراض والصحة

١٠٠١٥٠قصتهم بصوتك

١١٥

٨٠

٥٠

٣٠

٤٠

٢٠٠

١٥٠

٤٠

٤٠٠

٣٥٠

٥٠

٤٥

٨٠

٢٤

٥٠

٩٠

١٦٠

١٢٠

٢٥٠
١١٨٩١١٣٥٢٣٢٤

يهدف النشاط إىل جتميع القصص الصوتية املسجلة من الطالب وتوصيلها إىل ذوي االحتياجات 
اخلاصة انطلق من تاريخ ٢٦مارس-٣٠ أبريل ٢٠١٧

١٧

ا®جمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

نحن معكم

ابتسامتك علينا

Mental Health
Campaign 

حملة ا�مراض 
الجلدية

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية جدة

انطلقت محلة األمراض اجللدية اليت  ختتص بالتوعية عن األمراض اجللدية املنتشرة 
بتاريخ ٢٧-٢٨ أبريل ٢٠١٧ 

٤٠٧٠

-

--

٦٦

٦٠٩٠
 انطلق من ١١-١٧ أبريل النشاط مكون من أركان ويستهدف مجيع األعمار كبار وصغار للتوعية مبرض 

باركنسون

زيارة تطوعية ملركز التأهيل الشامل للبنات بتاريخ ١٧-١٨ أبريل ٢٠١٧  بغرض التسلية واإلفادة

محلة توعوية من ١١ -١٣ مايو ٢٠١٧  عن أبرز األمراض النفسية هتدف لتصحيح املفاهيم اخلاطئة يف 
املجتمع

لمبسمهم

مبادرة هاك كتابي

-١٠٠علم وقلم

٣٠١٠٠

٢٠٣٠

١١٠

-

٦٦

١٥٠

١٠٠
٢٥٠٣٥٦٦٠٦

١٣٠

٥٠
تزيني غرف وعيادات األطفال يف قسم األمراض بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٧ 

انطلقت يف ٥ فرباير وهي  عبارة عن تربع أو إعارة الطالب والطالبات كتبهم ملن هم أصغر منهم 
باملرحلة الدراسية

مبادرة خاصة بربنامج اإلرشاد الطاليب حتت مظلة أرشدين لتعريف الطالب جبميع املجاالت 
املتعلقة باجلامعة أقيمت يف تاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٧ 

ا�جمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اسألني

Professionals’ 
Experience

بصمة خير

How to study 
smarter

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية با�حساء

نشاط يهدف إىل تقدمي املساعدة من طالبات التخصص و االقرب للتخرج إىل الطالبات االقل سناًًا 
و املستجدات و إرشادهم

نشاط يكمن يف مساعدة الطالب و الطالبات من خالل عرض بعض الطرق اليت ُتساهم يف مساعدة 
الطلبة يف املذاكرة بشكل أذكى و طرق ُتسهل احلفظ و الفهم هلم انطلق بتاريخ ٢٧ نوفمرب

بصمة خري عبارة عن محلة تنظيمية انطلقت يف ٢٧ ديسمرب ٢٠١٦  حتث الطالبات باملحافظة 
على نظافة املرافق اجلامعية

٥٠١٠٠

-١٥٠

-٥٠

١٤٠١٢٠
نشاط اقيم يف االسبوع األول  بتاريخ ١٩ سبتمرب إلفادة الطالب و الطالبات يف االجابة على 

استفساراهتم فيما خيص اجلامعة.

Let’s Give Them
 A Smile

Be Positive

حملة عطاء

عظام أقوى 
لحياة أفضل

-٧٠

٤٠٥٠٠

٥٠١٠٠

٢٠٢٠
زيارة إىل االطفال املنومني يف املستشفى وعمل برنامج علمي – ترفيهي هلم بتاريخ ٢٩ ديسمرب 

٢٠١٦

رسائل حتفيزية اجيابية انطلقت صباح يوم ٢ فرباير ٢٠١٧ يف مواقع التواصل االجتماعي هتدف إىل 
بث روح التفاؤل ورفع املعنويات فالكلمة الطيبة تؤثر يف صاحبها

احلملة التوعوية الطالبية ملرض هشاشة العظام وتفعيل اليوم العاملي هلشاشة العظام بتاريخ ١٤ 
فراير ٢٠١٧  ..

مت اقامة محلة عطاء بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٧  اليت تعاد للمرة الثانية عالتوايل وهي محلة هتدف 
لدعم األسر املنتجة أيضا تتنوع بني طالبات من اجلامعة واسر منتجه خارجية

٢٥٥٠منا وفينا

المتطوع الصغير

نعيش تجربتهم

معًا لحياة
 جامعية أسهل

-٧٠منا وفينا2

-١٠٠

-٥٥

٦٠٣٥ عبارة عن مبادرة تطوعية لتعليم االطفال عن التطوع وحثهم على التطوع بطريقة قريبة لتفكريهم 
وقدراهتم انطلقت بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٧

محلة التوعية باإليدز مبناسبة اليوم العاملي ملرض اإليدز ١ ديسمرب

عبارة عن بوثات مت  من خالهلا حماكاة حياة االصم واالبكم وكيفية التعامل مع احتياجاته اليومية وماهو 
دورنا بذلك كان بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧

انطلق النشاط بتاريخ ٩ أبريل ٢٠١٧ وكان عبارة عن بوثات يتم من خالهلا حماكاة حياة االصم 
واالبكم وكيفية التعامل مع احتياجاتة اليومية وماهو دورنا بذلك

نشاط تعريفي للطالبات عرب مواقع التواصل االجتماعي انطلق بتاريخ ٧ فرباير ٢٠١٧

الجنة تحت أقدامهم

٧٠٦٨المسعف الصغير

-٥٠

نشاط انطلق يف املدارس  املرحلة االبتدائية بتاريخ  ٢٣ فرباير ٢٠١٧ يهدف إىل توعية األطفال عن 
أمهية اإلسعافات األولية

معرض مت تفعيله يف ٢١ فرباير ٢٠١٧  ألمهات الطالبات مت  فيه استضافة االمهات وتقدمي برنامج 
صحي متكامل

١٣٠٥٠٠خلية الحياة

١٥٠

١٥٠

٥٠

٢٦٠

٧٠

٥٤٠

١٥٠

٤٠

٧٥

٧٠

١٠٠

٥٥

٩٥

١٣٨

٥٠

٦٣٠

٦٥٥١٩٦٨٢٦٢٣

خدمة إجتماعية هتدف إىل زيادة الوعي حول أمهية التربع باخلاليا اجلذعية كان بتاريخ ٢٠-٢١ 
أبريل ٢٠١٧ .

١٨

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

نحن معكم

ابتسامتك علينا

Mental Health
Campaign 

حملة ا�مراض 
الجلدية

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية جدة

انطلقت محلة األمراض اجللدية اليت  ختتص بالتوعية عن األمراض اجللدية املنتشرة 
بتاريخ ٢٧-٢٨ أبريل ٢٠١٧ 

٤٠٧٠

-

--

٦٦

٦٠٩٠
 انطلق من ١١-١٧ أبريل النشاط مكون من أركان ويستهدف مجيع األعمار كبار وصغار للتوعية مبرض 

باركنسون

زيارة تطوعية ملركز التأهيل الشامل للبنات بتاريخ ١٧-١٨ أبريل ٢٠١٧  بغرض التسلية واإلفادة

محلة توعوية من ١١ -١٣ مايو ٢٠١٧  عن أبرز األمراض النفسية هتدف لتصحيح املفاهيم اخلاطئة يف 
املجتمع

لمبسمهم

مبادرة هاك كتابي

-١٠٠علم وقلم

٣٠١٠٠

٢٠٣٠

١١٠

-

٦٦

١٥٠

١٠٠
٢٥٠٣٥٦٦٠٦

١٣٠

٥٠
تزيني غرف وعيادات األطفال يف قسم األمراض بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٧ 

انطلقت يف ٥ فرباير وهي  عبارة عن تربع أو إعارة الطالب والطالبات كتبهم ملن هم أصغر منهم 
باملرحلة الدراسية

مبادرة خاصة بربنامج اإلرشاد الطاليب حتت مظلة أرشدين لتعريف الطالب جبميع املجاالت 
املتعلقة باجلامعة أقيمت يف تاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٧ 

ا�جمالي

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اسألني

Professionals’ 
Experience

بصمة خير

How to study 
smarter

نبذة عن النشاط

ا�نشطة االجتماعية في المدينة الجامعية با�حساء

نشاط يهدف إىل تقدمي املساعدة من طالبات التخصص و االقرب للتخرج إىل الطالبات االقل سناًًا 
و املستجدات و إرشادهم

نشاط يكمن يف مساعدة الطالب و الطالبات من خالل عرض بعض الطرق اليت ُتساهم يف مساعدة 
الطلبة يف املذاكرة بشكل أذكى و طرق ُتسهل احلفظ و الفهم هلم انطلق بتاريخ ٢٧ نوفمرب

بصمة خري عبارة عن محلة تنظيمية انطلقت يف ٢٧ ديسمرب ٢٠١٦  حتث الطالبات باملحافظة 
على نظافة املرافق اجلامعية

٥٠١٠٠

-١٥٠

-٥٠

١٤٠١٢٠
نشاط اقيم يف االسبوع األول  بتاريخ ١٩ سبتمرب إلفادة الطالب و الطالبات يف االجابة على 

استفساراهتم فيما خيص اجلامعة.

Let’s Give Them
 A Smile

Be Positive

حملة عطاء

عظام أقوى 
لحياة أفضل

-٧٠

٤٠٥٠٠

٥٠١٠٠

٢٠٢٠
زيارة إىل االطفال املنومني يف املستشفى وعمل برنامج علمي – ترفيهي هلم بتاريخ ٢٩ ديسمرب 

٢٠١٦

رسائل حتفيزية اجيابية انطلقت صباح يوم ٢ فرباير ٢٠١٧ يف مواقع التواصل االجتماعي هتدف إىل 
بث روح التفاؤل ورفع املعنويات فالكلمة الطيبة تؤثر يف صاحبها

احلملة التوعوية الطالبية ملرض هشاشة العظام وتفعيل اليوم العاملي هلشاشة العظام بتاريخ ١٤ 
فراير ٢٠١٧  ..

مت اقامة محلة عطاء بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٧  اليت تعاد للمرة الثانية عالتوايل وهي محلة هتدف 
لدعم األسر املنتجة أيضا تتنوع بني طالبات من اجلامعة واسر منتجه خارجية

٢٥٥٠منا وفينا

المتطوع الصغير

نعيش تجربتهم

معًا لحياة
 جامعية أسهل

-٧٠منا وفينا2

-١٠٠

-٥٥

٦٠٣٥ عبارة عن مبادرة تطوعية لتعليم االطفال عن التطوع وحثهم على التطوع بطريقة قريبة لتفكريهم 
وقدراهتم انطلقت بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٧

محلة التوعية باإليدز مبناسبة اليوم العاملي ملرض اإليدز ١ ديسمرب

عبارة عن بوثات مت  من خالهلا حماكاة حياة االصم واالبكم وكيفية التعامل مع احتياجاته اليومية وماهو 
دورنا بذلك كان بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧

انطلق النشاط بتاريخ ٩ أبريل ٢٠١٧ وكان عبارة عن بوثات يتم من خالهلا حماكاة حياة االصم 
واالبكم وكيفية التعامل مع احتياجاتة اليومية وماهو دورنا بذلك

نشاط تعريفي للطالبات عرب مواقع التواصل االجتماعي انطلق بتاريخ ٧ فرباير ٢٠١٧

الجنة تحت أقدامهم

٧٠٦٨المسعف الصغير

-٥٠

نشاط انطلق يف املدارس  املرحلة االبتدائية بتاريخ  ٢٣ فرباير ٢٠١٧ يهدف إىل توعية األطفال عن 
أمهية اإلسعافات األولية

معرض مت تفعيله يف ٢١ فرباير ٢٠١٧  ألمهات الطالبات مت  فيه استضافة االمهات وتقدمي برنامج 
صحي متكامل

١٣٠٥٠٠خلية الحياة

١٥٠

١٥٠

٥٠

٢٦٠

٧٠

٥٤٠

١٥٠

٤٠

٧٥

٧٠

١٠٠

٥٥

٩٥

١٣٨

٥٠

٦٣٠

٦٥٥١٩٦٨٢٦٢٣

خدمة إجتماعية هتدف إىل زيادة الوعي حول أمهية التربع باخلاليا اجلذعية كان بتاريخ ٢٠-٢١ 
أبريل ٢٠١٧ .

١٨

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي
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 proposal writing

workshop

يوم المرأة العالمي

حملة مدارس الحرس

أنا أستطيع

بسمة

من القلب للقلب

منابر من نور

 proposal writing

workshop

١٩

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

كن التخصص الفائز

تتحداني

KSAU-HS Make-up 
Artist Challenge

Break Out

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض

تقوم فكرة النشاط على وجود غرفة ألغاز  حبيث يغلق على جمموعة من الطالبات غرفة 
مليئة باأللغاز وتكمن املهمة يف التعاون حلل األلغاز وإجياد مفتاح الغرفة واخلروج قبل انتهاء

 الوقت كان النشاط بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
-٥٠

-٦٠

٧٠-

٢٠٠- مسابقة بني ختصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية على مدى الفصل الدراسي األول

هو برنامج  بدأ من ١٠ -١٣ أكتوبر ٢٠١٦ ضم العديد  من املسابقات اليت هتدف إىل اضافة جانب 
ترفيهي تنافسي بني الطالب

مسابقة ترفيهية عن اساسيات املكياج يف كافة نواحيه والتدريب على خدع املكياج لتحسينه من املستوى 
اجليد إىل املحترف أقيم النشاط يف ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦  .

التحديات

شجرة ا�منيات

FX makeup 
workshop

-١٤٠رفه عن نفسك

-١٧٠

-٢٣٥

-١٥٥
مسابقة إلقاء نص معني و التحدي بإلقائه بشكل جيد مع لغة اجلسد ككل أقيم النشاط بتاريخ ٢٥ 

أكتوبر ٢٠١٦ -

عبارة عن شجرة وضعت  يف كل كلية ، فكرهتا تكمن يف مجع أمنيات الطالبات وحتقيقها على قدر 
املستطاع أقيم النشاط من تاريخ ٢٣-٢٧ أكتوبر ٢٠١٦

ورشة فنية لتعليم املكياج السنيمائي املستخدم يف األفالم , بدايته و تارخيه وأهم األدوات املستخدمة 
على يد إحدى الطالبات اخلبريات هبذا املجال أقيم النشاط بتاريخ ١-٢ نوفمرب ٢٠١٦ )

٢.٢.٣: ا�نشطة الرياضية والترفيهية


               







نشاط احتوى على العديد من املسابقات الترفيهية واملنافسات الرياضية امتدت  لألسبوع احلادي 
عشر هتدف للترفيه عن الطالب قبل االختبارات النهائية وبعد االختبارات النصفية والتخفيف من 

ضغوط الدراسة.

CHOCOLATE DAY-٢٤٠

سداسيات كرة القدم

لصحتك

قد التحدي

play day-١٥٥

٢٠٠-

٩٠-

٢٠٠- نشاط سداسيات كرة القدم هو عبارة عن بطولة يتنافس فيها عدة فرق من طالب اجلامعة للوصول 
إىل لقب البطولة أقيم من تاريخ ٦-٩ نوفمرب

مت إحضار ُمختلف أنواع الشوكوال للطالبات، بالتعاون مع األسر املنتجة وأصحاب املشاريع واملحالت 
أقيم بتاريخ ٣٠ اكتوبر ٢٠١٦ .

نشاط رياضي وتنافسي يستهدف زيادة التوعية الصحية بأمهية الرياضة لدى الطالب من خالل 
إفادهتم وتقدمي خدمة إجتماعية أقيم بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

نشاط ترفيهي أقيم للطالبات بتاريخ ٢٤ نوفمرب ٢٠١٦

نشاطات رياضية تنافسية بني الطالب تنمي روح التحدي أقيمت  من تاريخ ١-١٠ نوفمرب ٢٠١٦

-١٢٠مررها بفن

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٠

١٤٠

١٧٠

٢٣٥

١٥٥

٢٤٠

١٥٥

٢٠٠

٩٠

٢٠٠

١٢٠

١٠٢٠١٠٦٥٢٠٨٥

عبارة عبارات حتفيزية فنيه مت نشرها بني الطالب وهبا بعض األوامر أقيم النشاط بتاريخ ١٧ 
ديسمرب٢٠١٦

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا±جمالي

٥٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٦١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

COSHP PICNIC

fashion week

hunger game

ا�نمي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض

نشاط كبري حيتوي كل جماالت األزياء بكل أنواعها. من الرمسية حىت السينمائية والغريبة أقيم
 بتاريخ ٢٧ ديسمرب ٢٠١٦ .

نشاط ترفيهي عن األمني أقيم يف ٢٨ فرباير ٢٠١٧

عبارة عن نشاط ترفيهي مجع عده مسابقات وحتديات تقنيه وحركيه  أقيم يف ٢٨ مارس ٢٠١٧

٣٠٠٤٥٠

-١٠٠

-٩٨

-١٩٠
النشاط عبارة عن جلسات يف يوم ١٥ ديسمرب  يزينها احلديث وسرد القصص بني الطالبات يف اهلواء 

الطلق مع تناول املشروبات واملأكوالت

movielogy

على الماشي

٨٠٥٠ترفيه بال حدود

٥٠-

٦٠-

٣٠٠- نشاط أقيم على مدى يومني ١٤-١٥ مارس ٢٠١٧ عبارة عن عرض لفيلم كرتوين ومعرض مصاحب

أقيم الربنامج بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧ وهو نشاط أقيم يف الفصل الدراسي الثاين للترفيه عن طالب 
كلية طب األسنان وتفعيل الصالة الطالبية وحتفيز اللعب باأللعاب املتوفرة

نشاط  ترفيهي لألطفال أقيم يف املستشفى من ١٦ -٢٣ أبريل

نشاط ترفيهي خريي أقيم بتاريخ ٢٦ فرباير

١٦٠-جيل الطيبين

مغتربون فأكرموهم

برنامج كلية طب 
ا�سنان الترفيهي

-٢٠

٧٥٠

١٠٠

٩٨

١٩٠

١٣٠

٥٠

٦٠

٧٩٠١٠٦٨١٨٥٨

٣٠٠

١٦٠

٢٠ نشاط ترفيهي تطوعي جلميع عامالت النظافة يف الكلية أقيم بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧

نشاط أقيم من قبل الطالبات يف ١٣ أبريل مجعت فيه ألعاب اجليل القدمي

أسعد طفًال

حمالت لين

قصتهم بصوتك

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي
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 proposal writing

workshop

يوم المرأة العالمي

حملة مدارس الحرس

أنا أستطيع

بسمة

من القلب للقلب

منابر من نور

 proposal writing

workshop

١٩

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

كن التخصص الفائز

تتحداني

KSAU-HS Make-up 
Artist Challenge

Break Out

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض

تقوم فكرة النشاط على وجود غرفة ألغاز  حبيث يغلق على جمموعة من الطالبات غرفة 
مليئة باأللغاز وتكمن املهمة يف التعاون حلل األلغاز وإجياد مفتاح الغرفة واخلروج قبل انتهاء

 الوقت كان النشاط بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
-٥٠

-٦٠

٧٠-

٢٠٠- مسابقة بني ختصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية على مدى الفصل الدراسي األول

هو برنامج  بدأ من ١٠ -١٣ أكتوبر ٢٠١٦ ضم العديد  من املسابقات اليت هتدف إىل اضافة جانب 
ترفيهي تنافسي بني الطالب

مسابقة ترفيهية عن اساسيات املكياج يف كافة نواحيه والتدريب على خدع املكياج لتحسينه من املستوى 
اجليد إىل املحترف أقيم النشاط يف ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦  .

التحديات

شجرة ا�منيات

FX makeup 
workshop

-١٤٠رفه عن نفسك

-١٧٠

-٢٣٥

-١٥٥
مسابقة إلقاء نص معني و التحدي بإلقائه بشكل جيد مع لغة اجلسد ككل أقيم النشاط بتاريخ ٢٥ 

أكتوبر ٢٠١٦ -

عبارة عن شجرة وضعت  يف كل كلية ، فكرهتا تكمن يف مجع أمنيات الطالبات وحتقيقها على قدر 
املستطاع أقيم النشاط من تاريخ ٢٣-٢٧ أكتوبر ٢٠١٦

ورشة فنية لتعليم املكياج السنيمائي املستخدم يف األفالم , بدايته و تارخيه وأهم األدوات املستخدمة 
على يد إحدى الطالبات اخلبريات هبذا املجال أقيم النشاط بتاريخ ١-٢ نوفمرب ٢٠١٦ )

٢.٢.٣: ا�نشطة الرياضية والترفيهية


               







نشاط احتوى على العديد من املسابقات الترفيهية واملنافسات الرياضية امتدت  لألسبوع احلادي 
عشر هتدف للترفيه عن الطالب قبل االختبارات النهائية وبعد االختبارات النصفية والتخفيف من 

ضغوط الدراسة.

CHOCOLATE DAY-٢٤٠

سداسيات كرة القدم

لصحتك

قد التحدي

play day-١٥٥

٢٠٠-

٩٠-

٢٠٠- نشاط سداسيات كرة القدم هو عبارة عن بطولة يتنافس فيها عدة فرق من طالب اجلامعة للوصول 
إىل لقب البطولة أقيم من تاريخ ٦-٩ نوفمرب

مت إحضار ُمختلف أنواع الشوكوال للطالبات، بالتعاون مع األسر املنتجة وأصحاب املشاريع واملحالت 
أقيم بتاريخ ٣٠ اكتوبر ٢٠١٦ .

نشاط رياضي وتنافسي يستهدف زيادة التوعية الصحية بأمهية الرياضة لدى الطالب من خالل 
إفادهتم وتقدمي خدمة إجتماعية أقيم بتاريخ ٢٢نوفمرب٢٠١٦

نشاط ترفيهي أقيم للطالبات بتاريخ ٢٤ نوفمرب ٢٠١٦

نشاطات رياضية تنافسية بني الطالب تنمي روح التحدي أقيمت  من تاريخ ١-١٠ نوفمرب ٢٠١٦

-١٢٠مررها بفن

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٠

١٤٠

١٧٠

٢٣٥

١٥٥

٢٤٠

١٥٥

٢٠٠

٩٠

٢٠٠

١٢٠

١٠٢٠١٠٦٥٢٠٨٥

عبارة عبارات حتفيزية فنيه مت نشرها بني الطالب وهبا بعض األوامر أقيم النشاط بتاريخ ١٧ 
ديسمرب٢٠١٦

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا±جمالي

٥٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٦١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

COSHP PICNIC

fashion week

hunger game

ا�نمي

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بالرياض

نشاط كبري حيتوي كل جماالت األزياء بكل أنواعها. من الرمسية حىت السينمائية والغريبة أقيم
 بتاريخ ٢٧ ديسمرب ٢٠١٦ .

نشاط ترفيهي عن األمني أقيم يف ٢٨ فرباير ٢٠١٧

عبارة عن نشاط ترفيهي مجع عده مسابقات وحتديات تقنيه وحركيه  أقيم يف ٢٨ مارس ٢٠١٧

٣٠٠٤٥٠

-١٠٠

-٩٨

-١٩٠
النشاط عبارة عن جلسات يف يوم ١٥ ديسمرب  يزينها احلديث وسرد القصص بني الطالبات يف اهلواء 

الطلق مع تناول املشروبات واملأكوالت

movielogy

على الماشي

٨٠٥٠ترفيه بال حدود

٥٠-

٦٠-

٣٠٠- نشاط أقيم على مدى يومني ١٤-١٥ مارس ٢٠١٧ عبارة عن عرض لفيلم كرتوين ومعرض مصاحب

أقيم الربنامج بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧ وهو نشاط أقيم يف الفصل الدراسي الثاين للترفيه عن طالب 
كلية طب األسنان وتفعيل الصالة الطالبية وحتفيز اللعب باأللعاب املتوفرة

نشاط  ترفيهي لألطفال أقيم يف املستشفى من ١٦ -٢٣ أبريل

نشاط ترفيهي خريي أقيم بتاريخ ٢٦ فرباير

١٦٠-جيل الطيبين

مغتربون فأكرموهم

برنامج كلية طب 
ا�سنان الترفيهي

-٢٠

٧٥٠

١٠٠

٩٨

١٩٠

١٣٠

٥٠

٦٠

٧٩٠١٠٦٨١٨٥٨

٣٠٠

١٦٠

٢٠ نشاط ترفيهي تطوعي جلميع عامالت النظافة يف الكلية أقيم بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧

نشاط أقيم من قبل الطالبات يف ١٣ أبريل مجعت فيه ألعاب اجليل القدمي

أسعد طفًال

حمالت لين

قصتهم بصوتك

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي
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٢٠

اسم النشاط
أنثىذكر

Food Factor

Secret Santa

Biggest Loser

Carnival Hour

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بجدة

قام النشاط على خلق أجواء مسلية عن طريق عمل بوثات لأللعاب اليدوية واملسابقات 
أقيم بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦.

-٩١

١٢٠-

-٢٠٠

-١٠٠ هو نشاط ترفيهي ذو خلفية غذائية والذي حيتوي على مسابقات بسيطة وسريعة للترفيه عن الطالبات 
مجيعا أقيم بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٦

سلسلة نشاطات مليئة باملفاجآت الترفيهية أقيم بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٦

يف هذا النشاط مت قياس وزن املشاركني يف اليوم األول من النشاط و يف آخر يوم من الفصل الدراسي 
األول. الطالب الذي ينقص األكثر وزًنا هو الفائز. سيتم االعتماد على نسبة الدهون يف احلكم، و ليس 

على عدد الكيلوجرامات املنقوصة أقيم بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٦.

دوري كرة القدم

دوري التنس ا�رضي

دوري ا�لعاب الترفيهية

١٠٠-الدكان

١٢٠-

٩٠-

١٤٠-
جمموعة مبارايات أقيمت  على مدى العام يتنافس فيها فرق من كلية العلوم و املهن الصحية - 

طالب و فرق من كلية الطب- طالب كل على حدى و يف النهائيات يتاهل فريق من كل كلية ملنافسة 
على لقب بطل الدوري بدأت بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٦

دوري التنس أقيم على مدار العام بدأ بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦

ألعاب ترفيهية خمتلفة تظهر مواهب الطالب انطلقت بتاريخ ٧ نوفمرب ٢٠١٦

نشاط مستمر على مدار العام عبارة عن ركن لبيع الوجبات اخلفيفة كالعصريات أو الشوكوالتات 
انطلق بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

Your Own Time, Your
 Own Talent workshops

-٥٠

ا�لعاب الداخلية

Capture The Moment

ثالثية التكوين

-٥٠سمعنا صوتك

٤٣١٠

٣٠-

٧٠- انطلق يف ٢٠ نوفمرب ٢٠١٦ دوري تضمن (باليستيشن فيفا, شطرنج,تنس طاولة)

ورشة تصوير فوتوغرايف تفاعلية اقيمت بتاريخ ٨ نوفمرب ٢٠١٦ بعنوان ”تراقص قطرات“ حيث 
هتدف إىل تصوير األلوان املتداخلة حبركة متناغمة و إبداعية

مسابقة استقطب فيها الطالب املحبني لعدساهتم.جنمع الصور بتاريخ ٤ ديسمرب ٢٠١٦

تنافس الطالب بني اإلنشاد و اإللقاء للحصول على املراكز األوىل أقيم بتاريخ ١٣ ديسمرب ٢٠١٦

مسابقة انطلقت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧ مسحت  للطالب إختبار مواهبهم الكتابية وملكتهم اخليالية 
لتكوين نص أديب

The Event-٥٩

٩١

١٢٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

١٢٠

٩٠

١٤٠

٥٠

٥٠

٥٣

٣٠

٧٠

٥٩

٦٦٣٦١٠١٢٧٣

مسرح للطالبات مت العرض بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٧

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¥جمالي

٥٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٦٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اليوم المفتوح

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية با�حساء

-٢٠٠ نشاط ترفيهي  أقيم بتاريخ ٢٠ ديسمرب يهدف إىل اإلحتفال بالعيد مع طالبات اجلامعة

-٧٠حياة العلم نشاط علمي و ترفيهي يكشف للطالب من خمترع األلعاب اإللكترونية ويقوم على تنشيط العقل و 
جتديد األفكار وإثارة املتعه أقيم بتاريخ ٢٢ نوفمرب ٢٠١٦.

Nail and Hammer 
work shop-٧٣ ورشة املسمار واملطرقه هي الرسم على خشب باملسامري وتزيينها خبيوط الصوف امللونه نشاط ترفيهي 

للطالب أقيم بتاريخ ٣٠ نوفمرب ٢٠١٦

٣٠-يوم الرياضة يوم رياضي وترفيهي يشمل األلعاب الرياضية والترفيهية أقيم بتاريخ ٨ ديسمرب ٢٠١٦

Makeup tutorial-٣٠ نشاط عبارة عن عرض ألساسيات املكياج والزينه أقيم بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧

مسرحية 
٤٣-( متخرج التكلمني)

٢٠٠

٧٠

٧٣

٣٠

٣٠

٤٣

٧٠٣٧٦٤٤٦

مسرحية وصفت شعور الطالبات وقت التخرج عرضت املسرحية بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٧

٢١


اسم النشاط
أنثىذكر

نبدأ فنون

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض

-١٣٠ أقيم نشاط بسيط للتعرف اكثر عن نادي الفنون و عرض ما يضمه من أقسام متنوعة ختدم كل من 
وجد يف روحه جانب فين وذلك بتاريخ ٢٠ سبتمرب ٢٠١٦

٩٥-إعادة التدوير
محلة انطلقت يف ٢٣ نوفمرب ٢٠١٦ لتوعية طالبات كلية طب األسنان هتدف إىل املحافظة على البيئة 

حبيث تضمنت احلملة عملية مجع املواد القابلة إلعادة التدوير ووضع رسومات وإرشادات تعريفية على 
احلأويات لتسهيل عملية فصل النفايات.

٣٠٥٠طريق الموهبة

١٣٠

٩٥

٨٠

٣٠٢٧٥٣٠٥

نشاط أقيم يف ٢١ ديسمرب خدم جهة املبتدئني يف عامل الفن يف اجلامعة

٢٢

٢.٢.٤: ا�نشطة الفنية: 





إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي

ا¬جمالي



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م٥٢ ٦٢

٢٠

اسم النشاط
أنثىذكر

Food Factor

Secret Santa

Biggest Loser

Carnival Hour

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية بجدة

قام النشاط على خلق أجواء مسلية عن طريق عمل بوثات لأللعاب اليدوية واملسابقات 
أقيم بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٦.

-٩١

١٢٠-

-٢٠٠

-١٠٠ هو نشاط ترفيهي ذو خلفية غذائية والذي حيتوي على مسابقات بسيطة وسريعة للترفيه عن الطالبات 
مجيعا أقيم بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٦

سلسلة نشاطات مليئة باملفاجآت الترفيهية أقيم بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٦

يف هذا النشاط مت قياس وزن املشاركني يف اليوم األول من النشاط و يف آخر يوم من الفصل الدراسي 
األول. الطالب الذي ينقص األكثر وزًنا هو الفائز. سيتم االعتماد على نسبة الدهون يف احلكم، و ليس 

على عدد الكيلوجرامات املنقوصة أقيم بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٦.

دوري كرة القدم

دوري التنس ا�رضي

دوري ا�لعاب الترفيهية

١٠٠-الدكان

١٢٠-

٩٠-

١٤٠-
جمموعة مبارايات أقيمت  على مدى العام يتنافس فيها فرق من كلية العلوم و املهن الصحية - 

طالب و فرق من كلية الطب- طالب كل على حدى و يف النهائيات يتاهل فريق من كل كلية ملنافسة 
على لقب بطل الدوري بدأت بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٦

دوري التنس أقيم على مدار العام بدأ بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦

ألعاب ترفيهية خمتلفة تظهر مواهب الطالب انطلقت بتاريخ ٧ نوفمرب ٢٠١٦

نشاط مستمر على مدار العام عبارة عن ركن لبيع الوجبات اخلفيفة كالعصريات أو الشوكوالتات 
انطلق بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

Your Own Time, Your
 Own Talent workshops

-٥٠

ا�لعاب الداخلية

Capture The Moment

ثالثية التكوين

-٥٠سمعنا صوتك

٤٣١٠

٣٠-

٧٠- انطلق يف ٢٠ نوفمرب ٢٠١٦ دوري تضمن (باليستيشن فيفا, شطرنج,تنس طاولة)

ورشة تصوير فوتوغرايف تفاعلية اقيمت بتاريخ ٨ نوفمرب ٢٠١٦ بعنوان ”تراقص قطرات“ حيث 
هتدف إىل تصوير األلوان املتداخلة حبركة متناغمة و إبداعية

مسابقة استقطب فيها الطالب املحبني لعدساهتم.جنمع الصور بتاريخ ٤ ديسمرب ٢٠١٦

تنافس الطالب بني اإلنشاد و اإللقاء للحصول على املراكز األوىل أقيم بتاريخ ١٣ ديسمرب ٢٠١٦

مسابقة انطلقت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧ مسحت  للطالب إختبار مواهبهم الكتابية وملكتهم اخليالية 
لتكوين نص أديب

The Event-٥٩

٩١

١٢٠

٢٠٠

١٠٠

١٠٠

١٢٠

٩٠

١٤٠

٥٠

٥٠

٥٣

٣٠

٧٠

٥٩

٦٦٣٦١٠١٢٧٣

مسرح للطالبات مت العرض بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٧

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¥جمالي
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أنثى

اسم النشاط
أنثىذكر

اليوم المفتوح

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الرياضية والترفيهية في المدينة الجامعية با�حساء

-٢٠٠ نشاط ترفيهي  أقيم بتاريخ ٢٠ ديسمرب يهدف إىل اإلحتفال بالعيد مع طالبات اجلامعة

-٧٠حياة العلم نشاط علمي و ترفيهي يكشف للطالب من خمترع األلعاب اإللكترونية ويقوم على تنشيط العقل و 
جتديد األفكار وإثارة املتعه أقيم بتاريخ ٢٢ نوفمرب ٢٠١٦.

Nail and Hammer 
work shop-٧٣ ورشة املسمار واملطرقه هي الرسم على خشب باملسامري وتزيينها خبيوط الصوف امللونه نشاط ترفيهي 

للطالب أقيم بتاريخ ٣٠ نوفمرب ٢٠١٦

٣٠-يوم الرياضة يوم رياضي وترفيهي يشمل األلعاب الرياضية والترفيهية أقيم بتاريخ ٨ ديسمرب ٢٠١٦

Makeup tutorial-٣٠ نشاط عبارة عن عرض ألساسيات املكياج والزينه أقيم بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧

مسرحية 
٤٣-( متخرج التكلمني)

٢٠٠

٧٠

٧٣

٣٠

٣٠

٤٣

٧٠٣٧٦٤٤٦

مسرحية وصفت شعور الطالبات وقت التخرج عرضت املسرحية بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٧

٢١


اسم النشاط
أنثىذكر

نبدأ فنون

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الفنية في المدينة الجامعية بالرياض

-١٣٠ أقيم نشاط بسيط للتعرف اكثر عن نادي الفنون و عرض ما يضمه من أقسام متنوعة ختدم كل من 
وجد يف روحه جانب فين وذلك بتاريخ ٢٠ سبتمرب ٢٠١٦

٩٥-إعادة التدوير
محلة انطلقت يف ٢٣ نوفمرب ٢٠١٦ لتوعية طالبات كلية طب األسنان هتدف إىل املحافظة على البيئة 

حبيث تضمنت احلملة عملية مجع املواد القابلة إلعادة التدوير ووضع رسومات وإرشادات تعريفية على 
احلأويات لتسهيل عملية فصل النفايات.

٣٠٥٠طريق الموهبة

١٣٠

٩٥

٨٠

٣٠٢٧٥٣٠٥

نشاط أقيم يف ٢١ ديسمرب خدم جهة املبتدئني يف عامل الفن يف اجلامعة

٢٢

٢.٢.٤: ا�نشطة الفنية: 





إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

إجمالي عدد المستفيدين
عدد

 المستفيدين

ا¬جمالي

ا¬جمالي
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اسم النشاط
أنثىذكر

كملها

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الفنية في المدينة الجامعية بجدة

-٤٠ مسابقة تنافسية على حساب النادي بتويتر يتم فيها رسم جزء مبهم واكماله من قبل املتسابقات  
انطلقت بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٦

٩٧-المزيج نشاط عبارة عن مزيج بني الفن واخلط أقيم بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٦

٣٨-الفن الحر ورشة عمل فنية تستهدف الطالبات الراغبات يف جتربة وتطبيق الفن احلر من خالل تعريفهم بشكل 
مبسط عن مفهومه واشهر فناين الفن احلر ولوحاهتم أقيمت بتاريخ ١٩أكتوبر ٢٠١٦.

Thread Art-٧٩ ورشة عمل لعمل  فين حيمل رسالة ذو طابع علمي باستخدام املسامري و اخليوط يف جدار املكتبة

٢٨-ورشة الخط العربي ورشة عمل  أقيمت بتاريخ ٤ ديسمرب ٢٠١٦ هتدف إىل تعليم الطلبة اساسيات خط النسخ وتقدمي نصائح 
إلتقانة بإشراف مدربة اخلط.

٢٠٥٩كذا أجمل مسابقة تزيني اجلامعة بلوحات ورسومات من صنع الطالب انطلقت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧

٣٣-تنسيق الزهور

٤٠

٩٧

٣٨

٧٩

٢٨

٧٩

٣٣

٢٠٣٧٤٣٩٤

ورشة عمل لتعليم الطالبات اساسيات تنسيق الزهور أقيمت بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٧

٢٣

اسم النشاط
أنثىذكر

مسابقة تصميم شعار
 نادي كلية التمريض

نبذة عن النشاط

ا�نشطة الفنية في المدينة الجامعية با�حساء

-٢٠ انطلقت املسابقة يف ٢٧ سبتمرب ٢٠١٦ يف قسم الطالبات

ورشة عمل
٣٠- خط الرسم

ورشة عمل لدمج الرسم بألوان اإلكريليك مع فنون اخلط العريب األصيل لتنتج منه لوحه إبداعية من 
صنع الطالبات أقيم النشاط بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦

٢٢-الرسم بالقهوة ورشة عمل الرسم احلر بالقهوة مبساعدة من موهوبات الرسم والفن التشكيلي املتواجدات يف نادي 
الفنون أقيم النشاط بتاريخ ٩ نوفمرب ٢٠١٦

-١٥الرسم السينمائي نشاط يعمل على تطبيق ثقافة جديدة من الفن ومساعد يف احلمالت اإلجتماعية بتمثيل حي واقعي و 
تطوير ثقافة املسرح والسينما. أقيم النشاط بتاريخ ٢٩ نوفمرب ٢٠١٦

ورشة عمل 
٢٠-الرسم بالفحم هو فن من فنون الرسم يتضمن الرسم بالفحم األسود على الورق األبيض أو الفحم األبيض على 

الورق األسود مبساعدة وإشراف موهوبات الرسم يف نادي الفنون أقيمت الورشة بتاريخ ١٤ ديسمرب ٢٠١٦

-٢٤إعادة التدوير نشاط يقوم بإعادة تدوير األشياء املستهلكة لنستخدمها يف اشياء أخرى، بطريقة رائعة وجذابة جداًًا 
أقيم النشاط يف ١٣ ديسمرب ٢٠١٦

٢٨-صنع ا�فالم الكرتونية ورشة عمل لتدريب الطالبات على كيفية صنع األفالم أقيمت بتاريخ ٢٠ فرباير ٢٠١٧
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•

دد

–––•
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أنثى

عدد جلسات االستشارةعدد المستفيدينعدد جلسات االستشارةعدد المستفيدين

أعداد المستفيدات من الطالباتأعداد المستفيدين من الطالب
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١٠٢١٣٦١٣٦١٩٥

أنثى

الرياض

جدة

ا�جمالي
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٢.٤: المجتمع والجامعة

٢.4.١: تعريف الجامعة في المجتمع





وإن ختالطوهم فإخوانكم

ألنك احلياة

ضع بصمتك

ألنك احلياة

محلة مدارس احلرس

بسمة

من القلب للقلب

يوم الطفل العاملي

اليوم البنفسجي

حنن معكم

يوم املهن

نبذه عنوان المبادرة التطوعيةالمقر

الفعاليات الطالبية بالمشاركة االجتماعية
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ترفيه بال حدود

ألنك احلياة

منا وفينا

ماضيهم حاضرنا

نتوحد من أجلهم

مسرية أجداد

ملة

السجل السعودي
 للخاليا اجلذعية
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طبيعة الشراكةقطاعات المجتمعالمدينة

الرياض - جدة - ا�حساء
 والدمام - المدينة

االتفاقيات المبرمة

٢٨
١٤٣٨١٤٣٧

دورات و ورش عمل تدريبيةالكلية األمريكية للجراحني

الرياض - جدة - ا�حساء
 والدمام - المدينة

دورات و ورش عمل تدريبيةمجعية املمرضني إلصابات احلوادث

الرياض - جدة - ا�حساء
 والدمام - المدينة

مجعية الرابطة الوطنية لفنيي 
طب الطوارئ

برنامج تدريب األطباء املقيمني وأطباء الزمالة

الرياض - جدة - ا�حساء
 والدمام - المدينة

اهليئة السعودية للتخصصات
 الصحية

اعتماد مجيع الفعاليات وورش العمل التدريبية

الرياض - جدة - ا�حساء
مجعية القلب األمريكية والدمام - المدينة

مركز تدريب دولية لدورات وورش عمل 
دعم احلياة املتقدمة

الرياض - جدة - ا�حساء
الكلية األمريكية للجراحني والدمام - المدينة

- مركز معتمد للدورات املتقدمة لدعم احلياة يف االصابات
- مركز معتمد للدورات إدارة عمليات االصابات املتقدمة

- مركز معتمد لدورة إدارة الكوارث والتأهب للحاالت الطارئة

الفصل الثالث

أعضاء هيئة التدريس
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اعتماد مجيع الفعاليات وورش العمل التدريبية

الرياض - جدة - ا�حساء
مجعية القلب األمريكية والدمام - المدينة

مركز تدريب دولية لدورات وورش عمل 
دعم احلياة املتقدمة

الرياض - جدة - ا�حساء
الكلية األمريكية للجراحني والدمام - المدينة

- مركز معتمد للدورات املتقدمة لدعم احلياة يف االصابات
- مركز معتمد للدورات إدارة عمليات االصابات املتقدمة

- مركز معتمد لدورة إدارة الكوارث والتأهب للحاالت الطارئة

الفصل الثالث

أعضاء هيئة التدريس



ت
شفيا

ست
م

ال
ت

معيا
تمهيد:المراكز والج

            




٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧

٧٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى



ت
شفيا

ست
م

ال
ت

معيا
تمهيد:المراكز والج

            




٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧

٧٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى




                 



بالجامعة  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  إجمالي   ٣.١.١
حسب الكلية والجنس والجنسية

١٤٣٧١٤٣٦٢٩

الكلية
الجنس والجنسية

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام ا�كاديمي 1436 /1437 هـ

سعودي
المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

غير سعوديةغير سعوديسعودية
المجموع

المجموع

ا�جمالي

٤١١٥٣٢٩٢٢٥١٥الطب
٤٩٣٣١٩٦١٠٧األسنان
٢٢٢٢١٩٨٧١الصيدلة

٨٤٤٩١٧٦١٥٦العلوم الطبية التطبيقية
٢٢٤٢٢٨٥٦التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

١٨١٠١٥٢٤٥

١١٣٥٩٥٤٥١٨٦كلية العلوم و املهن الصحية
٥٩٧٢٢٦١٩٦١١٧١١٣٦

٢١٧١٠١٣٣٨٣٥٩الطب
٤٥٨٩-٢٤٢التمريض

١٥-٦٨١العلوم الطبية التطبيقية
١٥٢٢٢٣٢٢٨٢كلية العلوم و املهن الصحية

٤٢١٩٢٢٣٨٦العلوم الطبية التطبيقية
٤٧٦٩-٢٢-التمريض

٤٢٤١٢٢٥٠١٥٥المجموع
٨٧٩٤٤٠٢٧٥٢٤٢١٨٣٦

٢٤٠١٧٣٥٧٧٥٥٤٥المجموع
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الكلية
الجنس والجنسية

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام ا�كاديمي 1437 /1438 هـ

سعودي
المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

غير سعوديةغير سعوديسعودية
المجموع

المجموع

ا�جمالي

٣٠٥٧٢١١٩٣٩٥٣٥الطب
٥٩٣٦١٧٥١١٧األسنان
٢٣١٤٢٠٩٦٦الصيدلة

٦٦٢٣٢١٩١١٩العلوم الطبية التطبيقية
٢٧٣٧-١٠-التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

٨٢١٢٣٢٥

٣٠٥٢٩٨٥٦٢٣٦كلية العلوم و املهن الصحية
٤٩١٢٠٩٢٨٧١٤٨١١٣٥

١٨١٧٠٣٨٩٢٩٨الطب
٢٧٣٨-١١٠التمريض

٢٨٢٣١٢٨٧١العلوم الطبية التطبيقية
٤٩٢٩١٦٢١١١٥كلية العلوم و املهن الصحية

١٢٢٧٨٢٩العلوم الطبية التطبيقية
٥٣٦٤-١١-التمريض

١٢١٣٧٦١٩٣المجموع
٧٦٢٣٥٤٣٦٠٢٧٤١٧٥٠

٢٥٩١٣٢٦٦٦٥٥٢٢المجموع

٧٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م




                 



بالجامعة  حكمهم  في  ومن  التدريس  هيئة  أعضاء  إجمالي   ٣.١.١
حسب الكلية والجنس والجنسية

١٤٣٧١٤٣٦٢٩

الكلية
الجنس والجنسية

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام ا�كاديمي 1436 /1437 هـ

سعودي
المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

غير سعوديةغير سعوديسعودية
المجموع

المجموع

ا�جمالي

٤١١٥٣٢٩٢٢٥١٥الطب
٤٩٣٣١٩٦١٠٧األسنان
٢٢٢٢١٩٨٧١الصيدلة

٨٤٤٩١٧٦١٥٦العلوم الطبية التطبيقية
٢٢٤٢٢٨٥٦التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

١٨١٠١٥٢٤٥

١١٣٥٩٥٤٥١٨٦كلية العلوم و املهن الصحية
٥٩٧٢٢٦١٩٦١١٧١١٣٦

٢١٧١٠١٣٣٨٣٥٩الطب
٤٥٨٩-٢٤٢التمريض

١٥-٦٨١العلوم الطبية التطبيقية
١٥٢٢٢٣٢٢٨٢كلية العلوم و املهن الصحية

٤٢١٩٢٢٣٨٦العلوم الطبية التطبيقية
٤٧٦٩-٢٢-التمريض

٤٢٤١٢٢٥٠١٥٥المجموع
٨٧٩٤٤٠٢٧٥٢٤٢١٨٣٦

٢٤٠١٧٣٥٧٧٥٥٤٥المجموع

التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٧٤

١٤٣٨١٤٣٧٣٠

الكلية
الجنس والجنسية

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام ا�كاديمي 1437 /1438 هـ

سعودي
المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

غير سعوديةغير سعوديسعودية
المجموع

المجموع

ا�جمالي

٣٠٥٧٢١١٩٣٩٥٣٥الطب
٥٩٣٦١٧٥١١٧األسنان
٢٣١٤٢٠٩٦٦الصيدلة

٦٦٢٣٢١٩١١٩العلوم الطبية التطبيقية
٢٧٣٧-١٠-التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

٨٢١٢٣٢٥

٣٠٥٢٩٨٥٦٢٣٦كلية العلوم و املهن الصحية
٤٩١٢٠٩٢٨٧١٤٨١١٣٥

١٨١٧٠٣٨٩٢٩٨الطب
٢٧٣٨-١١٠التمريض

٢٨٢٣١٢٨٧١العلوم الطبية التطبيقية
٤٩٢٩١٦٢١١١٥كلية العلوم و املهن الصحية

١٢٢٧٨٢٩العلوم الطبية التطبيقية
٥٣٦٤-١١-التمريض

١٢١٣٧٦١٩٣المجموع
٧٦٢٣٥٤٣٦٠٢٧٤١٧٥٠

٢٥٩١٣٢٦٦٦٥٥٢٢المجموع

٧٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م



١٤٣٧١٤٣٦٣١

التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٧٦

١٣٧٧
٪٧٥

٤٦٨
٪٢٥

١٨٤٥
٪١٠٠

العدد
النسبة

غير سعوديينالسعوديينالتصنيف

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

المجموع

١٤٣٨١٤٣٧٣٢

١٤٣٨١٤٣٧٨

١١١٦
٪٦٤

٦٣٤
٪٣٦

١٧٥٠
٪١٠٠

العدد
النسبة

غير سعوديينالسعوديينالتصنيف

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 143٧ /143٨هـ

المجموع

٪٦٤

٪٣٦

٧٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٣٣
١٤٣٨١٤٣٧

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

الكلية

المسمى ا�كاديمي

أستاذ 
ذكر

أستاذ
 أنثى

أستاذ
 مشارك

 ذكر

أستاذ
 مشارك

أنثى

أستاذ 
مساعد 

ذكر

أستاذ 
مساعد 

أنثى
المجموع

المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

المجموع

ا¤جمالي

٢١١٣٩٩٣٣٣٧٩٤٨٢الطب
٢٢٤٣١٢٦٣-٤

٤١٢٦٥١٧٤٥٩١٣٥٧١٩

٦٢١٠٤٢٣١٩٨٣٥١

-٣٧١٥٢٦-١
٤٧٥٧٥٢٤٦٩٧٢٤٨١٠٩٦

١١٦٢٦-٣-٦
٤٠١٠٥٩-٣-٦
---١١١٤-٣

١٨٧٥٨٢٥١-٣-٣
-٣١٢١٢٦-١

---١٧٣١١
-١٢١٥-٢-١

-١٣١١٧٧٢٩
٢٦٢١٥٤-٤-٣

٨٢٩٣٢٤-٢

٢١١٠١٢٣١٤٥١

األسنان
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

كلية العلوم و املهن الصحية

الطب
التمريض

العلوم الطبية التطبيقية
كلية العلوم و املهن الصحية

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

المجموع

المجموع

 



١٤٣٧١٤٣٦٣١

التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٧٦

١٣٧٧
٪٧٥

٤٦٨
٪٢٥

١٨٤٥
٪١٠٠

العدد
النسبة

غير سعوديينالسعوديينالتصنيف

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

المجموع

١٤٣٨١٤٣٧٣٢

١٤٣٨١٤٣٧٨

١١١٦
٪٦٤

٦٣٤
٪٣٦

١٧٥٠
٪١٠٠

العدد
النسبة

غير سعوديينالسعوديينالتصنيف

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي 143٧ /143٨هـ

المجموع

٪٦٤

٪٣٦

٧٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٣٣
١٤٣٨١٤٣٧

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

الكلية

المسمى ا�كاديمي

أستاذ 
ذكر

أستاذ
 أنثى

أستاذ
 مشارك

 ذكر

أستاذ
 مشارك

أنثى

أستاذ 
مساعد 

ذكر

أستاذ 
مساعد 

أنثى
المجموع

المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

المجموع

ا¤جمالي

٢١١٣٩٩٣٣٣٧٩٤٨٢الطب
٢٢٤٣١٢٦٣-٤

٤١٢٦٥١٧٤٥٩١٣٥٧١٩

٦٢١٠٤٢٣١٩٨٣٥١

-٣٧١٥٢٦-١
٤٧٥٧٥٢٤٦٩٧٢٤٨١٠٩٦

١١٦٢٦-٣-٦
٤٠١٠٥٩-٣-٦
---١١١٤-٣

١٨٧٥٨٢٥١-٣-٣
-٣١٢١٢٦-١

---١٧٣١١
-١٢١٥-٢-١

-١٣١١٧٧٢٩
٢٦٢١٥٤-٤-٣

٨٢٩٣٢٤-٢

٢١١٠١٢٣١٤٥١

األسنان
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

كلية العلوم و املهن الصحية

الطب
التمريض

العلوم الطبية التطبيقية
كلية العلوم و املهن الصحية

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

المجموع

المجموع

 



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٧٨

١٤٣٨١٤٣٧٣٤

الكلية

المسمى ا�كاديمي

المعيدينالمحاضراتالمحاضرين
 ومدرسي اللغة

المعيدات
المجموع ومدرسات اللغة

المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

المجموع

ا�جمالي

٢٠١٤١١٨٥٣الطب
١٠٤١٧٢٣٥٤

١٢٢١٠٦٩١٩٧٤١٦

٣٥٥٠٤٣٤٣١٧١

١٣٢١١٢٣٦٧
١٥٨١٨٨١٤٥١٦٣٦٥٤

٢١١٣٢٤٤٠
٢٥٨١٣١٤٦٠
-٩٢٣-١٤

٧٢١٩١٩٤٧
-١٢--١٢

١٤١١٢١٨
-٢١٤٩-٢٨

٥٦١٥١٦٤٢
٢٣٣٠٩٨٧٠

١---١
٤٥٥٣٤٨٣٩١٨٥

األسنان
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

كلية العلوم و املهن الصحية

الطب
التمريض

العلوم الطبية التطبيقية
كلية العلوم و املهن الصحية

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

المجموع

المجموع

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

٧٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥

١٤٣٨١٤٣٧٣٦

٣.٢: الجودة و االرتقاء بالمستوى النوعي لبرامج التعليم العالي في 
الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ                          

المؤشر

معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

المعدل للعام 
الجامعي 1436 /1437هـ

المعدل للعام 
الجامعي 143٧ /143٨هـ

٪٢٨,٥
٩٧,١٪معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

١٠٠٪معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبًا على أساليب التعليم والتعلم والتقويم
٣,٤ من ٥رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم

معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم

رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم في الجامعات

٪١٠٠

٣,٤ من ٥
١٠٠٪معدل الطلبة الذين يتحدثون أكثر من لغة

٪٣٦

٪٩٥

٪٢٦

٣,٦ من ٥
٪١٠٠

٣,٦ من ٥

٪١٠٠

علمية   جوائز  على  الحائزين  بالجامعة  التدريس  هيئة  بأعضاء  قائمة   :٣.٥
من داخل وخارج الجامعةخالل العام الجامعي  ١٤٣٧ /  ١٤٣٨هــ

جائزة أفضل
 عرض شفهي

قسم التعليم
 الطيب/ كلية الطب

تقدمي عرض شفهي التعليم الطيب
عن حبث التخرج 
لدرجة املاجستري

التعاون يف حصول برنامج
 العالج الوظيفي على

 القبول الدويل من املنظمة
 العاملية للعالج 

(WFOT) الوظيفي

جائزة أفضل مدرب
جائزة أفضل أداء والدعم 

املستمر لربنامج 
العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية
املجال األكادميي واملهين التطبيقية

تقدمي حماضرةالكيمياء السريريةأفضل متحدث AACC

اسم الفائز بالجائزة

أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 1437 / 1438هـ

د. مها عبد ا½ التركي

د. هاشم سلمان 
أبو طرية

د. أنور برعي

م

1

2

3

ا�عمال التي استحق مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزة
عليها الجائزة



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٧٨

١٤٣٨١٤٣٧٣٤

الكلية

المسمى ا�كاديمي

المعيدينالمحاضراتالمحاضرين
 ومدرسي اللغة

المعيدات
المجموع ومدرسات اللغة

المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

المجموع

ا�جمالي

٢٠١٤١١٨٥٣الطب
١٠٤١٧٢٣٥٤

١٢٢١٠٦٩١٩٧٤١٦

٣٥٥٠٤٣٤٣١٧١

١٣٢١١٢٣٦٧
١٥٨١٨٨١٤٥١٦٣٦٥٤

٢١١٣٢٤٤٠
٢٥٨١٣١٤٦٠
-٩٢٣-١٤

٧٢١٩١٩٤٧
-١٢--١٢

١٤١١٢١٨
-٢١٤٩-٢٨

٥٦١٥١٦٤٢
٢٣٣٠٩٨٧٠

١---١
٤٥٥٣٤٨٣٩١٨٥

األسنان
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

الصحة العامة واملعلوماتية 
الصحية

كلية العلوم و املهن الصحية

الطب
التمريض

العلوم الطبية التطبيقية
كلية العلوم و املهن الصحية

العلوم الطبية التطبيقية
التمريض

المجموع

المجموع

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

٧٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥

١٤٣٨١٤٣٧٣٦

٣.٢: الجودة و االرتقاء بالمستوى النوعي لبرامج التعليم العالي في 
الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ                          

المؤشر

معدل أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين

المعدل للعام 
الجامعي 1436 /1437هـ

المعدل للعام 
الجامعي 143٧ /143٨هـ

٪٢٨,٥
٩٧,١٪معدل االحتفاظ بأعضاء هيئة التدريس

١٠٠٪معدل هيئة التدريس الذين تلقوا تدريبًا على أساليب التعليم والتعلم والتقويم
٣,٤ من ٥رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقويم

معدل البرامج التي تستخدم اختبارات تقويم مخرجات التعلم
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أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز علمية خالل العام الجامعي 1437 / 1438هـ

د. مها عبد ا½ التركي

د. هاشم سلمان 
أبو طرية

د. أنور برعي
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3

ا�عمال التي استحق مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزة
عليها الجائزة
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التميز يف تعليم الطالب

مركز امللك عبداهللا 
العاملي لألحباث الطبية -

KAIMRC

علم الصيدلة/
 البيولوجيا اجلزيئية

التعليم

اسم الفائز بالجائزة

د. ظفر إقبال

د. محمد أحمد
 المهيني

د.الطيب أحمد

م

4

5

6

التميز يف تعليم الطالباتالتعليمجائزة أفضل معلم

العمل : إستخالص مسيل 
دم من أبوال األبل

مشاركة ببحث علمي
 يف جمال ختصصه

جائزة أفضل
 ملصق علمي

براءة إختراع

املؤمتر اخلامس لفرع 
اخلليج للمنظمة األمريكية
 ألمراض الغدد الصماء

حبثي

حبثي املنطمة األمريكية
 لرباءات االختراع

د.آالء الثبيتي

د.معبر محزري

أ.د عبدالجليل
 عبدالقادر

7

8

9

أفضل مقرر دراسي
جامعة امللك سعود بن

 عبد العزيز للعلوم الصحية

جامعة امللك سعود بن
 عبد العزيز للعلوم الصحية

جامعة امللك سعود بن
 عبد العزيز للعلوم الصحية

جائزة مدير اجلامعة
 ألفضل مقرر دراسي

أفضل مقرر دراسي
 ملادة متريض األطفال

التميز يف التدريس

أفضل مدرس أفضل مدرس

املركز الثالث ألفضل 
عضو هيئة

 تدريس باجلامعة

جائزة مدير اجلامعة 
ألفضل مدرس

التدريس

د.  هاله سعيد
د. نسرين البهنساوي

مس. ايفنانجلين سنج

د. عبير سليم

د. جهاد حلبي
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ا�عمال التي استحق مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزة
عليها الجائزة
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جائزة أفضل معلم
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مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزة

التقرير السنوي للعام اكاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٨٢

أعلى منحة علمية 
لألطباء املقيمني

اجلمعية األمريكية 
لعالج جذور

 وأعصاب األسنان
-البحث العلمي د. علي العقال 

(مبتعث)

أفضل عرض تقدميي يف 
الندوة السنوية

 الرابعة والثالثني
 لعلوم األسنان

مركز العلوم الصحية
-البحث العلمي يف جامعة تكساس

د. علي العقال 
(مبتعث)

ثالث أفضل عرض تقدميي 
يف اجتماع اجلمعية األمريكية

 لعالج جذور وأعصاب
 األسنان لعام ٢٠١٦

اجلمعية األمريكية 
لعالج جذور وأعصاب

 األسنان
-البحث العلمي د. علي العقال 

(مبتعث)

أفضل عضو 
هيئة تدريس

ملؤمتر الدويل التاسع لسرطان 
الرأس والفم يف مدينة

 سياتل يف والية واشنطن
USA

-البحث العلمي د. خالد العمود
 (مبتعث)

املركز الثاين
 يف املشروع البحثي

كلية طب األسنان - جامعة 
امللك سعود بن عبدالعزيز

 للعلوم الصحية

-التعليم د أحمد جمله

أفضل ملصق 
علمي تفاعلي

املؤمتر الدويل الثالث
 للهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية يف التعليم الطيب
-حبثي د. سعد المنيع

اعمال التي استحق 
عليها الجائزة

الفصل الرابع

االبتعاث والتدريب
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م
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٤.١:االبتعاث
              

                 

            ١٤٣٨١٤٣٧     
٧٩

٧٥

٤.١.١.١: أهداف إدارة االبتعاث االستراتيجية :  
               




٤.١.١.٢: االبتعاث الداخلي والخارجي بالجامعة
٣٧

المبتعثون ا�عوام

1434  /  1435هـ

1435  /  1436هـ

1436  / 1437هـ

المجموع

٦٧

٨٤

١٥٢

1437٣٥٤ / 1438هـ

٦٥٧

١٤٣٨١٤٣٧٣٨

العام ا�كاديمي
المبتعثون

خارجي

1437 / 1438 هـ

المدينة
داخلي

توزيع أعداد مبتعثي الجامعة بالداخل والخارج خالل العام الجامعي 1437 / 1438 هـ

٧١٨٨الرياض
١٢٣ال يوجدجدة

٤١ال يوجداألحساء
٧٣٥٢ المجموع

٨٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.١.٢: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث

٤.١.٢.١: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام الجامعي ١٤٣٤ / ١٤٣٥هـ

٣٩
١٤٣٥١٤٣٤

كليات الطب
خارجي
داخلي

٣٤٣٣

˽  

٤٣
ال يوجد

--٢٤٪١٠١٠٢٠

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

-٥١٣--
ال يوجد

--١١٪٨١٩

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

٣٦١٤٢--
ال يوجد

--٢٩٪١٧٨٢٥

كليات التمريض
خارجي
داخلي

-١٠-٥--
ال يوجد

---١٨٪١٥١٥

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

٢١١--١
ال يوجد

--٦٪٢٣٥

كلية الصحة 
العامة

خارجي
داخلي

١-٢٢--
ال يوجد

--٦٪٣٢٥

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

-١---٤
ال يوجد

---٦٪٥٥

١٠٠٪٤٠٤٤٨٤--٩٢٦١٨٢١٥٥ المجموع

الكليات (المبتعثين 
لعام 1434 / 1435هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي
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كليات الطب
خارجي
داخلي

١-٢-

˽  

--٩٪٦-٦-٣
----٣,٥٪٢-٢---٢

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

١٢٣٤--
ال يوجد

١٦٪٥٦١١-١

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

١٢٨-٢--
ال يوجد

-٣٤٪١١٤٩٢٣

كليات التمريض
خارجي
داخلي

-١٢-٢--
ال يوجد

---٢١٪١٤١٤

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

--١٧--
ال يوجد

--١٢٪١٧٨

كلية الصحة 
العامة

خارجي
داخلي

-١١---
ال يوجد

--٣,٥٪١١٢

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

-١----
ال يوجد

---١٪١١

١٠٠٪٤١٢٩٣٨٦٧-٥٦١٨٣١٢ المجموع

الكليات (المبتعثين
 لعام 1435 / 1436هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

٨٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.١.٢.٣: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام ا�كاديمي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٤١
١٤٣٧١٤٣٦

كليات الطب
خارجي
داخلي

٣٤٣٢

˽  

١٤٪١٣٩٢٢--٧٣
----١٪٢-٢---٢

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

٢٣٦٢--
ال يوجد

١٥٪٦٤١٤٩٢٣

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

٧٦١٢١٢--
ال يوجد
٣٦٪١٠٧٢٩٢٥٥٤

كليات التمريض
خارجي
داخلي

-٩-٦--
ال يوجد

-١٤٪٢١٢١-٦

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

١٢٦٩٢-
ال يوجد

--١٣٪٩١١٢٠

كلية الصحة 
العامة

خارجي
داخلي

-١١١--
ال يوجد

--٢٪١٢٣

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

٢٣١١--
ال يوجد

--٥٪٣٤٧

١٠٠٪١٥٢٥٢٩٣٦١١٣١٦١٧٧١٨١١٥٢ المجموع

الكلية
دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

 



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٨٨

٤.١.٢.٢: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام ا�كاديمي ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ

٤٠
١٤٣٦١٤٣٥

كليات الطب
خارجي
داخلي

١-٢-

˽  

--٩٪٦-٦-٣
----٣,٥٪٢-٢---٢

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

١٢٣٤--
ال يوجد

١٦٪٥٦١١-١

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

١٢٨-٢--
ال يوجد

-٣٤٪١١٤٩٢٣

كليات التمريض
خارجي
داخلي

-١٢-٢--
ال يوجد

---٢١٪١٤١٤

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

--١٧--
ال يوجد

--١٢٪١٧٨

كلية الصحة 
العامة

خارجي
داخلي

-١١---
ال يوجد

--٣,٥٪١١٢

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

-١----
ال يوجد

---١٪١١

١٠٠٪٤١٢٩٣٨٦٧-٥٦١٨٣١٢ المجموع

الكليات (المبتعثين
 لعام 1435 / 1436هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

٨٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.١.٢.٣: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام ا�كاديمي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

٤١
١٤٣٧١٤٣٦

كليات الطب
خارجي
داخلي

٣٤٣٢

˽  

١٤٪١٣٩٢٢--٧٣
----١٪٢-٢---٢

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

٢٣٦٢--
ال يوجد

١٥٪٦٤١٤٩٢٣

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

٧٦١٢١٢--
ال يوجد
٣٦٪١٠٧٢٩٢٥٥٤

كليات التمريض
خارجي
داخلي

-٩-٦--
ال يوجد

-١٤٪٢١٢١-٦

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

١٢٦٩٢-
ال يوجد

--١٣٪٩١١٢٠

كلية الصحة 
العامة

خارجي
داخلي

-١١١--
ال يوجد

--٢٪١٢٣

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

٢٣١١--
ال يوجد

--٥٪٣٤٧

١٠٠٪١٥٢٥٢٩٣٦١١٣١٦١٧٧١٨١١٥٢ المجموع

الكلية
دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

 



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٠

٤.١.٢.٤: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

٤٢
١٤٣٨١٤٣٧

كليات الطب
خارجي
داخلي

١---

˽  

٢,٥٪٢-٢---١

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

-١٤٥--
ال يوجد

ال يوجد

١٩٪٤١٨٧١٥

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

١١٤٦٩--
ال يوجد
٥٧٪١١٤٢٨١٧٤٥

كليات التمريض
خارجي
داخلي

ال يوجد

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

---١-١
ال يوجد

---٢,٥٪٢٢
---٦٪٥٥-----٥

كلية الصحة العامة
والمعلوماتية

 الصحية

خارجي
ال يوجدداخلي

ال يوجد

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

٤١١٤--
ال يوجد

--١٣٪٥٥١٠

١٠٠٪١٦٦١١٢٤١١١٥٥٤٣٣٦٧٩ المجموع

الكليات (المبتعثين
 لعام 143٧ / 143٨هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

كليات الطب

كلية ا�سنان

كلية الصحة العامة
 والمعلوماتية 

الصحية

كلية العلوم 
والمهن الصحية

خارجي

مبتعثين الكليات 
(1437 / 1438هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

 الكلي

داخلي الرياض

خارجي
----

٢٣١١٣٤--١٨٤--٥٧
----٢-٢---٢

خارجي
داخلي الرياض

١٦١٦٣٢--٤٥٦١٠٦١
-----------

٧١٤٣٢٨٤١٠١٩٢٠٣٩
------- داخلي

جدة

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٦١١١٧----٥١٠١١
-----------

خارجي
داخلي الرياض

٣٦٩----٢-٣٤
-----------

خارجي
داخلي

األحساء

١١١٥٢٦-٤--١٥٦١٠
-----------

-٥٥-١-----٤
------- داخلي

جدة

كليات التمريض

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

-١١١١-----٧-٤
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-٤٤-١-----٣
-----------

-٢٣٢٣-----١٠-١٣
------- داخلي

جدة

كليات العلوم
الطبية

 التطبيقية

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

١٤١٠٢٤----١١٥٣٥
-----------

خارجي
داخلي األحساء

١١٨١٩----٣٢٨٦
-----------

٤٨٨٩٣٥٦٠٣٤٩٨٣١٢٥١٦١٢٨٦املجموع

٦١٠٨٧٠٠٣١١٧١٨٣٥
------- داخلي

جدة

كلية الصيدلة
خارجي
داخلي الرياض

٣٣٦------٣٣
-----------

٩١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.١.٣: المبتعثون المقيدون حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث 
في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ.

٤٣
١٤٣٨١٤٣٧

١٤٣٨١٤٣٧•



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٠

٤.١.٢.٤: المبتعثون الجدد حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

٤٢
١٤٣٨١٤٣٧

كليات الطب
خارجي
داخلي

١---

˽  

٢,٥٪٢-٢---١

كليات العلوم و
 المهن الصحية

خارجي
داخلي

-١٤٥--
ال يوجد

ال يوجد

١٩٪٤١٨٧١٥

كليات العلوم
 التطبيقية

خارجي
داخلي

١١٤٦٩--
ال يوجد
٥٧٪١١٤٢٨١٧٤٥

كليات التمريض
خارجي
داخلي

ال يوجد

كلية طب 
االسنان

خارجي
داخلي

---١-١
ال يوجد

---٢,٥٪٢٢
---٦٪٥٥-----٥

كلية الصحة العامة
والمعلوماتية

 الصحية

خارجي
ال يوجدداخلي

ال يوجد

٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤
كلية الصيدلة

خارجي
داخلي

٤١١٤--
ال يوجد

--١٣٪٥٥١٠

١٠٠٪١٦٦١١٢٤١١١٥٥٤٣٣٦٧٩ المجموع

الكليات (المبتعثين
 لعام 143٧ / 143٨هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

النسبة الكلي

كليات الطب

كلية ا�سنان

كلية الصحة العامة
 والمعلوماتية 

الصحية

كلية العلوم 
والمهن الصحية

خارجي

مبتعثين الكليات 
(1437 / 1438هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

 الكلي

داخلي الرياض

خارجي
----

٢٣١١٣٤--١٨٤--٥٧
----٢-٢---٢

خارجي
داخلي الرياض

١٦١٦٣٢--٤٥٦١٠٦١
-----------

٧١٤٣٢٨٤١٠١٩٢٠٣٩
------- داخلي

جدة

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٦١١١٧----٥١٠١١
-----------

خارجي
داخلي الرياض

٣٦٩----٢-٣٤
-----------

خارجي
داخلي

األحساء

١١١٥٢٦-٤--١٥٦١٠
-----------

-٥٥-١-----٤
------- داخلي

جدة

كليات التمريض

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

-١١١١-----٧-٤
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-٤٤-١-----٣
-----------

-٢٣٢٣-----١٠-١٣
------- داخلي

جدة

كليات العلوم
الطبية

 التطبيقية

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

١٤١٠٢٤----١١٥٣٥
-----------

خارجي
داخلي األحساء

١١٨١٩----٣٢٨٦
-----------

٤٨٨٩٣٥٦٠٣٤٩٨٣١٢٥١٦١٢٨٦املجموع

٦١٠٨٧٠٠٣١١٧١٨٣٥
------- داخلي

جدة

كلية الصيدلة
خارجي
داخلي الرياض

٣٣٦------٣٣
-----------

٩١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.١.٣: المبتعثون المقيدون حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث 
في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ.

٤٣
١٤٣٨١٤٣٧

١٤٣٨١٤٣٧•



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٢

٤٫١٫٤: المبتعثين الخريجين حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث
 في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ.

٤٤
١٤٣٨١٤٣٧

١٤٣٨/١٤٣٧•

كليات الطب

كلية ا�سنان

كلية الصحة العامة
 والمعلوماتية 

الصحية

كلية العلوم 
والمهن الصحية

خارجي

مبتعثين الكليات 
(1437 / 1438هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

 الكلي

داخلي الرياض

خارجي
----

١٧١٠٢٧--٧٦١٢٩٢
-----------

خارجي
داخلي الرياض

١٣٤----٣--١
-----------

٢-٢-----١-١
------- داخلي

جدة

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٣٤٧----٤--٣
-----------

خارجي
داخلي الرياض

-١١٢-----١١
-----------

خارجي
داخلي جدة

-٣٣٦-١--٢٢١
-----------

---١١-----١
------- داخلي

األحساء

كليات التمريض

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

-٣٣-----١-٢
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-١١---٠---١
-----------

-٢٢-----١-١
------- داخلي

جدة

كليات العلوم 
الطبية

 التطبيقية

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٦٣٩----٤١٢٢
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-٥١٦-----١٥
----------٠

١٨١٧١٤١٧٩٢٢٠٤٣٣٦٧٩املجموع

٤٣٧-١--١١٢٢
------- داخلي

جدة

كلية الصيدلية
خارجي
داخلي الرياض

١١٢------١١
-----------

٩٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.٢.١: تدريب أعضاء هيئة التدريس

١٤٣٨١٤٣٧٤٥

٤.٢: التدريب



٥٠٠١٤٣٨١٤٣٧

الرياض

جدة

األحساء

الرياض

جدة

األحساء

الرياض

جدة

الرياض

جدة

األحساء

كليات التمريض

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية ا�سنان

كلية الصيدلة

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

كلية الطب

المجموع

مجموع المتدربينالكلية

كلية العلوم والمهن الصحية

٣٠
١٥
٣٥
٢٩

١٣
١١
٢٦
٣٣
١٢٣
٣٠
٥٢
١٨

٧٢
١٣
٥٠٠



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٢

٤٫١٫٤: المبتعثين الخريجين حسب الكلية والنوع والغرض من االبتعاث
 في العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ.

٤٤
١٤٣٨١٤٣٧

١٤٣٨/١٤٣٧•

كليات الطب

كلية ا�سنان

كلية الصحة العامة
 والمعلوماتية 

الصحية

كلية العلوم 
والمهن الصحية

خارجي

مبتعثين الكليات 
(1437 / 1438هـ)

دكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

المجموعلغةزمالةماجستير
المجموع

 الكلي

داخلي الرياض

خارجي
----

١٧١٠٢٧--٧٦١٢٩٢
-----------

خارجي
داخلي الرياض

١٣٤----٣--١
-----------

٢-٢-----١-١
------- داخلي

جدة

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٣٤٧----٤--٣
-----------

خارجي
داخلي الرياض

-١١٢-----١١
-----------

خارجي
داخلي جدة

-٣٣٦-١--٢٢١
-----------

---١١-----١
------- داخلي

األحساء

كليات التمريض

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

-٣٣-----١-٢
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-١١---٠---١
-----------

-٢٢-----١-١
------- داخلي

جدة

كليات العلوم 
الطبية

 التطبيقية

خارجي
داخلي الرياض

خارجي
----

٦٣٩----٤١٢٢
-----------

خارجي
داخلي األحساء

-٥١٦-----١٥
----------٠

١٨١٧١٤١٧٩٢٢٠٤٣٣٦٧٩املجموع

٤٣٧-١--١١٢٢
------- داخلي

جدة

كلية الصيدلية
خارجي
داخلي الرياض

١١٢------١١
-----------

٩٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.٢.١: تدريب أعضاء هيئة التدريس

١٤٣٨١٤٣٧٤٥

٤.٢: التدريب



٥٠٠١٤٣٨١٤٣٧

الرياض

جدة

األحساء

الرياض

جدة

األحساء

الرياض

جدة

الرياض

جدة

األحساء

كليات التمريض

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية ا�سنان

كلية الصيدلة

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

كلية الطب

المجموع

مجموع المتدربينالكلية

كلية العلوم والمهن الصحية

٣٠
١٥
٣٥
٢٩

١٣
١١
٢٦
٣٣
١٢٣
٣٠
٥٢
١٨

٧٢
١٣
٥٠٠



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٤

٤.٢.١.١: دورات ضمان الجودة وتحسينها

٤.٢.٢: تدريب ا�داريين

١٤٣٧١٤٣٦٤٦


٢٠١٦

٢٠١٨م  




البرنامج

Enhancing �e Quality of Academic Program

University Quality Day

NCAAA SSRI Workshop

NCAAA Learning Outcomes

م

2

١

3

4

التاريخ

٧ رجب ١٤٣٦هـ

١٤ مجادى األوىل ١٤٣٧هـ

١٥ مجادى األوىل ١٤٣٧هـ

٣ شعبان ١٤٣٧هـ

١٤٣٨١٤٣٧٤٧

١٤٣٨١٤٣٧٤٨

البرنامج م

2

3

4

٥

٦

التاريخ

١٤٣٧/٠١/١٨هـ

١٤٣٧/٠٥/١٤هـ

١٥-١٤٣٧/٠٥/١٦هـ

٠٢-١٤٣٧/٠٧/٠٣هـ

١٤٣٨هـ

١٤٣٨هـ

تعزيز جودة البرامج ا�كاديمية١

يوم الجودة السنوي

ورشة عمل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

ورشة عمل مخرجات التعلم الهيئة
 الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

زيارات تحقق من جاهزية المدن الجامعية لالعتماد ا�كاديمي

مراجعة الجودة النوعية للبرامج بالتعاون مع خبير عالمي

عدد المتدربينعدد الدوراتنوع التدريب

١٢٣١٧
١١٥برامج معهد اإلدارة

٤٣٢

داخل الجامعة

خارج الجامعة

إجمالي المتدربين



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٤

٤.٢.١.١: دورات ضمان الجودة وتحسينها

٤.٢.٢: تدريب ا�داريين

١٤٣٧١٤٣٦٤٦


٢٠١٦

٢٠١٨م  




البرنامج

Enhancing �e Quality of Academic Program

University Quality Day

NCAAA SSRI Workshop

NCAAA Learning Outcomes

م

2

١

3

4

التاريخ

٧ رجب ١٤٣٦هـ

١٤ مجادى األوىل ١٤٣٧هـ

١٥ مجادى األوىل ١٤٣٧هـ

٣ شعبان ١٤٣٧هـ

١٤٣٨١٤٣٧٤٧

١٤٣٨١٤٣٧٤٨

البرنامج م

2

3

4

٥

٦

التاريخ

١٤٣٧/٠١/١٨هـ

١٤٣٧/٠٥/١٤هـ

١٥-١٤٣٧/٠٥/١٦هـ

٠٢-١٤٣٧/٠٧/٠٣هـ

١٤٣٨هـ

١٤٣٨هـ

تعزيز جودة البرامج ا�كاديمية١

يوم الجودة السنوي

ورشة عمل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

ورشة عمل مخرجات التعلم الهيئة
 الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

زيارات تحقق من جاهزية المدن الجامعية لالعتماد ا�كاديمي

مراجعة الجودة النوعية للبرامج بالتعاون مع خبير عالمي

عدد المتدربينعدد الدوراتنوع التدريب

١٢٣١٧
١١٥برامج معهد اإلدارة

٤٣٢

داخل الجامعة

خارج الجامعة

إجمالي المتدربين

٩٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٤.٢.٣: تطوير الجهاز ا�داري 



١٤٣٨١٤٣٧٤٩

عنوان الدورة م

2

١

3

4

أعداد المشاركينتاريخ الدورة

ETIQUETTE & PROTOCOL OF DIPLOMATIC CEREMONIES

THE LABOR LAW

PERFORMANCE MANAGEMENT

BUSINESS PROCESS REENGINEERING

١٩٢٠-٢٠ أبريل ٢٠١٧
٢٧
٢٥
٢٥

٢٣-٢٥ أبريل ٢٠١٧
 ٣ - ١ مايو ٢٠١٧
٧ - ٩  مايو ٢٠١٧

٦

٥

٧

٨

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL PMP

MANAGEMENT SKILLS WORKSHOP

CHANGE MANAGEMENT

EFFECTIVE PLANNING

١٤٢٥-١٨ مايو ٢٠١٧
٢٥
٤٢
٢٥

٢١-٢٣  مايو ٢٠١٧
١٥-١٧ أغسطس ٢٠١٧
١٨-١٩ أكتوبر ٢٠١٧

١٠

٩

١١

١٢

SIX SIGMA

BUSINESS PROFESSIONAL

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

QUALITY MANAGEMENT

٢٢٢٦-٢٦ أكتوبر ٢٠١٧
٢٦
٢٦
٢٥

٠٥-٠٩ نوفمرب ٢٠١٧
١٤-١٦  نوفمرب ٢٠١٧
٢٧-٣٠  نوفمرب ٢٠١٧

إجمالي أعداد الموظفين المتدربين في معهد ا�دارة العامة

إجمالي الموظفين الذين تم تدريبهم

١١٥
٤٣٢



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٦

٤.٢.٣.١: بناء وتفعيل النظام ا�لكتروني للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية

٢٠١٨

٤.٢.٣.٢: تطور أنشطة التدريب الداخلي خالل عام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ، ١٤٣٦ /١٤٣٧هـ 
٩١٤٣٧
                 
٣٠٠١٤٣٩١٤٣٨

  
                



٤.٢.٣.٣: البرامج التدريبية الخارجية 
١١٥
                   

١٤٤٠



٤.٢.٣.٤: ا�نشطة التدريبية لمنسوبي الجامعة

     ٨٠  ١٤٤٠١٤٣٩         







التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ٩٦

٤.٢.٣.١: بناء وتفعيل النظام ا�لكتروني للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية

٢٠١٨

٤.٢.٣.٢: تطور أنشطة التدريب الداخلي خالل عام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ، ١٤٣٦ /١٤٣٧هـ 
٩١٤٣٧
                 
٣٠٠١٤٣٩١٤٣٨

  
                



٤.٢.٣.٣: البرامج التدريبية الخارجية 
١١٥
                   

١٤٤٠



٤.٢.٣.٤: ا�نشطة التدريبية لمنسوبي الجامعة

     ٨٠  ١٤٤٠١٤٣٩         







الفصل الخامس

ا�نشطة العلمية والتعليمية



الفصل الخامس

ا�نشطة العلمية والتعليمية



تمهيد:
            
      
           
 
             



١٠١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

أنثى



تمهيد:
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أنثى



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٠٢

       


٢٠٢١٢٠١٦ 

٢٠٣٠ 




٥.١.١ البحث العلمي

 
 

                
               




٥.١.١ مركز الملك عبدا� العالمي ل�بحاث الطبية  بالمنطقة الوسطى
                                                             King Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC)    






              







٥.١.٢.٢: مركز ا�بحاث بالمنطقة الشرقية

                
   




٥.١.٢.١: مركز ا�بحاث بالمنطقة الغربية

١٠٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

عام 2015 / 2016عام 2014 / 2015عام 2013 / 2014المؤشر

١١٠٩٠١٢٥

٢٧٣٣٢١٣٨٢
١

عام 2016 /2017

٢٦٥
٧٥١
٥ ٠١

عدد المشاريع الممولة

عدد المنشورات العلمية

عدد براءات االختراع

عدد براءات االختراع

٥.١.٣: مشاريع مركز الملك عبدا� العالمي ل�بحاث الطبية

٥٠

٥.١.٤: المشاريع البحثية المدعومة

٥١

٪٣٤٩

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٣

ميزانية االبحاث المدعومةعدد ا�بحاث المدعومةالسنوات

2014 / 2013

2015 / 2014

2016 / 2015

١١٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠
٩٠١٨,٠٠٠,٠٠٠
١٢٥١٦,٠٠٠,٠٠٠

2017/ 2016٢٦٥٧٠,٠٠٣,٠٥٢
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عام 2015 / 2016عام 2014 / 2015عام 2013 / 2014المؤشر

١١٠٩٠١٢٥

٢٧٣٣٢١٣٨٢
١

عام 2016 /2017

٢٦٥
٧٥١
٥ ٠١

عدد المشاريع الممولة

عدد المنشورات العلمية

عدد براءات االختراع

عدد براءات االختراع

٥.١.٣: مشاريع مركز الملك عبدا� العالمي ل�بحاث الطبية

٥٠

٥.١.٤: المشاريع البحثية المدعومة

٥١

٪٣٤٩

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٣

ميزانية االبحاث المدعومةعدد ا�بحاث المدعومةالسنوات

2014 / 2013

2015 / 2014

2016 / 2015

١١٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠
٩٠١٨,٠٠٠,٠٠٠
١٢٥١٦,٠٠٠,٠٠٠

2017/ 2016٢٦٥٧٠,٠٠٣,٠٥٢



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٠٤

٥.١.٥: البحوث ا�كاديمية الممولة موزعة حسب جهة التمويل 

١٤٣٨١٤٣٧٥٢

الجهة
 الممولة

المدينة

عدد البحوث

المجموع
مجاالت العلوم 

ا�نسانية وا�جتماعية
مجاالت

العلوم ا�ساسية 
والتطبيقية

المجاالت االستراتيجية
(تندرج تحت أحد

 المجالين السابقين)

مركز الملك 
عبدا¤  العالمي
 ل¥بحاث الطبية

مدينة الملك
 عبدالعزيز للعلوم

 والتقنية

شركات أو مراكز
 أبحاث خارجية

المجموع

١٢٩٦٢٨٢ الرياض

جدة
األحساء
الرياض

جدة
األحساء

الرياض

جدة
األحساء

٤٨,٠١٩,٨٥٣
٢١١٧١٢٣,٩٥٢,٥٢١
٣٥٢٣,٦٩١,٨٤٥
٠٣٣٦,٠٥٦,٦٠٠
٠٠٠٠
٠٠٠٠
٦١٢١٤٦,٥٢١,٠٦٩
٣٣٥١,٦٩١,١٦٤
١٠٠٧٠,٠٠٠
١٦٣١٠٢١١٨٧٠,٠٠٣,٠٥٢

٣٨٣

١٠٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٥.١.٦: فعاليات البحث العلمي في الجامعة


٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧
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٥.١.٦: فعاليات البحث العلمي في الجامعة


٢٠١٧٢٠١٦١٤٣٨١٤٣٧
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٥،١،٧: النشاطات البحثية �عضاء هيئة التدريس

١٤٣٨١٤٣٧٥٣

٥.١.٨: النشاطات البحثية للطالب
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٥٦
٥٣
٢
٧
١١٨
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٥.١.٩: دعم النشر الدولي

٢٠١٦٥٦

الرياض

البحوث المنشورة (2016)المجاالت العلميةالمدينة

جدة

ا�حساء

ا�جمالي

 ٤٥٣ جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

املجاالت االستراتيجية
السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايني، األمراض املعدية، 

األعصاب، تقنية النانو، تطوير األدوية، اجلينات، اخلاليا اجلذعية، بنك 
دم احلبل السري

 ١١٢ جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايني، األمراض املعدية، املجاالت االستراتيجية
األعصاب ، تطوير األدوية، اجلينات

 ٩

٥٧٤

جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

األمراض املعدية، اجليناتاملجاالت االستراتيجية

٢٠١٧٥٧

الرياض

البحوث المنشورة (2017)المجاالت العلميةالمدينة

جدة

ا�حساء

ا�جمالي

 ٥٤٧ جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

املجاالت االستراتيجية
السرطان، السكري، أمراض القلب والشرايني، األمراض املعدية، 

األعصاب، تقنية النانو، تطوير األدوية، اجلينات، اخلاليا اجلذعية، بنك 
دم احلبل السري، الطب التجرييب

 ١٧٦ جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

السرطان، أمراض القلب والشرايني، األمراض املعدية، األعصاب، تطوير املجاالت االستراتيجية
األدوية، اجلينات، اخلاليا اجلذعية، الطب التجرييب 

٢٨

٧٥١

جماالت العلوم األساسية والتطبيقية

السكري ، األمراض املعدية، تقنية النانو، اجليناتاملجاالت االستراتيجية
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٥.١.١٠: المجالت العلمية
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-

-

-

-
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ُمراجع 

(Reviewer)

��������������������
����	
�������������������

2
د. عزة اجلربيت

ُمراجع 
(Reviewer)

�������������������
��������������������  3

أ.د/ هالة يوسف
ُمراجع 

(Reviewer)

�������������������  4
أ.د/ هالة يوسف

ُمراجع 
(Reviewer)

�������������������������
������������������
������������������� 

5
أ.د/ هالة يوسف

ُمراجع 
(Reviewer)

��������������������������
������������������������
��
��������������� 

6
جملة علمية خاصة بالعلوم و التكنولوجيا والتنمية املستدامة، تنشر من 
قبل دار نشر اميريالد (Emerald) بالتعاون مع املنظمة العاملية للتنمية 

املستدامة

د. جناة التوم
ُمراجع 

(Reviewer)

����������
������������
����������������� 7

د. جنالء املانع
ُمراجع 

(Reviewer)
���������������������

��������� 8
د. جنالء املانع

ُمراجع 
(Reviewer)

��������������������
������������ Editorial boardمتخصصة بعلم الكيمياء السريرية لألطفال9

�������� Reviewerمتخصصة يف علوم املختربات10

�����������������������
������� طبية11

طبية

طبية

طبية

طبية

طبية

د. شذى الشريف
ناشر أول

د. شذى الشريف
ناشر أول

د. شذى الشريف
ناشر مساعد

د. شذى الشريف
ناشر مساعد

������������������������
������������ 12

��������������������
������������� 13

��������������������
������������� 14

������������������������
���������������������� د. شذى الشريف15

Moderator

��������������������������
������ د. شذى الشريف16

حماضرة
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تنشر أوراق حبثية أصلية خمتصة بالتعليم واملمارسة وهتدف املجلة إىل 
تزويد القارئ بفهم أعمق للتجربة احلية للتمريض والعلوم الصحية 
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خالل نشر العمل األصلي حول تقدمي الرعاية الصحية والتنظيم واإلدارة 
والقوى العاملة والسياسات وطرق البحث ذات الصلة للتمريض والقبالة 

واملهن الصحية األخرى ذات الصلة.
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محاية وتعزيز واالستفادة املثلى من الصحة والقدرات، والوقاية من املرض 
واإلصابة، والتخفيف من املعاناة من خالل تشخيص وعالج االستجابة 
البشرية، و االهتمام برعاية األفراد واألسر، واملجتمعات املحلية، والسكان.
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ذات الصلة يف البشر.
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شركة إلزيفري للمعلومات، كوريا اجلنوبية

 Osong Public
 Health and
 Research

Perspectives
منظورات أوسونغ يف الصحة 

العامة والبحث

One Article as
 Principal Author (٢٠١٦) 

مقال واحد ككاتب رئيسي

91
International Society of optics and photonics, USA
اجلمعية الدولية للبصريات والضوئيات، الواليات املتحدة األمريكية

Proc. Of SPIE
اجلمعية الدولية للهندسة 

البصرية
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 Three Articles
 as Principal

  Author(٢٠١٦)
ثالث مقاالت ككاتب رئيسي

 Three Articles
 as Principal
Author (٢٠١٦)

ثالث مقاالت ككاتب رئيسي

اسم المجلة العلمية
ل

س
سل

الت

80

صفة المشاركةوصف المجلة العلمية

Coventry University, UK
جامعة كوفنتري، اململكة املتحدة

 Journal of Public
 Health in

 Developing
Countries

جملة الصحة العامة
 يف البلدان النامية

 Journal of
 Rawalpindi

Medical College
جملة كلية روالبندي 

الطبية

 King Saud
 University Journal
of  Dental Sciences

جملة جامعة امللك
 سعود لعلوم األسنان

 Maternal Child
Health Journal
جملة صحة األمومة

Odontology
علم األسنان

81
Official Journal of Rawalpindi

Medical College
املجلة الرمسية لكلية روالبندي الطبية

 One Article as
 Co Author (٢٠١٦)
مقال واحد ككاتب ثانوي

82 King Saud University. Production and hosting by
Elsevier B.V., Science Direct

جامعة امللك سعود. متت االستضافة و اإلنتاج من قبل شركة إلزيفري 
للمعلومات، موقع سسينس ديركت

 One Article as Principal
Author (٢٠١٦)

مقال واحد ككاتب رئيسي
83Kluwer Academic/Plenum Publishers, USA

أكادميية كلوير / بلوينم للنشر، الواليات املتحدة األمريكية

 Microbial
Pathogenesis
امليكروبيات املرضية

 One Article as Principal
Author (٢٠١٦)

مقال واحد ككاتب رئيسي
84Elsevier BV, Netherland

شركة إلزيفري للمعلومات، هولندا 

One Article as Principal
Author (٢٠١٦) 

مقال واحد ككاتب رئيسي

85Springer Verlag, Germany
سربينغر فريالغ للطباعة والنشر، أملانيا

 Three articles as
Principal Author (٢٠١٦)

ثالث مقاالت ككاتب رئيسي
86

Kairali Society of Oral  &
Maxillofacial Pathologists, India

مجعية كريايل لعلماء الفم والوجه والفكني، اهلند

 Oral & Maxillofacial
Pathology Journal

جملة علم الفم والوجه والفكني

 One Article as
Principal Author (٢٠١٦)

مقال واحد ككاتب رئيسي
87

Quintessence Publishing Company, USA
شركة كوينتسنس للنشر، الواليات املتحدة األمريكية

 Oral Health &
Preventive Dentistry

صحة الفم وطب األسنان الوقائي

 One Article as
Principal Author (٢٠١٦)

مقال واحد ككاتب رئيسي
88Black Sea Universities Network, Romania

شبكة جامعات البحر األسود، رومانيا
 Oral Health and

Dental Management
صحة الفم وإدارة األسنان

 One Article as
Co Author (٢٠١٦)
مقال واحد ككاتب ثانوي

89
Elsevier USA, USA

شركة إلزيفري للمعلومات، الواليات املتحدة األمريكية

 Oral Surgery, Oral
 Medicine, Oral

 Pathology and Oral
Radiology

جراحة و طب أمراض واشعة 
الفم واألسنان

 One Article as
Principal Author (٢٠١٦)

مقال واحد ككاتب رئيسي

90Elsevier Korea, South Korea
شركة إلزيفري للمعلومات، كوريا اجلنوبية

 Osong Public
 Health and
 Research

Perspectives
منظورات أوسونغ يف الصحة 

العامة والبحث

One Article as
 Principal Author (٢٠١٦) 

مقال واحد ككاتب رئيسي

91
International Society of optics and photonics, USA
اجلمعية الدولية للبصريات والضوئيات، الواليات املتحدة األمريكية

Proc. Of SPIE
اجلمعية الدولية للهندسة 

البصرية
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 six as principal author
and one as co-author

ستة مقاالت ككاتب رئيسي
 ومقالة واحدة ككاتب ثانوي

اسم المجلة العلمية
ل

س
سل

الت

92

صفة المشاركةوصف المجلة العلمية

 Publication by Saudi Endodontic Society KSA,
 printed from Medknow Publications and Media

Pvt. Ltd, India
نشر من قبل مجعية اخصائيني السعوديني لطب وعالج جذور 

وأعصاب األسنان السعودية، اململكة العربية السعودية، طبعت بواسطة 
شركة ميدكنو للطباعة واالعالم املحدودة، اهلند

 Saudi Endodontic
Journal

جملة األخصائيني السعوديني 
لطب وعالج جذور وأعصاب 

األسنان

 Savant Journal of
 Medicine and

Medical Sciences
جملة العاِلم يف الطب 

والعلوم الطبية

Scanning
املسح

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي

93
Savant Journals, France

جمالت العاِلم، فرنسا

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي
94

 Three articles, two as
 principal authors and
one as co-author (٢٠١٧)
ثالث مقاالت، اثنان ككاتب رئيسي

 وواحد ككاتب ثانوي (٢٠١٧)

95

Elsevier USA, USA
شركة إلزيفري للمعلومات، الواليات املتحدة األمريكية

Jaypee Brothers Medical Publishers, India
جاييب براذرز للنشر الطيب، اهلند

 The Journal of
 Contemporary
Dental Practice

جملة تدريب طب األسنان 
احلديثة

One article as
co Author (٢٠١٧) 
مقال واحد ككاتب ثانوي

96LC Publication USA
ال سي للنشر، الواليات املتحدة األمريكية

 The Journal of
 Implant & Advanced

Clinical Dentistry
جملة زراعة األسنان و طب 

األسنان السريري املتقدم

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي

98Elsevier Inc., USA
شركة إلزيفري للمعلومات، الواليات املتحدة األمريكية

 The Journal of the
 American Dental

Association
جملة اجلمعية األمريكية لطب 

األسنان

One Article as
Principal Author (٢٠١٧) 

مقال واحد ككاتب رئيسي

97
Mosby Inc., USA

موبسي للنشر، الواليات املتحدة األمريكية
 The Journal of

Prosthetic Dentistry
جملة طب االستعاضة السنية

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي

99Korean Association of Orthodontics, Korea
اجلمعية الكورية لطب تقومي األسنان، كوريا

 The Korean Journal
of Orthodontics

املجلة الكورية لطب تقومي 
األسنان

The Saudi Journal for
 Dental Research

املجلة السعودية ألحباث األسنان

101Elsevier B.V. on behalf of King Saud University
جمموعة إلزيفري للنشر نيابة عن جامعة امللك سعود

Three articles as
Co-authors (٢٠١٧) 
ثالث مقاالت ككاتب ثانوي

100 Saudi Dental Society, produced on behalf of King
 Saud University and Part of Elsevier Publishing

Group
اجلمعية السعودية لطب األسنان، اليت أنتجت نيابة عن جامعة امللك سعود وجزء 

من جمموعة إلزيفري للنشر

 The Saudi Dental
Journal

املجلة السعودية لطب األسنان

 Two Article as
Principal Author

(٢٠١٧)
مقال واحد ككاتب رئيسي
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 One Article as
 co Author (٢٠١٧)
مقال واحد ككاتب ثانوي

اسم المجلة العلمية

ل
س

سل
الت

102

صفة المشاركةوصف المجلة العلمية

Universiti Sains Malaysia
جامعة سيرت، ماليزيا

 Translational
 Craniofacial

 ٢٠١٦ Conference
(٢٠١٦ TCC)

مؤمتر القحف الوجهي ٢٠١٦

 World Journal of
 Experimental

Biostatistics
املجلة العاملية لإلحصاء 

احليوي التجرييب

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي

103
Unicorn Scientific Publisher, USA
يونيكورن للنشر العلمي، الواليات املتحدة األمريكية

�اجلمعية�العلمية�السعودية
للصحة�العامة

 اجلمعية العلمية السعودية
للمعلوماتية الصحية

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

١. موافقة املدير العام التنفيذي للشؤون الصحية باحلرس الوطين معايل 
الدكتور بندر القناوي واعتماده نتائج إنتخاب رئيس وأعضاء جملس إدارة 

اجلمعية.
٢. خالل اإلجتماع األول ألعضاء اجلمعية مت مناقشة عدة أمور ومن 

ضمنها: املوارد املالية، اخلطة االستراتيجية، دور ومهام اجلمعية، املوقع 
االلكتروين للجمعية، وعضوية اجلمعية.

١٠-٧-٢٠٠٧

املؤمتر الدويل املعلوماتية الصحية ٢١-٢٣ فرباير ٢٠٠٥

 اجلمعية األمريكية للتغذية
االنبوبية والوريدية

اجلمعية الكندية للسمنة

• إصدار قواعد إرشادية جديدة خمتصة بتغذية مرضى األطفال يف 
احلاالت احلرجة.

• إصدار قواعد إرشادية جديدة خمتصة بالدعم الغذائي العالجي يف 
املدارس.

• مؤمتر اسبوع التغذية االكلينيكية ٢٠١٧.

١٩٧٥

Association for the 
Study of Obesity 

(ASO)

 (EASO) منظمة تابعة للرابطة األوربية لدراسة السمنة ASO •
.(WOF) واألحتاد العاملي للسمنة

 Intemational Journal املؤسس للمجلة الدولية للسمنة ASO •
of Obesity عضو يف حتالف صحة السمنة (OHA)،  وهو ائتالف 
يضم أكثر من ٣٠ مجعية خريية وكليات طبية وجمموعة تنظيم محالت 

ملكافحة البدانة.

١٩٧٦

 املنظمة العاملية للتنمية
املستدامة

• املؤمتر الرابع عشر للتنمية املستدامة، حتت شعار (أوربا على مفترق 
الطرق) ٢٠١٦.

• املؤمتر اخلامس عشر للتنمية املستدامة، حتت شعار (التكنولوجيا 
الرقمية: حنو تنمية مستدامة) ٢٠١٧.

-

• مؤمتر السمنة الكندي اخلامس -

٥.١.١١: الجمعيات العلمية

١٤٣٨١٤٣٧
١٤٣٨١٤٣٧٥٩
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 One Article as
 co Author (٢٠١٧)
مقال واحد ككاتب ثانوي
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سل
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Universiti Sains Malaysia
جامعة سيرت، ماليزيا

 Translational
 Craniofacial

 ٢٠١٦ Conference
(٢٠١٦ TCC)

مؤمتر القحف الوجهي ٢٠١٦

 World Journal of
 Experimental

Biostatistics
املجلة العاملية لإلحصاء 

احليوي التجرييب

 One Article as
Principal Author (٢٠١٧)

مقال واحد ككاتب رئيسي
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Unicorn Scientific Publisher, USA
يونيكورن للنشر العلمي، الواليات املتحدة األمريكية

�اجلمعية�العلمية�السعودية
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 اجلمعية العلمية السعودية
للمعلوماتية الصحية

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

١. موافقة املدير العام التنفيذي للشؤون الصحية باحلرس الوطين معايل 
الدكتور بندر القناوي واعتماده نتائج إنتخاب رئيس وأعضاء جملس إدارة 

اجلمعية.
٢. خالل اإلجتماع األول ألعضاء اجلمعية مت مناقشة عدة أمور ومن 

ضمنها: املوارد املالية، اخلطة االستراتيجية، دور ومهام اجلمعية، املوقع 
االلكتروين للجمعية، وعضوية اجلمعية.

١٠-٧-٢٠٠٧

املؤمتر الدويل املعلوماتية الصحية ٢١-٢٣ فرباير ٢٠٠٥

 اجلمعية األمريكية للتغذية
االنبوبية والوريدية

اجلمعية الكندية للسمنة

• إصدار قواعد إرشادية جديدة خمتصة بتغذية مرضى األطفال يف 
احلاالت احلرجة.

• إصدار قواعد إرشادية جديدة خمتصة بالدعم الغذائي العالجي يف 
املدارس.

• مؤمتر اسبوع التغذية االكلينيكية ٢٠١٧.

١٩٧٥

Association for the 
Study of Obesity 

(ASO)

 (EASO) منظمة تابعة للرابطة األوربية لدراسة السمنة ASO •
.(WOF) واألحتاد العاملي للسمنة

 Intemational Journal املؤسس للمجلة الدولية للسمنة ASO •
of Obesity عضو يف حتالف صحة السمنة (OHA)،  وهو ائتالف 
يضم أكثر من ٣٠ مجعية خريية وكليات طبية وجمموعة تنظيم محالت 

ملكافحة البدانة.

١٩٧٦

 املنظمة العاملية للتنمية
املستدامة

• املؤمتر الرابع عشر للتنمية املستدامة، حتت شعار (أوربا على مفترق 
الطرق) ٢٠١٦.

• املؤمتر اخلامس عشر للتنمية املستدامة، حتت شعار (التكنولوجيا 
الرقمية: حنو تنمية مستدامة) ٢٠١٧.

-

• مؤمتر السمنة الكندي اخلامس -

٥.١.١١: الجمعيات العلمية

١٤٣٨١٤٣٧
١٤٣٨١٤٣٧٥٩
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The Nutrition Society 
(NS)

The Obesity Society 
(OS)

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

املحكمه  العلمية  األحباث  بنشر  تقوم  شهرية  الرمسي خلمس جمالت  الناشر   •
املتعلقة بعلوم األغذية

علماء  الباحثني  جتذب  واليت  العلمية  والورش  املؤمترات  من  العديد  تنظيم   •
التغذية يف العامل.

يف  واملعتمدة  املختلفة  التغذية  جماالت  يف  علمية  كتب  لستة  الرمسي  الناشر   •
اجلامعات العاملية.

١٩٤١

The Obesity Society 
(OS)

• مجعية السمنة هي مجعية علمية لدراسة السمنة ومعاجلتها.
• الناشر للمجلة العلمية الرمسية، وهي متاحة يف املطبوعات وعلى شبكة اإلنترنت.

األيضية  للجراحة  األمريكية  اجلمعية  اجتماعاًًاعلمياًًاسنوياًًا، مبشاركة  تنظيم   •
.(Obesity Week) وجراحات السمنة

١٩٨٢

The Obesity Society 
(OS)American Society for 

Nutrition (ASN)

• تعزيز البحوث يف جمال التغذية.
جيري  اليت  البحوث  بنتائج  املتعلقة  البحوث  ونشر  لتبادل  فرص  توفري   •

استعراضها يف اجتماعه السنوي ويف منشوراته الرمسية.
• تعزيز التعليم اجليد والتدريب يف جمال التغذية.
• دعم معايري السلوك األخالقي يف جمال البحوث.
• توفري فرص الزمالة والدعم بني خرباء التغذية.

١٩٢٨

The Obesity Society 
(OS)اجلمعية السعودية للكيمياء 

السريرية
مجعية جديدة هتتم بأعضاء الكيمياء السريرية باململكة العربية السعودية ٢٠٠٥ 

ومرتبطة باهليئة السعودية للتخصصات الصحية. نوفمرب ٢٠١٤

The Obesity Society 
(OS)UK Radiological and 

Rediation Oncology 
Congress

 MRI Assessment of Pelvic Tumor Recurrence: A
Pictorial Review -

The Obesity Society 
(OS)European Congress of 

Radiology
 Incidental Hepatic Steatosis: Prevalence and Clincal

Significance -

The Obesity Society 
(OS)Radiological Society 

of North America 
(RSNA) meeting

 Keep Your Friends Close and your enemies closer:
BIRADS Based Review -

The Obesity Society 
(OS)اجلمعية السعودية للرعاية 

التنفسية
تأسيس وتطوير ودعم مهنة العالج التنفسي يف اململكة، وذلك عن طريق عقد 

اللقاءات العلمية وورش العمل اليت هتدف إىل تطوير املهارات العلمية ألخصائي 
الرعاية التنفسية

٢٠٠٥

The Obesity Society 
(OS)اجلمعية األمريكية للرعاية 

تشجيع وتعزيز التفوق املهين، وتطوير العلم وممارسة الرعاية التنفسيةالتنفسية ١٩٤٧

The Obesity Society 
(OS)اهليئة السعودية للتخصصات 

محاية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسني صحيني خيدمون املجتمع بإنسانية وكفاءةالصحية ١٩٩٢

The Obesity Society 
(OS)

اجلمعية السعودية للرعاية التنفسية
Saudi Society for 
Respiratory Care

توعية املجتمع، إقامة مؤمترات وندوات ١٤٢٥هـ
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 املشاركة يف تقدمي حماضرة يف 
مؤسسة تطوير الرعاية الصحية
Institute for Healthcare 

Improvement

صحة أفضل و تكلفة أقل للمرضى ذوي االحتياجات احلرجة (مبادرة بالتعاون مع 
عدة مؤسسات يف دول خمتلفة للتوعية بأمهية ترشيد االنفاق على اخلدمات 

الصحية مع مراعاة تقدمي اخلدمات األفضل)
تقدمي عدة برامج تعليمية للعاملني بالقطاع الصحي لتطوير جودة الرعاية 

الصحية.

١٩٩١

 املشاركة يف تقدمي حماضرات يف 
املؤمتر الدويل ألحباث تعليم  

التمريض املقام بواسطة اجلمعية 
الفخرية للتمريض سيجما ثيتا تأو

Sigma Theta Tau International, 
Honor Society of Nursing

قامت اجلمعية بدعم الكثري من أحباث التمريض يف خمتلف الدول و إقامة عدة 
مؤمترات لنشر الوعي بني املمرضات و الباحثني يف جمال التمريض. ١٩٨٥

تقدمي حماضرات علمية من كبار املحاضرين العامليني للطالب و طلبة 
اإلمتياز جماناًًاواستشارات الدراسات العليا يف أوروبا و أمريكا من قبل 

كبار الباحثني يف طب األسنان  ITI study club Riyadh
and Middle East

-

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

 اجلمعية األمريكية للرعاية
التنفسية

American Association for 
Respiratory Care

إقامة مؤمترات وندوات وورش العمل والتعليم والتطوير الوظيفي ١٩٤٧م

اجلمعية األمريكية للتقدم يف العلوم
American Association for

Advancement of Sciences (AAAS)
إجراء األحباث -

اجلمعية األمريكية ألمراض الدم
American Society of
Hematology (ASH)

إجراء األحباث ١٩٥٨م

 اجلمعية األمريكية ألمراض الدم
لألطفال / األورام

American Society for Pediatric 
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إجراء األحباث ١٩٨١م

 اجلمعية السعودية لزراعة الدم
والنخاع

Saudi Society for Blood and 
Marrow Transplantation 

(SSBMT)

إجراء األحباث ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦ م

 اجلمعية الباكستانية ألمراض الدم
اجلزيئية والسريرية

Pakistan Society for Molecular 
and Clinical Hematology

إجراء األحباث ٢٠٠٢م

إصدار دورية تعليم املهن الصحيةاجلمعية األقليمية للتعليم الطيب ١٩٧٠م

تقدمي و استضافة  حماضرين عامليني يف الكلية لتقدمي أحدث الدورات 
املتقدمة يف طب األسنان Dental XP-
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مشاركة منسويب الكلية يف أعمال اجلمعية لتحقيق أهدافها.
اجلمعية تعمل حتت مظلة كلية طب األسنان باجلامعة ويشارك منسوبو الكلية 

يف رئاستها وعضوية جملس إدارهتا
 Cleft lip and Palate and

Craniofacial
Anomalies Society  

November 
2017

أهم  إنجازاتها خالل عام التقريرتاريخ انشائهااسم الجمعية العلمية

تقدمي واستضافة حماضرين يف جمال طب األسنان، كما أن الكلية 
تستضيف فرع الكلية العاملية ألطباء األسنان مبنطقة اخلليج العريب  International College of

Dentists (ICD)-Middle East
May 1967

مشاركة منسويب الكلية يف عضوية جملس اإلدارة واملشاركة يف تنظيم 
أنشطتها Saudi Dental Educational

Society 
2017

مشاركة منسويب الكلية يف عضوية جملس اإلدارة واملشاركة يف تنظيم 
أنشطتها  Saudi Society of Pediatric

Dentistry
2016

٥.١.١٢: إنجازات مركز الملك عبدا£ العالمي ل¢بحاث الطبية خالل العام الجامعي  ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢٠١٦م.
•

•
•

٤•
٢٢•

٢٤٢٠٦•
٧٥١•

•

١٣/١/٥: خطة المركز المستقبلية للعام الجامعي القادم ١٤٣٩/١٤٣٨هـ
               



٥.١.١٤: أهداف مركز الملك عبدا£ العالمي ل¢بحاث الطبية 


•
•

•
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٥.٢: المكتبات:




١٠ ١٨

٣٥
            
 



                  

                

أ.د. عبدالجليل عبدالقادر

االسم

١

الجهة المسجل لديها براءة االختراعالوصفم

املنظمة األمريكية لرباءات االختراعإستخالص مسيل دم من أبوال األبل

د. ماجد حلواني تركيبة دوائية جديدة ملادة هلا فاعلية ضد اخلاليا ٢
مكتب الرباءات االمريكيالسرطانية

العقيد طبيب/ فايز المذهن مكتب الرباءات االمريكيالقاطع اجلراحي ذو اخلاصية الوقائية٣

م. عبدالرحمن الفيفي جهاز لفصل تداخل االمعاء عند االطفال عن طريق ٤
مكتب الرباءات االمريكيالتحكم اهلوائي

د. رياض العقيلي جهاز ايصال املواد الطبية٥
مكتب الرباءات االمريكيعن طريق األوعية الدموية باستخدام تقنية املناظري

د. ماجد حلواني تركيبة دوائية جديدة ملادة هلا فاعلية ضد اخلاليا ٦
مكتب الرباءات االمريكيالسرطانية

٦٠

٥.١.١٥: ا�ختراعات
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٥.١.١٥: ا�ختراعات
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٥.٢.١: عمادة شؤون المكتبات
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•

•
•
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٥.٢.١: عمادة شؤون المكتبات



•


              •


•

•
•
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٥.٢.١: عمادة شؤون المكتبات



•


              •


•

•
•
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٥.٢.٢: التقنيات الحديثة في العملية التعليمية وا�دارية بالجامعة
٦١

١٤٣٨١٤٣٧

الرياض، جدة، ا�حساء

المدينة

١

الجهة المستفيدةاسم المشروعم

مجيع مكتبات اجلامعة املكتبة اإللكترونية الرقمية

الرياض، جدة، ا�حساء مجيع مكتبات اجلامعة نظام السيمفوين املتكامل إلدارة املكتبات٢

الرياض كلية التمريض- كلية الطب-طالباتمساعد املكتبة الرقمية٣

الرياض كلية التمريض- كلية الطب-طالباتجهاز اإلعارة الذاتية٤

الرياض، جدة كلية الطب-طالبات,كلية األسنانماسح الكتب الضوئي٥

١٢٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٥.٢.٣: مقتنيات مكتبات الجامعة


١٤٣٨١٤٣٧

التسلسل

1

2

3

المجموع

المصدر

الرياض

المجموعالكتب باللغة ا�نجليزيةالكتب باللغة العربية

شراء

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

إهداءات جهات

إهداءات أفراد

٦١٧٢٤٤٠٦٩٩٦٣٧٧٨٥٧٦١٣٤٠٢٢٥
٢٣١٦٢٢٥٩٦٧٥  ٢٣٦٥١٣
--٢٠٨٢١٢٢٠٨٢١٢

٨٥٣٢٩٥٣٧٢٢٧٣٨١٥٩٨٠٨٠٤١١١٢

١٤٣٨١٤٣٧٦٢
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٥.٢.٣: مقتنيات مكتبات الجامعة
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3
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٢٣١٦٢٢٥٩٦٧٥  ٢٣٦٥١٣
--٢٠٨٢١٢٢٠٨٢١٢
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التسلسل

1

2

3

المجموع

المصدر

جدة

المجموعالكتب باللغة ا�نجليزيةالكتب باللغة العربية

شراء

النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

إهداءات جهات

إهداءات أفراد

١٧١٩٧١٣٦٦١٠٦٣١١٣٨٣١٠٨٢٨
٢٩١٤١٢٥٧٤٥٤٢١٥
--٥٨٦٨٥٨٦٨
٤٦٣٣٨١٤٤٩١٠٧٧٣١٤٩٥١١١١١

١٤٣٨١٤٣٧٦٣
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التسلسل

1

2

3
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النسخالعناوينالنسخالعناوينالنسخالعناوين

إهداءات جهات

إهداءات أفراد

٢٥١١٥١٢٤٤٦٢٩٣١٢٦٩٦٤٠٨
--١٣٦٦١٣٦٦
--١٣١٣١٣١٣
٢٥١١٥١٢٧٠٦٣٧٢١٢٩٥٦٤٨٧

١٤٣٨١٤٣٧٦٤
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١٤٣٨١٤٣٧١٠

الرياض

عدد الكتب المعاره

المجموعالكتب باللغة ا�نجليزيةالكتب باللغة العربية
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جدة

عدد الكتب المعاره

المجموعالكتب باللغة ا�نجليزيةالكتب باللغة العربية
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جدة

عدد الكتب المعاره
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ا�حساء

عدد الكتب المعاره

المجموعالكتب باللغة ا�نجليزيةالكتب باللغة العربية

-٢١٤١٢١٤١

١٤٣٨١٤٣٧٦٧

�������� �������

١٤٣٨١٤٣٧١٢

١٨٣
٣٥٧

١٦٠١

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

        ١٤٣٨-١٤٣٧

�����
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٥.٢.٤: حركة إستعارة الكتب في مكتبات الجامعة للعام  ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ
١٤٣٨١٤٣٧٦٨

الفئة المستعيرةعدد الكتب المعارةالكلية
المجموعاخرىهيئة تدريسطالبالمجموععربيانجليزي

كلية الطب -  الرياض (ذكور)

كلية الطب - الرياض (اناث)

كلية التمريض - الرياض

كلية االسنان - الرياض

كلية الصيدلة (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض (ذكور)

٢٧٦-٢٧٦٢١١٦٥-٢٧٦
٢٠١٦١١٣٤٨٧٤١٢٢٥-٢٠١٦
٢٩١٠٢٠٦٨٧٤٤٩٨٢٩١٠-٢٩١٠
١٢٨٤-١٢٨٤٩٥٣٣٣١-١٢٨٤
١٨٦٣٧٢٥١٦٣-١٨٦
٢٢٨-٢٢٨١٩٥٣٣-٢٢٨

كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض (اناث)

كلية الصحة العامة و المعلوماتية الرياض

كلية العلوم و المهن الصحية - الرياض (ذكور)

كلية العلوم و المهن الصحية - الرياض (اناث)

كلية الطب - جدة

كلية التمريض جدة

٣٧١-٤٤٥٣٥٤١٧-٤٤٥
١٤٠-١٤٠٨٤٥٦-١٤٠
١٥٧١-١٥٧١١٣٦٣٢٠٨-١٥٧١
١٣٦٠-١٣٦٠١١٩٠١٧٠-١٣٦٠
٦٦٧-٧٩٣٤٩١١٧٦-٧٩٣
١٤٥١٢١٥٧٢٨٩٧٢٣٣٦٤

كلية العلوم الطبية التطبيقية  جدة

كلية العلوم و المهن الصحية جدة  (ذكور)

كلية العلوم و المهن الصحية جدة  (اناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية  ا�حساء (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية  ا�حساء(اناث)

كلية التمريض ا�حساء

١١٠-١١٠٧٠٤٠-١١٠
٧٦٦-٥٧٧٣٥٨٠٥٧٧١٨٩
٥٣٨٤١٥٧٩١١٥٨٢٥٧٤١٤١٩
١٨٣٣٨٢٤٤٦٦-١٨٣
٣٥٧-٣٥٧٢٣٠١٢٧-٣٥٧
١٦٠١١٢١٧٣٨٠٤١٦٠١-١٦٠١

١٤٧٢٠٥٦١٤٧٧٦١١٦٥٩٣٠٠١١١٨١٤٧٧٨المجموع 

٥.٢.٥: خدمات المستفيدين
٥.٢.٥.١: المراجع و الخدمات المعلوماتية






٥.٢.٥.٢: التوجية واالرشاد
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٥.٢.٤: حركة إستعارة الكتب في مكتبات الجامعة للعام  ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ
١٤٣٨١٤٣٧٦٨

الفئة المستعيرةعدد الكتب المعارةالكلية
المجموعاخرىهيئة تدريسطالبالمجموععربيانجليزي

كلية الطب -  الرياض (ذكور)

كلية الطب - الرياض (اناث)

كلية التمريض - الرياض

كلية االسنان - الرياض

كلية الصيدلة (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض (ذكور)

٢٧٦-٢٧٦٢١١٦٥-٢٧٦
٢٠١٦١١٣٤٨٧٤١٢٢٥-٢٠١٦
٢٩١٠٢٠٦٨٧٤٤٩٨٢٩١٠-٢٩١٠
١٢٨٤-١٢٨٤٩٥٣٣٣١-١٢٨٤
١٨٦٣٧٢٥١٦٣-١٨٦
٢٢٨-٢٢٨١٩٥٣٣-٢٢٨

كلية العلوم الطبية التطبيقية - الرياض (اناث)

كلية الصحة العامة و المعلوماتية الرياض

كلية العلوم و المهن الصحية - الرياض (ذكور)

كلية العلوم و المهن الصحية - الرياض (اناث)

كلية الطب - جدة

كلية التمريض جدة

٣٧١-٤٤٥٣٥٤١٧-٤٤٥
١٤٠-١٤٠٨٤٥٦-١٤٠
١٥٧١-١٥٧١١٣٦٣٢٠٨-١٥٧١
١٣٦٠-١٣٦٠١١٩٠١٧٠-١٣٦٠
٦٦٧-٧٩٣٤٩١١٧٦-٧٩٣
١٤٥١٢١٥٧٢٨٩٧٢٣٣٦٤

كلية العلوم الطبية التطبيقية  جدة

كلية العلوم و المهن الصحية جدة  (ذكور)

كلية العلوم و المهن الصحية جدة  (اناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية  ا�حساء (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية  ا�حساء(اناث)

كلية التمريض ا�حساء

١١٠-١١٠٧٠٤٠-١١٠
٧٦٦-٥٧٧٣٥٨٠٥٧٧١٨٩
٥٣٨٤١٥٧٩١١٥٨٢٥٧٤١٤١٩
١٨٣٣٨٢٤٤٦٦-١٨٣
٣٥٧-٣٥٧٢٣٠١٢٧-٣٥٧
١٦٠١١٢١٧٣٨٠٤١٦٠١-١٦٠١

١٤٧٢٠٥٦١٤٧٧٦١١٦٥٩٣٠٠١١١٨١٤٧٧٨المجموع 

٥.٢.٥: خدمات المستفيدين
٥.٢.٥.١: المراجع و الخدمات المعلوماتية






٥.٢.٥.٢: التوجية واالرشاد
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٥.٢.٥.٣: خدمات ا�حاطة الجارية





٥.٢.٥.٤: خدمات االعارة




(ILL) ٥.٢.٥.٥: خدمة االعارة بين المكتبات
 



٥.٢.٥.٦: خدمات الشبكه العنكبوتيه (االنترنت)
               
WiFi

٥.٢.٥.٧: خدمات الطباعة والنسخ ومعامل حاسوبية  في المكتبة
 



١٣٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

مقر العمل (العمادة - المكتبات الفرعية) م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

النسبة المئويةعدد العاملين

عمادة شؤون المكتبات

كلية الطب – الرياض (ذكور)

كلية الطب – الرياض (إناث)

كلية التمريض – الرياض (إناث)

كلية طب ا�سنان (ذكور/ إناث)

كلية الصيدلة (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – الرياض (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – الرياض (إناث)

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

كلية العلوم والمهن الصحية – الرياض (ذكور)

كلية العلوم والمهن الصحية – الرياض (إناث)

كلية الطب – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (ذكور)

كلية التمريض – جدة (إناث)

15

16

17

18

19

20

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (إناث)

كلية العلوم والمهن الصحية – جدة (ذكور)

كلية العلوم والمهن الصحية – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – ا�حساء (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – ا�حساء (إناث)

كلية التمريض – ا�حساء (إناث)21

٢,١٢٪١
١٠,٦٣٪٥
٦,٣٨٪٣
٨,٥١٪٤
١٠,٦٣٪٥
٢,١٢٪١
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣

٤,٢٥٪٢
٤,٢٥٪٢
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣
٦,٣٨٪٣
٤,٢٥٪٢

مشتركة مع رقم ١٣
--

٤,٢٥٪٢
٦,٣٨٪٣
٤,٢٥٪٢
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣

١٠٠٪٤٧المجموع

٥.٢.٦: توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيًا
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
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مقر العمل (العمادة - المكتبات الفرعية) م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

النسبة المئويةعدد العاملين

عمادة شؤون المكتبات

كلية الطب – الرياض (ذكور)

كلية الطب – الرياض (إناث)

كلية التمريض – الرياض (إناث)

كلية طب ا�سنان (ذكور/ إناث)

كلية الصيدلة (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – الرياض (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – الرياض (إناث)

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

كلية العلوم والمهن الصحية – الرياض (ذكور)

كلية العلوم والمهن الصحية – الرياض (إناث)

كلية الطب – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (ذكور)

كلية التمريض – جدة (إناث)

15

16

17

18

19

20

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – جدة (إناث)

كلية العلوم والمهن الصحية – جدة (ذكور)

كلية العلوم والمهن الصحية – جدة (إناث)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – ا�حساء (ذكور)

كلية العلوم الطبية التطبيقية – ا�حساء (إناث)

كلية التمريض – ا�حساء (إناث)21

٢,١٢٪١
١٠,٦٣٪٥
٦,٣٨٪٣
٨,٥١٪٤
١٠,٦٣٪٥
٢,١٢٪١
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣

٤,٢٥٪٢
٤,٢٥٪٢
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣
٦,٣٨٪٣
٤,٢٥٪٢

مشتركة مع رقم ١٣
--

٤,٢٥٪٢
٦,٣٨٪٣
٤,٢٥٪٢
٢,١٢٪١
٦,٣٨٪٣

١٠٠٪٤٧المجموع

٥.٢.٦: توفير العاملين في مكتبات الجامعة وتأهيلهم مهنيًا
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
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٥.٢.٧: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للمؤهالت الدراسية.

٥.٢.٨: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للفئات الوظيفية.

١٤٣٨١٤٣٧٧٠

١٤٣٨١٤٣٧٧١

٥.٢.٩: توزيع الموظفين في العمادة والمكتبات الفرعية وفقا للنوع.
١٤٣٨١٤٣٧٧٢

المؤهل الدراسي النسبة المئويةالعددم

دكتوراه

ماجستير 

بكالوريوس

دبلوم فوق الثانوية 

٢,١٢٪١
٥٥,٣١٪٢٦
٣٨,٢٩٪١٨
٤,٢٥٪٢

١٠٠٪٤٧المجموع

1

2

3

4

العددم النسبة المئويةالفئة

المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات

تخصصات أخرى

٦٨٪٣٢
٣٢٪١٥

١٠٠٪٤٧المجموع

1

2

النسبة المئويةالعددم

ذكر 

أنثى 

٤٣٪٢٠
٥٧٪٢٧

١٠٠٪٤٧المجموع

1

2

النوع 

١٣٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٥.٣: ا�نشطة التعليمية وا�لكترونية

                





1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرياض

جدة

ا�حساء

بكالوريوس علم األشعةبكالوريوس الطب واجلراحة

بكالوريوس التمريضبكالوريوس علوم املختربات اإلكلينيكية
بكالوريوس املعلوماتية الصحية بكالوريوس العالج التنفسي

برنامج دكتور صيدلةبكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة

بكالوريوس الطب واجلراحة

بكالوريوس التمريض

بكالوريوس التمريض

بكالوريوس العالج التنفسي
بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة

بكالوريوس علوم املختربات اإلكلينيكية

بكالوريوس علم األشعة

بكالوريوس التغذية اإلكلينيكي
برنامج دكتور طب األسنان

بكالوريوس العالج الوظيفي

٥.٣.١: البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

٧٣
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٥.٣: ا�نشطة التعليمية وا�لكترونية

                





1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرياض

جدة

ا�حساء

بكالوريوس علم األشعةبكالوريوس الطب واجلراحة

بكالوريوس التمريضبكالوريوس علوم املختربات اإلكلينيكية
بكالوريوس املعلوماتية الصحية بكالوريوس العالج التنفسي

برنامج دكتور صيدلةبكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة

بكالوريوس الطب واجلراحة

بكالوريوس التمريض

بكالوريوس التمريض

بكالوريوس العالج التنفسي
بكالوريوس اخلدمات الطبية الطارئة

بكالوريوس علوم املختربات اإلكلينيكية

بكالوريوس علم األشعة

بكالوريوس التغذية اإلكلينيكي
برنامج دكتور طب األسنان

بكالوريوس العالج الوظيفي

٥.٣.١: البرامج التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

٧٣
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٥.٣.٢: ا�نشطة التعليمية المنفذة في الجامعة وفروعها

١٤٣٨١٤٣٧٧٤

عمادة الدراسات العليا
إحصائيات ا�نشطة التعليمية لعام  2016م/2017 م

الشؤون 
الصحية

 بالحرس 
الوطني

الرياض

المستشفيات
عدد القسما�دارة الرئيسية

ا�نشطة
عدد

 المشاركين
مجموع عدد
 المشاركين

مدينة امللك 
عبدالعزيز 

الطبية

قسم املؤمترات 
٦٦٣٣٨والندوات

٧٠٥١٤٠٣٧

١٧٤٢٧١١

٢٣٠٨٦

املؤمترات والندوات

املركز الدويل لدورات دعم احلياة األساسية – مجعية 
القلب األمريكية -  ورش العمل/دورات/ برامج

- الدورات املتقدمة لدعم احلياة يف االصابات
- دورات إدارة عمليات االصابات املتقدمة

- دورة إدارة الكوارث والتأهب للحاالت الطارئة
- دورة الرعاية املتقدمة باإلصابات للممرضني 

واملمرضات

مركز تدريب 
الدراسات العليا

جدة
مدينة امللك 
عبدالعزيز 

الطبية

٦٨٦٥٠املؤمترات والندوات

٣٠١٥٦٨٧

٣٢٥٩٤

١٤٩٣١

املؤمترات والندوات

دورات دعم احلياة األساسية / دورات / ورش عمل

- الدورات املتقدمة لدعم احلياة يف االصابات
- دورات إدارة عمليات االصابات املتقدمة

- دورة إدارة الكوارث والتأهب للحاالت الطارئة
- دورة الرعاية املتقدمة باإلصابات للممرضني 

واملمرضات
- دورة املبادئ األساسية يف التقنيات اجلراحية
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األحساء

مستشفى اإلمام 
عبد الرمحن آل 
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٦.١  البرامج والدورات التدريبية
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اجماليعدد الملتحقينالمنطقةالبرنامج
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برامج تدريب الطبيب المقيم - الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

أمراض الفم و اللثة

٣ االستعاضة السنية26

٤ جراحة الوجه والفكني27

٧ تقومي األسنان28

٢ طب إصالح األسنان29

٦ طب أسنان األطفال30

١٢ طب علم األمراض31

٨ الطب الطبيعي وإعادة التأهيل32

٧٢٠ جمموع عدد األطباء امللتحقون بالرياض
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٨٢
١٤٣٨١٤٣٧

برامج تدريب الطبيب المقيم - جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

٤٨ طب األطفال13

٦٣ طب األسرة والعائلة14

٢٦ طب الطوارئ15

٢١ طب التخدير16

٢١ طب األشعة الطبية17

١٣ طب الصيدلة18

٤ طب األسنان الترميمية19

٥ عالج اجلذور وعصب األسنان20

٥ االستعاضة السنية21

٢ طب جراحة الوجه والفكني22

٤ تقومي األسنان23

٤ أمراض الفم واللثة24

٤ طب األسنان لدى ألطفال25

٤ طب علم األمراض التشرحيي26

٢٦ طب النساء والتوليد27

٧ طب املجتمع28

٨ طب األعصاب29

٤٤١ جمموع عدد األطباء امللتحقون جبدة

١٦ 1

برامج تدريب الطبيب المقيم- الدمام

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب األسرة والعائلة
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٨٢
١٤٣٨١٤٣٧

برامج تدريب الطبيب المقيم - جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

٤٨ طب األطفال13

٦٣ طب األسرة والعائلة14

٢٦ طب الطوارئ15

٢١ طب التخدير16

٢١ طب األشعة الطبية17

١٣ طب الصيدلة18

٤ طب األسنان الترميمية19

٥ عالج اجلذور وعصب األسنان20

٥ االستعاضة السنية21

٢ طب جراحة الوجه والفكني22

٤ تقومي األسنان23

٤ أمراض الفم واللثة24

٤ طب األسنان لدى ألطفال25

٤ طب علم األمراض التشرحيي26

٢٦ طب النساء والتوليد27

٧ طب املجتمع28

٨ طب األعصاب29

٤٤١ جمموع عدد األطباء امللتحقون جبدة

١٦ 1

برامج تدريب الطبيب المقيم- الدمام

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب األسرة والعائلة
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٨٣
١٤٣٨١٤٣٧

٨٤
١٤٣٨١٤٣٧

٥ 1

برامج تدريب الطبيب المقيم- المدينة المنورة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

الطب الباطين

٣ طب األطفال2

٢ اجلراحة العامة3

٣ طب أمراض النساء والوالدة4

٢ جراحة العظام5

٣ طب األسرة والعائلة6

١٨ جمموع عدد األطباء امللتحقون باملدينة املنورة

٥ 1

برامج تدريب الطبيب المقيم- ا�حساء

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب التخدير

٧ جراحة األنف واألذن واحلنجرة2

٢٦ طب األسرة والعائلة3

٢١ اجلراحة العامة4

٣٣ الطب الباطين5

٣ جراحة  األعصاب واملخ6

١٤ طب أمراض النساء و الوالدة7

١٧ جراحة العظام8

١٩ طب األطفال9

٣ الطب النفسي10

٤ طب األشعة الطبية11

٣ طب جراحة املسالك البولية12

١٥٥ جمموع عدد األطباء امللتحقون باألحساء

١٤٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٦ 1

برامج تدريب أطباء الزمالة - الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

األمراض املعدية لدى الكبار

٢ أمراض الروماتيزم2

٣ أمراض الكلى لدى الكبار3

٤ األمراض الصدرية لدى الكبار4

٨ أمراض الغدد الصم والسكري لدى الكبار5

٢ أمراض اجلهاز اهلضمي وأمراض الكبد6

٤ برنامج داء السكري7

٢ أمراض الدم8

٢ الطب التلطيفي9

٦ العناية احلرجة لدى الكبار10

٨ طب أمراض القلب11

١ األشعة الصوتية للقلب للكبار12

٧ أمراض القلب لدى األطفال13

٣ العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة14

٣ اجلهاز اهلضمي وأمراض الكبد لدى األطفال15

٤ أمراض الغدد الصم والسكري لدى األطفال16

٥ العناية املركزة لدى األطفال17

٢ طب األمراض املعدية لدى األطفال18

١ األمراض الصدرية لدى األطفال19

٢ أمراض الكلى لدى األطفال20

٢ طب الوراثة السريرية واعتالل التمثيل الغذائي21

١ أمراض الروماتيزم لدى األطفال22

٣ أمراض الدم واألورام لدى األطفال23

١٤٣٨١٤٣٧٨٥


٦.١.٢.١.٣: برامج الزمالة الدقيقة التي تقدمها الجامعة
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٦ 1

برامج تدريب أطباء الزمالة - الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

األمراض املعدية لدى الكبار

٢ أمراض الروماتيزم2

٣ أمراض الكلى لدى الكبار3

٤ األمراض الصدرية لدى الكبار4

٨ أمراض الغدد الصم والسكري لدى الكبار5

٢ أمراض اجلهاز اهلضمي وأمراض الكبد6

٤ برنامج داء السكري7

٢ أمراض الدم8

٢ الطب التلطيفي9

٦ العناية احلرجة لدى الكبار10

٨ طب أمراض القلب11

١ األشعة الصوتية للقلب للكبار12

٧ أمراض القلب لدى األطفال13

٣ العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة14

٣ اجلهاز اهلضمي وأمراض الكبد لدى األطفال15

٤ أمراض الغدد الصم والسكري لدى األطفال16

٥ العناية املركزة لدى األطفال17

٢ طب األمراض املعدية لدى األطفال18

١ األمراض الصدرية لدى األطفال19

٢ أمراض الكلى لدى األطفال20

٢ طب الوراثة السريرية واعتالل التمثيل الغذائي21

١ أمراض الروماتيزم لدى األطفال22

٣ أمراض الدم واألورام لدى األطفال23

١٤٣٨١٤٣٧٨٥


٦.١.٢.١.٣: برامج الزمالة الدقيقة التي تقدمها الجامعة
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برامج تدريب أطباء الزمالة - الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١١ طب الطوارئ لدى األطفال24

٣ ختدير األطفال25

٢ جراحة األطفال26

٣ األشعة التداخلية27

٤ تصوير اجلسم باألشعة28

١ األشعة التشخيصية لألطفال29

١ اإلخصاب خارج اجلسم30

١ حاالت احلمل احلرجة وطب األجنة31

٢ جراحة األوعية الدموية32

٢ إصابات العظام (حملي)33

٢ طب  األمل34

١ ختدير النساء والوالدة35

١١٤ جمموع عدد أطباء الزمالة بالرياض

١٤٣٨١٤٣٧٨٦


٤ 1

برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

أمراض الغدد الصماء لألطفال

٤ طب أطفال حديثي الوالدة2

٢ طب األمراض املعدية  لدى األطفال3

١ طب العناية احلرجة لألطفال4

١ طب أمراض اجلهاز اهلضمي لألطفال5

١ طب أمراض الروماتيزم لدى الكبار6

٤ برنامج داء السكري7

٣ أمراض الغدد الصماء لدى الكبار8

١ الطب الصدري والتنفسي9

١٥١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨٧

برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١ طب امراض اجلهاز اهلضمي  لدى الكبار10

٢ طب األمراض املعدية  لدى الكبار11

٧ طب امراض القلب لدى الكبار12

٣ طب العناية احلرجة13

٨ طب أمراض الدم لدى الكبار14

١ طب أمراض األورام لدى الكبار15

٥ طب أمراض الدم لألطفال16

١ طب أشعة األعصاب17

١ طب األشعة التداخلية18

٢ وحدة طب األمومة واجلنني19

١ طب الطوارئ لدى األطفال20

١ طب مرض زرق العني21

٥٤ جمموع عدد أطباء الزمالة جبدة

٧ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا�قامة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب التخدير

٢٩ طب الطوارئ2

٢٦ العناية املركزة3

١٢ اجلراحة العامة4

١٨ جراحة العظام5

٤٢ جراحة األنف واألذن واحلنجرة6

٩ جراحة املسالك البولية7

٦ اجلراحة التجميلية8

١٤ جراحة املخ واألعصاب9
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٨٧

برامج الزمالة في التخصصات الدقيقة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١ طب امراض اجلهاز اهلضمي  لدى الكبار10

٢ طب األمراض املعدية  لدى الكبار11

٧ طب امراض القلب لدى الكبار12

٣ طب العناية احلرجة13

٨ طب أمراض الدم لدى الكبار14

١ طب أمراض األورام لدى الكبار15

٥ طب أمراض الدم لألطفال16

١ طب أشعة األعصاب17

١ طب األشعة التداخلية18

٢ وحدة طب األمومة واجلنني19

١ طب الطوارئ لدى األطفال20

١ طب مرض زرق العني21

٥٤ جمموع عدد أطباء الزمالة جبدة

٧ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا�قامة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب التخدير

٢٩ طب الطوارئ2

٢٦ العناية املركزة3

١٢ اجلراحة العامة4

١٨ جراحة العظام5

٤٢ جراحة األنف واألذن واحلنجرة6

٩ جراحة املسالك البولية7

٦ اجلراحة التجميلية8

١٤ جراحة املخ واألعصاب9
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ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا�قامة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١٢ األمراض اجللدية10

٢٠ الطب النفسي11

١ طب األعصاب12

٤١ طب األسنان13

٨ طب النساء والوالدة14

٣ طب األورام15

٦ طب علم األمراض16

٧ األشعة الطبية17

١ طب أمراض الكبد18

١ امراض االعصاب لدى االطفال19

٢٦٣ جمموع عدد األطباء املتدربني

٨٨

٦.١.٢.١.٤: برامج تدريب ا�قامة

١٠ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا�قامة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

األمراض اجللدية

٥ الطب النفسي2

١ الطب الباطين3

٤ طب  أمراض النساء والوالدة4

١٣ اجلراحة العامة5

٣٥ جراحة العظام6

١ جراحة املسالك البولية7

١١ جراحة األذن واألنف واحلنجرة8

٥ جراحة العيون9

٣ جراحة املخ واألعصاب10
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٨٩

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا قامة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

٤ طب اجلراحة التجميلية11

١٨ طب التخدير12

٣ األشعة الطبية13

١ طب األسنان الترميمية14

١ أمراض الفم و اللثة15

٢ طب أسنان األطفال16

٣ جراحة الوجه والفكني17

١ طب الصيدلة18

١ طب علم األمراض19

٤ طب العائلة20

١٢٦ جمموع عدد األطباء املتدربني

٢ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا قامة – المدينة المنورة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب العائلة

٨ طب جراحة العظام2

١ العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة3

١ طب األطفال4

٢ طب اجلراحة العامة5

١ طب اجلراحة التجميلية6

١٥ جمموع عدد األطباء املتدربني
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٨٩

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا قامة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

٤ طب اجلراحة التجميلية11

١٨ طب التخدير12

٣ األشعة الطبية13

١ طب األسنان الترميمية14

١ أمراض الفم و اللثة15

٢ طب أسنان األطفال16

٣ جراحة الوجه والفكني17

١ طب الصيدلة18

١ طب علم األمراض19

٤ طب العائلة20

١٢٦ جمموع عدد األطباء املتدربني

٢ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا قامة – المدينة المنورة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب العائلة

٨ طب جراحة العظام2

١ العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة3

١ طب األطفال4

٢ طب اجلراحة العامة5

١ طب اجلراحة التجميلية6

١٥ جمموع عدد األطباء املتدربني
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٧ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب ا�قامة – ا�حساء

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

طب التخدير

٣ طب جراحة األذن واألنف واحلنجرة2

١٣ اجلراحة العامة3

١ طب األسنان لألطفال4

٣ األشعة الطبية5

١١ طب جراحة العظام6

١ طب النساء والوالدة7

١ طب األعصاب8

٣ طب جراحة املسالك البولية9

٨ الطب النفسي10

٥١ جمموع عدد األطباء املتدربني

٩٠

٩١

٦.١.٢.١.٥: برامج تدريب الزمالة
ا

١٤٣٨١٤٣٧

١ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

األمراض املعدية للكبار

٤ أمراض الروماتيزم2

١ أمراض الكلى لدى الكبار3

٥ أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الكبار4

٩ أمراض اجلهاز اهلضمي للكبار5

٢ داء السكري6

٣ األمراض املعدية لدى األطفال7

١ األمراض الصدرية لدى األطفال8
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٣ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

أمراض الغدد الصماء لألطفال

٤ طب أطفال حديثي الوالدة2

٣ طب األمراض املعدية  لدى األطفال3

٢ طب العناية احلرجة لألطفال4

١ طب أمراض اجلهاز اهلضمي لألطفال5

٩ طب أمراض الروماتيزم لدى الكبار6

٧ برنامج داء السكري7

٩ أمراض الغدد الصماء لدى الكبار8

٣ طب أمراض الكلى للكبار9

٩ الطب الصدري والتنفسي10

١٠ طب امراض اجلهاز اهلضمي  لدى الكبار11

٩٢

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١ جراحة العظام لدى األطفال9

١ جراحة القولون واملستقيم10

٢ جراحة األنف واألذن واحلنجرة لألطفال11

٣ جراحة املسالك البولية لدى األطفال12

٦ طب التخدير لدى األطفال13

٤ طب األمل14

٢ األشعة العصبية15

٣ األشعة التداخلية16

٤ تصوير اجلسم باألشعة17

٤ طب العقم وجراحة اإلخصاب18

٥٦ جمموع عدد األطباء املتدربني
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٣ 1

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – جدة
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٣ طب األمراض املعدية  لدى األطفال3
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١ طب أمراض اجلهاز اهلضمي لألطفال5
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٧ برنامج داء السكري7

٩ أمراض الغدد الصماء لدى الكبار8

٣ طب أمراض الكلى للكبار9

٩ الطب الصدري والتنفسي10

١٠ طب امراض اجلهاز اهلضمي  لدى الكبار11

٩٢

ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – الرياض

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

١ جراحة العظام لدى األطفال9

١ جراحة القولون واملستقيم10

٢ جراحة األنف واألذن واحلنجرة لألطفال11

٣ جراحة املسالك البولية لدى األطفال12

٦ طب التخدير لدى األطفال13

٤ طب األمل14

٢ األشعة العصبية15

٣ األشعة التداخلية16

٤ تصوير اجلسم باألشعة17

٤ طب العقم وجراحة اإلخصاب18

٥٦ جمموع عدد األطباء املتدربني



عدد ا�طباء المتدربين 
ثالثة أشهر وأكثر في
 برامج تدريب ا�قامة

عدد ا�طباء المتدربين 
ثالثة أشهر وأكثر في
 برامج تدريب ا�قامة
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ا�طباء المتدربين في برامج تدريب الزمالة – جدة

عدد ا�طباء الملتحقونمسمى برنامج التدريب

٧ طب األمراض املعدية  لدى الكبار12

٢ طب امراض القلب لدى الكبار13

٣ طب أمراض الدم لدى الكبار14

٥ الطب التلطيفي15

٧ طب أمراض الدم لألطفال16

٤ جراحة األطفال17

٣ طب جراحة األذن واألنف واحلنجرة18

٢ طب األشعة العصبية19

٣ طب األمل20

١ وحدة طب األمومة واجلنني21

٩٧ جمموع عدد األطباء املتدربني

٩٣

٦.١.٢.١.٦: ا�طباء المقيمين و أطباء الزمالة بالمركز الرئيسي في الجامعة وفروعها بجدة وا�حساء

عدد أطباء 
الزمالة

عدد االطباء
المناطق المقيمين

الرياض

جدة

ا�حساء

الدمام

المدينة المنورة

المجموع

٧٢٠١١٤٢٦٣٥٦

٤٤١٥٤١٢٦٩٧

٥١-١٥٥-

١٦---

١٥-١٨-

١٣٥٠١٦٨٤٥٥١٥٣
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٦.٢: المؤتمرات و الندوات و المحاضرات

عدد
عدد المشاركينعنأوين الملتقيات / المؤتمرات / الندوات المؤتمرات المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء

المدينة 
المنورة

الدمام

المجموع

٦.٢.١: المؤتمرات 

١٤٣٨١٤٣٧٩٤

١٦٢٧١

٦

٨١٩

٦

٤

٣

٤

مؤمتر املستجدات يف جراحة طب العظام لدى األطفال وورش عمله

١٠٧٩ ملتقى االحتاد الدويل جلراحة وعالج أورام الرأس والعنق ٢٠١٦

٥٣٥ مؤمتر مستجدات الطب الباطين وورش عمله

٤١٠ مؤمتر املستجدات يف علم االمراض واملختربات الطبية وورش عمله

١٥٥٢ املؤمتر السعودي السادس للصحة اإللكترونية

١٩٤٣ مؤمتر سالمة املرضى السابع

٢٠٠٠ املؤمتر الدويل الثامن لسرطان الثدي

٢٥٠ مؤمتر أكادميية الشرق األوسط لطب الشيخوخة

٢٥٠٠ مؤمتر البحر األمحر الثالث لطب العيون

٢٥٠٠ مؤمتر جدة  احلادي عشر لألمراض اجللدية ومستحضرات التجميل

٥٠٠ املؤمتر الثالث لتشريح أورام الرأس والرقبة

٩٠٠ املؤمتر الدويل الثاين حول استكشاف آفاق جديدة يف الصيدلة املهنية

٩٧ يوم  أمراض الكلى

١١٠ ندوة أمراض القلب و ورشة عملها

١١٥ ندوة طب أمراض األطفال ورش عملها

٦٩ ندوة الصحة العقلية

٧٢ دورة الرعاية الطبية ملرضى السكر

٣٥ دورة الطب املبين على الرباهني

٢١ حماضرة مرضى الزهامير

١٠٩ ندوة يوم طب األسرة

٨٤ دورة الرعاية الطبية ملرضى السكر

١٢١ مؤمتر مرض السل

٤٥٠ مؤمتر أمراض األطفال
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٦.٢: المؤتمرات و الندوات و المحاضرات

عدد
عدد المشاركينعنأوين الملتقيات / المؤتمرات / الندوات المؤتمرات المنطقة

الرياض

جدة

ا�حساء
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المنورة

الدمام

المجموع
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٦٩ ندوة الصحة العقلية
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٣٥ دورة الطب املبين على الرباهني
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١٠٩ ندوة يوم طب األسرة

٨٤ دورة الرعاية الطبية ملرضى السكر
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٤٥٠ مؤمتر أمراض األطفال
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١٤٣٨١٤٣٧٩٥

عدد المشاركينعنوان المؤتمرالمدينة

الرياض

الرياض

الرياض

جدة

جدة

جدة

١٥٥٢املؤمتر السعودي السادس للصحة اإللكترونية

١٩٤٣مؤمتر سالمة املرضى السابع

١٠٧٩ملتقى االحتاد الدويل جلراحة وعالج أورام الرأس والعنق ٢٠١٦

٢٥٠٠مؤمتر البحر األمحر الثالث لطب العيون

٢٥٠٠مؤمتر جدة  احلادي عشر لألمراض اجللدية ومستحضرات التجميل

٢٠٠املؤمتر الدويل الثامن لسرطان الثدي

٦ ٩٧٧٤المجموع

الفصل السابع
الشؤون ا�دارية والمالية والفنية والمشروعات



الفصل السابع
الشؤون ا�دارية والمالية والفنية والمشروعات



تمهيد:
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أنثى



تمهيد:
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٧.١: الشؤون ا�دارية





٧.١.١: الجهاز ا�داري بالجامعة

١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦

١٤٣٦١٤٣٥ ٩٧

٦٩٣

٨٩٦٤١٥٣٨٧١٥١١٩١٦٨٢٨٧٠٠٠٢١٦٢٣٩٤٥٥
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الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتا�دارات

ا�جمالي

٨٨٣

١٠٣٦٧١٧٠٧١١١٨١٢٢١٦٦٢٨٨٠٠٠٢٣٢٢٤٤٤٧٦

٢٠٢١٠٨٥٤٢٢٩٧١٢٩١٣٥٠٦٤١٠٠٠١٢١٦٥٨١١٧٩٧

٢٦٩١٢٥٥٤٩٤٠٨٩٤١٣٥١٦٩٢٩٠٠٠١٤٤٨٨٢٥٢٢٧٣ ٩٨٦

٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١ ٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٤١٣٤ ٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٥١٤٥ ٠

٢٠٢١٠٨٥٤٢٢٩٧١٢٩١٣٥٠٦٤١٠١١١٢١٦٥٨٢١٧٩٨ ٨٨٣

٦٧١٧٠٧١١١٨١٢٢١٦٦٢٨٨١٣٤٢٣٣٢٤٧٤٨٠ ١٠٣

٢٦٩١٢٥٥٤٩٤٠٨٩٤١٣٥١٦٩٢٩١٤٥١٤٤٩٨٢٩٢٢٧٨ ٩٨٦
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١٤٣٧١٤٣٦ ٩٨

١٠٤٦

١٠٥٦٩١٧٤٩١٢٢١١٣٢١٧٣٣٠٥٠٢٢٢٤٦٢٥٦٥٠٢
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١٤٣٨١٤٣٧ ٩٩

١١٠٤

٢١٧٢٣٢---١٠٠٧٠١٧٠٤٦٤٥٩١٧١١١٧١٨٨

٢٦١١٣٦٥١٠٢٩٦١٩٨٢٢٤٣٦٥٥٨٩١٢٩٢١١٤٤٢٧٣١٢١٧٣

٤٤٩

٣٣١١٥٣٥١٤٨١٤١٢٨٩٢٩٥٤٨٢٧٧٧١٢٩٢١١٦٥٩٩٦٣٢٦٢٢ ١٢٠٤

---٨٣٧٤٧٨٤-١١٢٩٤٦٧٥٨ -

٢٧٣٢٥٩---٢٤٢٥٤٩---٧١٠ ٣

٨٦٤٧٩١٤٣-١١٥٣٧١١٢٤٨-٧١٠ ٣

٢٦١١٣٦٥١٠٢٩٧١٩٩٢٥٣٤١١٦٦٤٢٠٩٢٩١٤٧٩٧٧٨٢٢٥٧ ١١٠٤
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٧.١: الشؤون ا�دارية





٧.١.١: الجهاز ا�داري بالجامعة

١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
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٢٨٥١٤٣٦٥٨٥٥١١٣٥٠٧٦٤٣١١٥٠١١٠١١١٧١٧٩٩٣٢٧١٠ ١١٥١

سعودي

املجموع

غري سعودي

سعودي

املجموعاملجموع

غري سعودي

سعودي

غري سعودي

1436 / 1437 هـ

إداري وفني

صحي

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

لم
ا

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

لم
ا

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

لم
ا

كر
ذ

ثى
أن

كر
ذ

ثى
أن

وع
جم

لم
ا

المجموع

ا�جمالي

المجموعة 
الجنسيةالوظيفية

المجموعالعيادات الطبيةالكلياتالعماداتا�دارات

١٤٣٨١٤٣٧ ٩٩

١١٠٤

٢١٧٢٣٢---١٠٠٧٠١٧٠٤٦٤٥٩١٧١١١٧١٨٨

٢٦١١٣٦٥١٠٢٩٦١٩٨٢٢٤٣٦٥٥٨٩١٢٩٢١١٤٤٢٧٣١٢١٧٣

٤٤٩

٣٣١١٥٣٥١٤٨١٤١٢٨٩٢٩٥٤٨٢٧٧٧١٢٩٢١١٦٥٩٩٦٣٢٦٢٢ ١٢٠٤

---٨٣٧٤٧٨٤-١١٢٩٤٦٧٥٨ -

٢٧٣٢٥٩---٢٤٢٥٤٩---٧١٠ ٣

٨٦٤٧٩١٤٣-١١٥٣٧١١٢٤٨-٧١٠ ٣

٢٦١١٣٦٥١٠٢٩٧١٩٩٢٥٣٤١١٦٦٤٢٠٩٢٩١٤٧٩٧٧٨٢٢٥٧ ١١٠٤

٢٤٤٢٦٤٥٠٨---٧٧١٨٠٤٦٤٥٩١٩٥١٤٢٢٣٧ ١٠٣

٣٣٨١٥٤٥١٤٨١٤٢٢٩٠٣٤٨٥٥٣٩٠١٢٠٩٢٩١٧٢٣١٠٤٢٢٧٦٥ ١٢٠٧
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١٤٣٥١٤٣٤١٠٠

١٤٣٦١٤٣٥١٠١

١٤٣٧١٤٣٦١٠٢

٩٠٠٤٢٥١٣٢٥١٨٩٢٣٢٤٢١١٠٨٩٦٥٧
٩٨
١٧٤٦

٤٨١٦٦٤٢٧٧٣٤٧٥٢٣
١٨٤٤ ٩٤٨٤٤١١٣٨٩٢١٦٢٣٩٤٥٥١١٦٤٦٨٠

1434 / 1435 هـ

إداري

 فني

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

المجموع

المجموعة 
الوظيفي

ا�جماليغير سعوديسعودي

١١٥٩٥٥٦١٧١٥١٩٩٢٣٥٤٣٤١٣٥٨٧٩١
٥٧٢٥٨٢٣٣٩٤٢٩٠٣٤

٢١٤٩
١٢٤

١٢١٦٥٨١١٧٩٧٢٣٢٢٤٤٤٧٦١٤٤٨٨٢٥٢٢٧٣

1435 / 1436 هـ

إداري

 فني

أنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
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الوظيفي

ا�جماليغير سعوديسعودي

المجموع

١٣٩١٦٧٤٢٠٦٥٢٠٨٢٣٩٤٤٧١٥٩٩٩١٣
٧٦٣٧١١٣٣٨١٧٥٥١١٤٥٤
١٤٦٧٧١١٢١٧٨٢٤٦٢٥٦٥٠٢١٧١٣٩٦٧

٢٥١٢
١٦٨
٢٦٨٠

1436 / 1437 هـ

إداري

 فني

أنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

المجموع

المجموعة 
الوظيفي

ا�جماليغير سعوديسعودي

المجموع

١٤٣٨١٤٣٧١٠٣

١١٦٨٦٣٦١٨٠٤١٦٠٢٢٥٣٨٥١٣٢٨٨٦١
٢٧٤٩٥٣٦٩٥٧٧٦٤٣٣١١٠٢
١٤٤٢٧٣١٢١٧٣٢١٧٢٣٢٤٤٩١٦٥٩٩٦٣

٢١٨٩
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١١٥٩٥٥٦١٧١٥١٩٩٢٣٥٤٣٤١٣٥٨٧٩١
٥٧٢٥٨٢٣٣٩٤٢٩٠٣٤

٢١٤٩
١٢٤

١٢١٦٥٨١١٧٩٧٢٣٢٢٤٤٤٧٦١٤٤٨٨٢٥٢٢٧٣
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١٣٩١٦٧٤٢٠٦٥٢٠٨٢٣٩٤٤٧١٥٩٩٩١٣
٧٦٣٧١١٣٣٨١٧٥٥١١٤٥٤
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١٤٣٨١٤٣٧١٠٣

١١٦٨٦٣٦١٨٠٤١٦٠٢٢٥٣٨٥١٣٢٨٨٦١
٢٧٤٩٥٣٦٩٥٧٧٦٤٣٣١١٠٢
١٤٤٢٧٣١٢١٧٣٢١٧٢٣٢٤٤٩١٦٥٩٩٦٣
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١٠٤

٨٣٨٧١٧٠٨٦٥٩١٤٥٩٢٧٣١٦٥٦٧٥٢١١٩

٨٣٨٧١٧٠٨٦٥٩١٤٥٩٢٧٣١٦٥٦٧٥٢١١٩

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

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

إداري وفني

صحي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

ا�جمالي

المجموعة
 الوظيفية

٧.١.٢: أعداد الموظفين المرقين في الجامعة

١٤٣٨١٤٣٧١٠٥

١٠٦

٧.١.٣: نسبة السعودة في القوى العاملة بالجامعة

٧.٢.١: توزيع االعتمادات المالية في ميزانية الجامعة حسب ا�بواب

المتحققالمجموعة الوظيفية

قيادي

إداري وفني

ا�جمالي للقوى العاملة

٪٩٦,١١
٪٨٢,٨٧
٢٦٢٢

٧.٢: الشؤون المالية
               
  








معدل النمو السنوي الميزانيةالسنوات (مالية)

2013

2014

2015

٢,٢٥٧,٥٢٠,١٥٠
٢,٥٦٠,٠٣٥,٠٠٠
٢,٢٥٢,٨٦٩,٠٠٠

٪٤٠-
٪١٣
٪١٢-

2016

2017

١,١٣٠,٤٤٢,٥٤٧
 ١,١٣١,٥٨٧,٠٩٣ 

٪٥٠-
٪٠
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٧.٢.٣.١: المشروعات الجاري تنفيذها في الجامعة للعام المالي ٢٠١٧

٢٠١٥١٠٧

٢٠١٦١٠٨

٢٠١٧١٠٩

١٤٣٨١٤٣٧١١٠

٧.٢.٢: موارد الجامعة

الباب ا�ول

الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

إجمالي ا�بواب
 ا�ربعة للميزانية

اعتمادات ومصروفات
 ابواب الميزانية

االعتماد 
مناقلة لهمناقلة منهالمخصص

االعتماد 
المصروفاتبواقي ا¥رتباطاتبعد المناقلة

المتبقى 
النسبة %من االعتماد

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

١١,٨٪١,٢٧٥,٣٧٩,٦٧٥١٧٠,٤٨٩,٣٢٥-١,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦,٩٠١,٠٠٠٣٥٢,٧٧٠,٠٠٠١,٤٤٥,٨٦٩,٠٠٠
١٠٠٪٨٠٧,٠٠٠,٠٠٠-٨٠٧,٠٠٠,٠٠٠١,٧٧٨,٧٢٩,٠٠٠-٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٣,٠٠٠,٠٠٠

٤٣٪٢,٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٨٩,٩٠١,٠٠٠٣٥٢,٧٧٠,٠٠٠٢,٢٥٢,٨٦٩,٠٠٠١,٧٧٨,٧٢٩,٠٠٠١,٢٧٥,٣٧٩,٦٧٥٩٧٧,٤٨٩,٣٢٥

مخصصات الميزانية للعام المالي 2015

الباب ا�ول

الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

إجمالي ا�بواب
 ا�ربعة للميزانية

اعتمادات ومصروفات
 ابواب الميزانية

االعتماد 
مناقلة لهمناقلة منهالمخصص

االعتماد 
المصروفاتبواقي ا¥رتباطاتبعد المناقلة

المتبقى 
النسبة %من االعتماد

٠,١٪١,٠٥٤,٠٩٩,٦٠٨١,٠٩٢,٠٦٥-٨٦٥,٥٤٩,٠٠٠٧٥,٤٢٤,٠٠٠٣٠١,٩٦٠,٥٤٧١,٠٩٢,٠٨٥,٥٤٧

٣٨,٣٥٧,٠٠٠١,٧٧٨,٧٢٩,٠٠٠--٣٨,٣٥٧,٠٠٠

١,٨٤٣,٧٢٩,٠٠٠

-١٠٠٪٣٨,٣٥٧,٠٠٠

٣٪٩٠٣,٩٠٦,٠٠٠٧٥,٤٢٤,٠٠٠٣٠١,٩٦٠,٥٤٧١,١٣٠,٤٤٢,٥٤٧١,٠٥٤,٠٩٩,٦٠٨٣٩,٤٤٩,٠٦٥

مخصصات الميزانية للعام المالي 2016

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

إجمالي ا�بواب
 ا�ربعة للميزانية

اعتمادات ومصروفات
 ابواب الميزانية

االعتماد 
مناقلة لهمناقلة منهالمخصص

االعتماد 
المصروفاتبواقي ا¥رتباطاتبعد المناقلة

المتبقى 
النسبة %من االعتماد

٤٩,٦٪٥١٩,٤٥١,٨٢١٥١٢,١٣٥,٢٧٢-١٢٢,٢١٣,٠٩٣١,٠٣١,٥٨٧,٠٩٣-٩٠٩,٣٧٤,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٢٨٤,٠٤٢,٠٠٠--١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٣٣٤,٠٤٢,٠٠٠

-١٠٠٪١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٤٪ ١٢٢,٢١٣,٠٩٣١,١٣١,٥٨٧,٠٩٣٥١٩,٤٥١,٨٢١٦١٢,١٣٥,٢٧٢-١,٠٠٩,٣٧٤,٠٠٠

مخصصات الميزانية للعام المالي 2017

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

الباب ا�ول

الباب الثاني

الباب الثالث

الباب الرابع

٧.٢.٣: المشاريع

المبلغ المصروفقيمة العقدالمبلغ المعتمداسم المشروع

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٨,٤٠٧,٤٦٧,٠٠٠١٧,٠٢٣,٤٢٥,٠٠٠المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها
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للعام الجامعي 1437 / 1438هـللعام الجامعي 1436 /1437هـللعام الجامعي 1435 / 1436هـللعام الجامعي 1434 /1435هـ
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١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
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قيادي
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الفصل الثامن
ا�نجازات والتحديات والمقترحات والتوصيات

تمهيد:
            
          
             

    ٢٠٢١٢٠١٦       
   ٢٠٣٠  
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٨.١: ماتم تحقيقه من الخطة االستراتيجية للجامعة ١٤٣٧-١٤٤١هـ









١١١





١٤١


 ١٥١

االنجازاتالمبادرات



 ٢١١

االنجازاتالمبادرات






٥١٣

االنجازاتالمبادرات





OracleSIS





LOs

٤١١





٤٢١

االنجازاتالمبادرات
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االنجازاتالمبادرات



 ٩١٥








٩٢١

االنجازاتالمبادرات



""


٨١١


 ٨٣٣







٨٥١

االنجازاتالمبادرات
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٨.١: ماتم تحقيقه من الخطة االستراتيجية للجامعة ١٤٣٧-١٤٤١هـ









١١١





١٤١


 ١٥١

االنجازاتالمبادرات
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االنجازاتالمبادرات






٥١٣

االنجازاتالمبادرات





OracleSIS





LOs

٤١١
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١٧١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

               


 ٦٢١


االنجازاتالمبادرات



 ٩١٥








٩٢١

االنجازاتالمبادرات



""


٨١١


 ٨٣٣







٨٥١

االنجازاتالمبادرات
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٨.٢ إنجازات الجامعة من خالل الوكاالت والعمادات والكليات وا�دارات

٧.٢.١: انجازات وكاالت الجامعة

١٫١٫٢٫٨:وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
أ- إجنازات الوكالة فيما يتعلق بالبحث العلمي والتعليمي:




•
 •

•


ب- إجنازات الوكالة فيما يتعلق خبدمات االبتعاث واملبتعثني:
٢٠١٧٢٠١٦ ٦٤•

                 ٣٦  •
٢٠١٧٢٠١٦

ج -إجنازات الوكالة فيما يتعلق بتطوير الربامج األكادميية: 
•

–
–

–
–


•

Rubrics•
•

•

د- إجنازات الوكالة فيما يتعلق بعمليات التقييم:
٢٠١٦ /٢٠١٧م


•


 •

•
 (PolicyandProcedure•

•
•
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٨.٢.١.٢: إنجازات وكالة الجامعة للتطوير والجودة النوعية

٨.٢.١.٢.١ الحصول على  االعتماد ا�كاديمي المؤسسي
٢٠١٧١٧١٤٣٨
  
٢٠١٧١١٢١٤٣٨




٢٠١٧٠٩١٤٣٨

٨.٢.١.٢.٢ اللوائح التنفيذية


•
•

•
•
•



١٤٣٨١٤٣٧١١١

1

اسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

د. حممد أمحد املهيين

أ.د عبداجلليل عبدالقادر

د. علي العقال (مبتعث)

د. علي العقال (مبتعث)

د. علي العقال (مبتعث)

د. خالد العمود (مبتعث)

��������������������������������������–��������
�	�����������

براءة إختراع

أعلى منحة علمية لألطباء املقيمني

أفضل عرض تقدميي يف الندوة السنوية الرابعة والثالثني لعلوم األسنان

ثالث أفضل عرض تقدميي يف اجتماع اجلمعية األمريكية لعالج جذور وأعصاب
 األسنان لعام ٢٠١٦

املركز الثاين يف املشروع البحثي

2

3

4

5

6



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٧٢

٨.٢ إنجازات الجامعة من خالل الوكاالت والعمادات والكليات وا�دارات

٧.٢.١: انجازات وكاالت الجامعة

١٫١٫٢٫٨:وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
أ- إجنازات الوكالة فيما يتعلق بالبحث العلمي والتعليمي:
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                 ٣٦  •
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–
–


•

Rubrics•
•

•
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 •

•
 (PolicyandProcedure•

•
•
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٢٠١٧١٧١٤٣٨
  
٢٠١٧١١٢١٤٣٨




٢٠١٧٠٩١٤٣٨

٨.٢.١.٢.٢ اللوائح التنفيذية


•
•

•
•
•



١٤٣٨١٤٣٧١١١

1

اسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

د. حممد أمحد املهيين

أ.د عبداجلليل عبدالقادر

د. علي العقال (مبتعث)

د. علي العقال (مبتعث)

د. علي العقال (مبتعث)

د. خالد العمود (مبتعث)

��������������������������������������–��������
�	�����������

براءة إختراع

أعلى منحة علمية لألطباء املقيمني

أفضل عرض تقدميي يف الندوة السنوية الرابعة والثالثني لعلوم األسنان

ثالث أفضل عرض تقدميي يف اجتماع اجلمعية األمريكية لعالج جذور وأعصاب
 األسنان لعام ٢٠١٦

املركز الثاين يف املشروع البحثي

2

3

4

5

6
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١١٢

مؤشرات ا�داء الرئيسية المعيار

السلطات
وا�دارة

الرسالة 
وا�هداف

إدارة ضمان
 الجودة

 وتحسينها

التعلم
 والتعليم

رمز المؤشر
 الداخلي

رمز
 المؤشر

مستوى الجامعة
 للعام ا�كاديمي

2016 – 2017 م

٨.٢.١.٢.٣  مؤشرات قياس كفاءة ا�داء الكمي والنوعي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية:

K1S1.1٤ من ٥

            



K2S2.1٣,٦ من ٥


"" K3S3.1٣,٦ من ٥

 
K4S3.2٪١٠٠

   
 K5S3.3٪٦٥,٧ 

 IQAS
  K6-٪ ٩٥

 
K7S4.1٧,١ : ١


 K8S4.2٣,٤ من ٥


K9S4.3٪ ٦٢،٦


K10S4.4٪ ٧٣


 K33S4.5٪٦١


 K34S4.6٪ ٦١,١


K12-٪ ٢٠,٦


K14-٪٦٩
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K15S5.1٣،٢ : ١

مؤشرات ا�داء الرئيسية المعيار

إدارة شؤون
 الطالب وخدمات

 الدعم

مصادر
 التعلم

المرافق 
والتجهيزات

رمز المؤشر
 الداخلي

رمز
 المؤشر

مستوى الجامعة
 للعام ا�كاديمي

2016 – 2017 م

K16S5.2٪٠,٩٥ 

          


         


K17S5.3٣,٥ من ٥

١٧




 








K18

S6.1

٣,٦ من ٥

          
 K19S6.2٢٤٤,٢

١٧




 








K20

S6.3

٣,٤ من ٥


            


     


          



K21S7.1

أ. ١١,٦ ٪
ب. ٠,٠١ ٪
ج. ٩٤,٢ ٪














          



K22S7.2٣,٥ من ٥
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K15S5.1٣،٢ : ١

مؤشرات ا�داء الرئيسية المعيار

إدارة شؤون
 الطالب وخدمات

 الدعم

مصادر
 التعلم

المرافق 
والتجهيزات

رمز المؤشر
 الداخلي

رمز
 المؤشر

مستوى الجامعة
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K16S5.2٪٠,٩٥ 

          


         


K17S5.3٣,٥ من ٥

١٧




 








K18

S6.1

٣,٦ من ٥

          
 K19S6.2٢٤٤,٢

١٧




 








K20

S6.3

٣,٤ من ٥


            


     


          



K21S7.1

أ. ١١,٦ ٪
ب. ٠,٠١ ٪
ج. ٩٤,٢ ٪














          



K22S7.2٣,٥ من ٥
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مؤشرات ا�داء الرئيسية المعيار

المرافق 
والتجهيزات

التخطيط
 المالي

رمز المؤشر
 الداخلي

رمز
 المؤشر

مستوى الجامعة
 للعام ا�كاديمي

2016 – 2017 م














          




K23S7.3٣,٥ من ٥

 K24S8.1 ١٢٥,٨٧٣
ريال سعودي

خدمة 
المجتمع

 K32S11.2٤,٣

إجراءات توظيف
 أعضاء هيئة 

التدريس 
والموظفين

البحث العلمي

 


K25S9.1٪ ٩,١

 K26S9.2٪ ٦٠

  



K27S10.1٠,٦٦




K28S10.2٥,٩

 K35S10.3٠,١٩




K29S10.4٠,١٢




K30S10.5١,٧٢١,٣٤٨ ريال
 سعودي.٤٨

 K31S10.6٪ ٢٤
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:(ADAA System) ٨.٢.١.٢.٤: إنشاء نظام أداء
٢٠١٧٢٠١٦




(  ADAA KPIs) أ- نظام مؤشرات ا�داء الرئيسية




(ADAA QAAS) ب- نظام تقييم الجودة و االعتماد ا�كاديمي
                
       SelfEvaluationScales    

 

(ADAA Forms) ج- نظام االستمارات ا�لكترونية

 
   


ProgramForm١

FacultyForm٢
UniversityForm٣

(AYSAR) ٨.٢.١.٢.٥ انشاء نظام أيسر
AYSAR  
 CourseandProgramSpeci cations



٨.٣: إنجازات العمادات
٨.٣.١: عمادة القبول والتسجيل

٨.٣.١.١: إنجازات العمادة  للعام الجامعي ١٤٣٧هـ/١٤٣٨هـ
––٢٥٢٢•
––١٠٠•
––١٤١•

٢٠١٧٢٠١٦•
٢٠٠٨
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:(ADAA System) ٨.٢.١.٢.٤: إنشاء نظام أداء
٢٠١٧٢٠١٦




(  ADAA KPIs) أ- نظام مؤشرات ا�داء الرئيسية




(ADAA QAAS) ب- نظام تقييم الجودة و االعتماد ا�كاديمي
                
       SelfEvaluationScales    

 

(ADAA Forms) ج- نظام االستمارات ا�لكترونية

 
   


ProgramForm١

FacultyForm٢
UniversityForm٣

(AYSAR) ٨.٢.١.٢.٥ انشاء نظام أيسر
AYSAR  
 CourseandProgramSpeci cations



٨.٣: إنجازات العمادات
٨.٣.١: عمادة القبول والتسجيل

٨.٣.١.١: إنجازات العمادة  للعام الجامعي ١٤٣٧هـ/١٤٣٨هـ
––٢٥٢٢•
––١٠٠•
––١٤١•

٢٠١٧٢٠١٦•
٢٠٠٨
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٨.٣.٢: عمادة الدراسات العليا

٨.٣.٢.١: إنجازات العمادة  للعام الجامعي ١٤٣٧هـ/١٤٣٨هـ
١

CanadianTriageandAcuityScale٢
٣

٤


 ٥


٦


 ٧


٢٠١٧٢٠١٤٨
٩

١٠

–١١

                    ١٢


١٣

١٤



١٤٣٨١٤٣٧١١٣

٨.٣.٣: عمادة شؤون الطالب

نوع النشاط

ثقافي

عدد المشاركينعدد ا�نشطة

 ٢٤٠٣٢٠٠

٤٠٢٤٠٠ تدريب

٤٤٩٠٠ رياضي

١٥٠٣١٧٠ اجتماعي

٣٢٠٠٠مسرحي

٤٧٧١١٦٧٠ا¥جمالي

١٧٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٣.٤ :عمادة المكتبات

٨.٣.٤.١: إنجازات العمادة  للعام ا�كاديمي ١٤٣٧ /١٤٣٨ هـ  
•

(NationalLibraryofMedicine) (LibraryofCongressClassi�cationSystem•


•

٨.٣.٥: عمادة الجودة النوعية
٨.٣.٥.١: إنجازات العمادة للعام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ:








AYSAR



1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ

الئحة التقرير السنوي للربامجالئحة الشراكة الطالبيةالئحة تقييم الربامج وجتربة الطلبةالئحة تقييم املقررات

دليل استبيان جتربة أعضاء -
هيئة التدريس

سياسة اعتماد الربامج واملقرراتالئحة االعتماد املؤسسي للربامج

الئحة التقرير السنوي للتجربةالئحة اللجنة االستشارية للربامجدليل استبيان اخلرجيني-
 امليدانية

-الئحة اإلرشاد األكادمييدليل استبيان رضى املوظفني-

--الئحة االعتماد املؤسسي للمقررات-
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٨.٣.٤ :عمادة المكتبات
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•

(NationalLibraryofMedicine) (LibraryofCongressClassi�cationSystem•


•

٨.٣.٥: عمادة الجودة النوعية
٨.٣.٥.١: إنجازات العمادة للعام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ:








AYSAR



1438 هـ1437 هـ1436 هـ1435 هـ

الئحة التقرير السنوي للربامجالئحة الشراكة الطالبيةالئحة تقييم الربامج وجتربة الطلبةالئحة تقييم املقررات

دليل استبيان جتربة أعضاء -
هيئة التدريس

سياسة اعتماد الربامج واملقرراتالئحة االعتماد املؤسسي للربامج

الئحة التقرير السنوي للتجربةالئحة اللجنة االستشارية للربامجدليل استبيان اخلرجيني-
 امليدانية

-الئحة اإلرشاد األكادمييدليل استبيان رضى املوظفني-

--الئحة االعتماد املؤسسي للمقررات-



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨٠

٨.٣.٦: عمادة التطوير
٨.٣.٦.١: إنجازات العمادة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ




١
٢

٣
٤
٥


١
٢

٣
٤

٥
٦

٧
٨

٩
١٠

١١

١٢

 •
 •

 •
 •

١
٢
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٨.٤ إنجازات الكليات: 
٨.٤.١: كلية الطب – الرياض

٨.٤.١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي الحالي:
 •



 •
٥٦١

٢٠١٦٢٠١٥
٤٩٤٢

٨.٤.٢: كلية الطب – جدة
٨.٤.٢.١: أهم ا�نجازات الكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
١٤٣٨١٤٣٧ •
•

•
            •



١٤٣٨١٤٣٧ •
٪٩٩٦




 •
٤٣٧

العددالبحوث

FulltimeFaculty٤٩

JointAppointment٤٤٥

١١٤

١٤٣٨١٤٣٧١١٥

عدد المنشورات الطالبيةمشاريع ا�بحاث التي انجزها الطالبالجنس

٣٠٦٧٢
١٣١
٤٣٧

٢٢ أنثى

٩٤ المجموع

ذكر
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٨.٤ إنجازات الكليات: 
٨.٤.١: كلية الطب – الرياض

٨.٤.١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي الحالي:
 •



 •
٥٦١

٢٠١٦٢٠١٥
٤٩٤٢

٨.٤.٢: كلية الطب – جدة
٨.٤.٢.١: أهم ا�نجازات الكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
١٤٣٨١٤٣٧ •
•

•
            •



١٤٣٨١٤٣٧ •
٪٩٩٦




 •
٤٣٧

العددالبحوث

FulltimeFaculty٤٩

JointAppointment٤٤٥

١١٤

١٤٣٨١٤٣٧١١٥

عدد المنشورات الطالبيةمشاريع ا�بحاث التي انجزها الطالبالجنس

٣٠٦٧٢
١٣١
٤٣٧

٢٢ أنثى

٩٤ المجموع

ذكر



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨٢

٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣
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٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣



١٨٣التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣



٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨٤

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣

٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

١٨٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣



٨.٤.٣: كلية الصيدلة
٨.٤.٣.١: ا�نجازات في مجال ضمان الجودة وا�عتماد ا�كاديمي لكلية الصيدلة للعام ا�كاديمي١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

١
٢

٣
٤
٥
٦

٧
٨

٩
١٠

               ١١


١٢

١٣


٨.٤.٣.٢: مساهمات الكلية في الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
ACCP٢
ASHP٣

٨٫٤٫٣٫٣: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ
•

١٦•


•


٨.٤.٤: كلية ا�سنان
٨.٤.٤.١مشاركة الكلية في مجال البحث العلمي:

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١
               ٤  ٢


٣٣

٨.٤.٤.٢ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:



٨.٤.٥: كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية
٨.٤.٥.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي١٤٣٧ /١٤٣٨هـ

•
•


McLaughlin•

•


                •


•
""•

•

٨.٤.٥.١: الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة
٢٠١٧٢٣١٩•

٢٠١٦٨٥""•
ProfSusanMCase  •

( MCQs
٢٠١٧٦٢•
             •



٨.٤.٦: كلية العلوم والمهن الصحية

٨.٤.٦.١ التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

•
•


McLaughlin•

"  •
"

                •


٨.٤.٦.١ الفعاليات التي نفذت من اجل تطوير وتحديث قدرات ومهارات هيئة التدريس وتطبيق مفاهيم الجودة

٢٠١٧٢٣١٩•
٢٠١٦٨٥""•

  (MCQs•
ProfSusanMCase

١٨٥التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٤.٧: كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:

٨.٤.٧.١ أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية خالل العام ا�كاديمي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

                


٦١
١٢




                 
١٤٤٠١٤٣٩







٨.٤.٧.٢  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي 


٢٠١٦٥٣•

٢٠١٧٢٨٢٦•
٢٠١٧٢٣٢٠•

٢٠١٧١٥١٢•
٢٠١٧٢٠١٨•

٢٠١٧٢٥٢٣•
•

جوائز التمَيز: 

•

٨.٤.٨: كلية العلوم الطبية التطبيقية بجدة

١،٨،٤،٨: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

•
(١




(٢




 (٣

٨.٤.٨.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ

AnoverviewofNCAAA•
Workshop 26standardsWedApril

•
•

٨.٤.٩: كلية العلوم الطبية التطبيقية با�حساء

٨.٤.٩.١: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي والخارجي للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


KPIsandBenchmarking

٨.٤.٩.٢: أهم االنجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ


١

٢
٣

 •

 •
•

•
ESubmissionSystem•

٨.٤.١٠: كلية التمريض – الرياض

٨.٤.١٠.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٧-١٤٣٨هـ: 

١
٢

٣
٤
٥

٦

٨.٤.١١: كلية التمريض – جدة

٨.٤.١١.١: أهم ا�نجازات ا�كاديمية وا�دارية للكلية للعام ا�كاديمي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ

١
 •

•

•

٢
٣



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨٦

٨.٤.١١.٢: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

التعاون الوطين الداخلي


–•
•

•


IRB•



التعاون الوطين اخلارجي


•
•



التعاون الدويل
�������������������������������






٨.٤.١٢: كلية التمريض – ا�حساء

٨.٤.١٢.١: أهم االنجازات ا�كاديمية و ا�دارية للكلية للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ

•


•
•

AlumniDay•
•


•

٨.٤.١٢.٢:  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي و الخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•


•

 (KAIMRC) ٨.٤.١٣: مركز الملك عبدا¥ العالمي ل¤بحاث

٨.٤.١٣.١: إنجازات المركز للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

•
٤•
٢٢ •

٢٤٢٠٦ •
٧٥١ •

•


٨.٥: إنجازات ا�دارات

٨.٥.١: إنجازات إدارة الشؤون الفنية

٨.٥.١.١: إنجازات الشؤون الفنية للعام الجامعي ١٤٣٧ /١٤٣٨ هـ

    •


•


•



Doodle•


 •


•


•


              •


•


•


              •


•


•

١٨٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٤.١١.٢: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

التعاون الوطين الداخلي


–•
•

•


IRB•



التعاون الوطين اخلارجي


•
•



التعاون الدويل
�������������������������������






٨.٤.١٢: كلية التمريض – ا�حساء

٨.٤.١٢.١: أهم االنجازات ا�كاديمية و ا�دارية للكلية للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ

•


•
•

AlumniDay•
•


•

٨.٤.١٢.٢:  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي و الخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•


•

 (KAIMRC) ٨.٤.١٣: مركز الملك عبدا¥ العالمي ل¤بحاث

٨.٤.١٣.١: إنجازات المركز للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

•
٤•
٢٢ •

٢٤٢٠٦ •
٧٥١ •

•


٨.٥: إنجازات ا�دارات

٨.٥.١: إنجازات إدارة الشؤون الفنية

٨.٥.١.١: إنجازات الشؤون الفنية للعام الجامعي ١٤٣٧ /١٤٣٨ هـ

    •


•


•



Doodle•


 •


•


•


              •


•


•


              •


•


•



١٨٧التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٤.١١.٢: التعاون العلمي للكلية في المجال الداخل والخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

التعاون الوطين الداخلي


–•
•

•


IRB•



التعاون الوطين اخلارجي


•
•



التعاون الدويل
�������������������������������






٨.٤.١٢: كلية التمريض – ا�حساء

٨.٤.١٢.١: أهم االنجازات ا�كاديمية و ا�دارية للكلية للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ

•


•
•

AlumniDay•
•


•

٨.٤.١٢.٢:  التعاون العلمي للكلية في المجال الداخلي و الخارجي للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•


•

 (KAIMRC) ٨.٤.١٣: مركز الملك عبدا¥ العالمي ل¤بحاث

٨.٤.١٣.١: إنجازات المركز للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

•
٤•
٢٢ •

٢٤٢٠٦ •
٧٥١ •

•


٨.٥: إنجازات ا�دارات

٨.٥.١: إنجازات إدارة الشؤون الفنية

٨.٥.١.١: إنجازات الشؤون الفنية للعام الجامعي ١٤٣٧ /١٤٣٨ هـ

    •


•


•



Doodle•


 •


•


•


              •


•


•


              •


•


•



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٨٨

٨.٥.٢: إنجازات إدارة الخدمات المساندة

٨.٥.٢.١: أهم ا�نجازات ا�دارية

              •


•
FocusGroup•

•

٨.٥.٢.٢: الخدمات والمشاريع التي تقدمها إدارة الخدمات المساندة وهي على النحو التالي:

١١٦

عدد المستفدين من خدمة النقلعدد الرحالتالمنطقة

٦٢,١٣٨ مستفيد١٢,٣٠٢ رحلة
٨٥٢ مستفيد٢٠٩ رحلة ا�حساء

٨٦٠ مستفيد١١٠ رحلة يومية جدة

الرياض

١١٧

نسبة ا�نجازالجهة المستفيدةوصف المشروعالمدينةاسم المشروع

رعاية الطفولة

خدمة نقل الطالب إلى المدارس

المشاريع الخاصة بالجامعة في كل من الرياض وجدة وا�حساء:

خدمات النقل:




٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

١٠٠٪سكان املدينة اجلامعية وذويهمخدميالرياض

١٠٠٪منسويب اجلامعة وذويهمأكادميي تربويالرياض

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠

١٨٩التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠
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٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠



التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م ١٩٠
 ۱ :          

!

٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠

١٩١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠

٨.٦: التحديات والمقترحات والتوصيات 




٢٠١٢١٢٠١٦١١٨

الهدف االستراتيجيالمقترحات والتوصياتالمبادرات التحديات

ضمان إضافة مواد البحث العلمي 
في جميع البرامج االكاديمية

زيادة تفعيل دور اللجان لضمان نقص يف الكوادر املتفرغة
إجناز العمل

توافر الشركة إلهناء املشروع تحسين تشغيل مركز محاكاة 
المهارات السريرية في الرياض 

جده واالحساء

تعزيز المسؤولية االجتماعية 
للطالب

توفير برامج تدريب خاصة  
بالمهارات لجميع موظفي الجامعة

انشاء أنظمة  ولوائح ادارية

زيادة تفعيل خدمات دعم الطالب، 
واالستمرار في تقديم مجموعة من 

ا�نشطة االجتماعية والرياضية

توفير خدمات دعم الطالب التي 
تستهدف التوجيه المهني وتوجيه 

االعمال

توفير برامج ال صفية للطالب

حتسني تفعيل املرافق املتاحة

حتسني تفعيل املرافق املتاحةقيود امليزانية

توظيف موظفني ذوي مهارات عاليةقلة فنيي املحاكاة السريرية املدربني

عدم توافر فريق لدعم تقنية 
املعلومات

االستفادة من وحدات تقنية 
املعلومات من فروع اجلامعة

عدم مشاركة اخلدمات املجتمعية 
للقطاعني اخلاص والعام

تفعيل جلنة املشاركة املجتمعية

عدم توافر األنظمة املنظمة 
لتفويض السلطة املخولة بالتوقيع

اإلسراع يف إعتماد مجيع اللوائح 
اإلدارية الداخلية

القيود اليت يفرضها نظام الـ
ERP املستخدم حاليا

العمل على إهناء مجيع األنشطة 
التحضريية للمشروع

زيادة تفعيل التدريب الداخليقيود امليزانية

عدم توفر القوى العاملة 
املتخصصة

توظيف موظفني ذوي مهارات 
متخصصة

اهلدف األول:   االعتراف والسمعة 
الوطنية والعاملية من خالل 

التطوير املستمر للربامج األكادميية 
لتخريج خمتصني صحيني ذوي 
كفاءة عالية ومواطنني فاعلني

اهلدف الثالث:   املشاركة الشاملة 
للجامعة يف تعزيز صحة املجتمع 
واملسامهة يف املسؤولية االجتماعية 

الوطنية

اهلدف اخلامس: املحافظة على 
هيئة التدريس املؤهلة والقوى 

العاملة املتميزة مع توفري فرص 
التطوير املهين هلم

اهلدف الثامن: األداء اإلداري 
بكفاءه عالية لتسهيل عملية اختاذ 
القرار يف الوقت املناسب على مجيع 

مستويات اجلامعة

اهلدف التاسع: جودة احلرم 
اجلامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء 

ملجتمع اجلامعة

توظيف موظفني ذوي مهارات  صعوبة الوصول اىل مجيع الطالب
متخصصة

توظيف موظفني ذوي مهارات  صعوبة الوصول إىل مجيع الطالب
متخصصة



١٩١التقرير السنوي للعام ا�كاديمي 1437 / 1438هـ  2016 / 2017م

٨.٥.٣: ا�دارة العامة لخدمات التموين

١٫٣٫٥٫٨: إنجازات ا�دارة بكل من الرياض وجدة وا�حساء للعام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ

•
•

NCAAA•
•

٨.٥.٤: ا�دارة العامة للعالقات الجامعية وا�عالم

٨.٥.٤.١.: إنجازات ا�دارة خالل العام الجامعي ١٤٣٧ / ١٤٣٨هـ:




(سبتمرب ٢٠١٦) تنظيم حفل املعايدة السنوي•



(أكتوبر ٢٠١٦) تنظيم ملتقى نرباس•





(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم مؤمتر الوبائيات الثاين •

 
(نوفمرب ٢٠١٦) تنظيم محلة التطعيم ضد األنفلونزا باجلامعة•


٤٣٥١٨٤٦١٩

٣٩٩٩٥٤٩٤
(فرباير ٢٠١٧) حفل ختريج الدفعة األوىل يف كلية الطب جبدة•


٣١

(فرباير ٢٠١٧) جناح اجلامعة يف املهرجان الوطين للتراث والثقافة•
 

٣٠٠


(فرباير ٢٠١٧) ،تنظيم جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي يف مهرجان اجلنادرية•



(فرباير ٢٠١٧) استقبال وزير الصحة الصومايل •

   


(مارس٢٠١٧) اتفاقية مؤسسة األمرية العنود اخلريية•



(أبريل ٢٠١٧) جناح موسوعة امللك عبداهللا العربية للمحتوى الصحي مبعرض الكتاب •

  


(أبريل ٢٠١٧) زيارات املدارس•
  



(ابريل ٢٠١٧) املعرض واملؤمتر الدويل للتعليم العايل•
 





(مايو ٢٠١٧) تنظيم حفل ختريج الدفعة الرابعة عشر باجلامعة طالب وطالبات باملدن اجلامعية الثالث•
   ١٠٤١١٤

تنظيم ١٢ رحلة سياحية لضيوف اجلامعة على مدار العام •
 ٩٥








 ٦٧٦



١٣٣٠

٨.٦: التحديات والمقترحات والتوصيات 




٢٠١٢١٢٠١٦١١٨

الهدف االستراتيجيالمقترحات والتوصياتالمبادرات التحديات

ضمان إضافة مواد البحث العلمي 
في جميع البرامج االكاديمية

زيادة تفعيل دور اللجان لضمان نقص يف الكوادر املتفرغة
إجناز العمل

توافر الشركة إلهناء املشروع تحسين تشغيل مركز محاكاة 
المهارات السريرية في الرياض 

جده واالحساء

تعزيز المسؤولية االجتماعية 
للطالب

توفير برامج تدريب خاصة  
بالمهارات لجميع موظفي الجامعة

انشاء أنظمة  ولوائح ادارية

زيادة تفعيل خدمات دعم الطالب، 
واالستمرار في تقديم مجموعة من 

ا�نشطة االجتماعية والرياضية

توفير خدمات دعم الطالب التي 
تستهدف التوجيه المهني وتوجيه 

االعمال

توفير برامج ال صفية للطالب

حتسني تفعيل املرافق املتاحة

حتسني تفعيل املرافق املتاحةقيود امليزانية

توظيف موظفني ذوي مهارات عاليةقلة فنيي املحاكاة السريرية املدربني

عدم توافر فريق لدعم تقنية 
املعلومات

االستفادة من وحدات تقنية 
املعلومات من فروع اجلامعة

عدم مشاركة اخلدمات املجتمعية 
للقطاعني اخلاص والعام

تفعيل جلنة املشاركة املجتمعية

عدم توافر األنظمة املنظمة 
لتفويض السلطة املخولة بالتوقيع

اإلسراع يف إعتماد مجيع اللوائح 
اإلدارية الداخلية

القيود اليت يفرضها نظام الـ
ERP املستخدم حاليا

العمل على إهناء مجيع األنشطة 
التحضريية للمشروع

زيادة تفعيل التدريب الداخليقيود امليزانية

عدم توفر القوى العاملة 
املتخصصة

توظيف موظفني ذوي مهارات 
متخصصة

اهلدف األول:   االعتراف والسمعة 
الوطنية والعاملية من خالل 

التطوير املستمر للربامج األكادميية 
لتخريج خمتصني صحيني ذوي 
كفاءة عالية ومواطنني فاعلني

اهلدف الثالث:   املشاركة الشاملة 
للجامعة يف تعزيز صحة املجتمع 
واملسامهة يف املسؤولية االجتماعية 

الوطنية

اهلدف اخلامس: املحافظة على 
هيئة التدريس املؤهلة والقوى 

العاملة املتميزة مع توفري فرص 
التطوير املهين هلم

اهلدف الثامن: األداء اإلداري 
بكفاءه عالية لتسهيل عملية اختاذ 
القرار يف الوقت املناسب على مجيع 

مستويات اجلامعة

اهلدف التاسع: جودة احلرم 
اجلامعي وتعزيز اإلحساس باالنتماء 

ملجتمع اجلامعة

توظيف موظفني ذوي مهارات  صعوبة الوصول اىل مجيع الطالب
متخصصة

توظيف موظفني ذوي مهارات  صعوبة الوصول إىل مجيع الطالب
متخصصة
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١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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٣٠١٤٣٨١٤٣٧١
٣٠١٤٣٨١٤٣٧٢
٣١١٤٣٨١٤٣٧٣
٣٢١٤٣٨١٤٣٧٤
 ١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤         ٥ 
٣٣١٤٣٨١٤٣٧

 ٦
٣٥١٤٣٥١٤٣٤
 ٧
٣٥١٤٣٦١٤٣٥
 ٨
٣٦١٤٣٧١٤٣٦
 ٩
٣٧١٤٣٨١٤٣٧
                 ١٠ 
٤٢  ١٤٣٨١٤٣٧

٤٤١٤٣٨١٤٣٧١١
٤٤١٤٣٨١٤٣٧١٢
١٣
٤٥   
١٤
٥١  
١٥
٥٣   
١٦
٥٤    
١٧
٥٧   
١٨
٥٩    
                ١٩ 
٦٠      
٢٠
٦٢  
                ٢١ 
٦٣      
٢٢
 ٦٣  
٢٣
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٦٤ 
٢٤
٦٤   
٢٥
٦٦١٤٣٨١٤٣٧
                ٢٦ 
٦٦١٤٣٨١٤٣٧

٦٧١٤٣٨١٤٣٧           ٢٧ 
٢٨
٦٩١٤٣٨١٤٣٧
٧٤١٤٣٧١٤٣٦٢٩
٧٥١٤٣٨١٤٣٧٣٠
٧٦١٤٣٧١٤٣٦٣١
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٣٢
      ٣٣ 
٧٧١٤٣٨١٤٣٧
٧٨ ١٤٣٨١٤٣٧٣٤
٧٩١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥
٧٩١٤٣٨١٤٣٧٣٦
٦٩٣٧
٨٦١٤٣٨١٤٣٧٣٨
٣٩
٨٦١٤٣٥١٤٣٤    
٤٠
٨٧١٤٣٦١٤٣٥    
٤١
٨٩١٤٣٧١٤٣٦    
٤٢
٩٠١٤٣٨١٤٣٧   
٤٣
٩١١٤٣٨١٤٣٧    
٤٤
٩٢١٤٣٨١٤٣٧    
٩٣ ١٤٣٨١٤٣٧٤٥
٩٤١٤٣٧١٤٣٦٤٦
٩٤١٤٣٨١٤٣٧٤٧
٩٤  ١٤٣٨١٤٣٧٤٨
٩٥١٤٣٨١٤٣٧٤٩
١٠٣٥٠
١٠٣٥١
١٠٤١٤٣٨١٤٣٧٥٢

١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٣
١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٤
١٠٧٥٥
١٠٨٢٠١٦٥٦
١٠٨٢٠١٧٥٧
١٠٩٥٨
١١٧١٤٣٨١٤٣٧٥٩
١٢١٦٠
٦١
١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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٣٠١٤٣٨١٤٣٧١
٣٠١٤٣٨١٤٣٧٢
٣١١٤٣٨١٤٣٧٣
٣٢١٤٣٨١٤٣٧٤
 ١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤         ٥ 
٣٣١٤٣٨١٤٣٧

 ٦
٣٥١٤٣٥١٤٣٤
 ٧
٣٥١٤٣٦١٤٣٥
 ٨
٣٦١٤٣٧١٤٣٦
 ٩
٣٧١٤٣٨١٤٣٧
                 ١٠ 
٤٢  ١٤٣٨١٤٣٧

٤٤١٤٣٨١٤٣٧١١
٤٤١٤٣٨١٤٣٧١٢
١٣
٤٥   
١٤
٥١  
١٥
٥٣   
١٦
٥٤    
١٧
٥٧   
١٨
٥٩    
                ١٩ 
٦٠      
٢٠
٦٢  
                ٢١ 
٦٣      
٢٢
 ٦٣  
٢٣
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٦٤ 
٢٤
٦٤   
٢٥
٦٦١٤٣٨١٤٣٧
                ٢٦ 
٦٦١٤٣٨١٤٣٧

٦٧١٤٣٨١٤٣٧           ٢٧ 
٢٨
٦٩١٤٣٨١٤٣٧
٧٤١٤٣٧١٤٣٦٢٩
٧٥١٤٣٨١٤٣٧٣٠
٧٦١٤٣٧١٤٣٦٣١
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٣٢
      ٣٣ 
٧٧١٤٣٨١٤٣٧
٧٨ ١٤٣٨١٤٣٧٣٤
٧٩١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥
٧٩١٤٣٨١٤٣٧٣٦
٦٩٣٧
٨٦١٤٣٨١٤٣٧٣٨
٣٩
٨٦١٤٣٥١٤٣٤    
٤٠
٨٧١٤٣٦١٤٣٥    
٤١
٨٩١٤٣٧١٤٣٦    
٤٢
٩٠١٤٣٨١٤٣٧   
٤٣
٩١١٤٣٨١٤٣٧    
٤٤
٩٢١٤٣٨١٤٣٧    
٩٣ ١٤٣٨١٤٣٧٤٥
٩٤١٤٣٧١٤٣٦٤٦
٩٤١٤٣٨١٤٣٧٤٧
٩٤  ١٤٣٨١٤٣٧٤٨
٩٥١٤٣٨١٤٣٧٤٩
١٠٣٥٠
١٠٣٥١
١٠٤١٤٣٨١٤٣٧٥٢

١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٣
١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٤
١٠٧٥٥
١٠٨٢٠١٦٥٦
١٠٨٢٠١٧٥٧
١٠٩٥٨
١١٧١٤٣٨١٤٣٧٥٩
١٢١٦٠
٦١
١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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٣٠١٤٣٨١٤٣٧١
٣٠١٤٣٨١٤٣٧٢
٣١١٤٣٨١٤٣٧٣
٣٢١٤٣٨١٤٣٧٤
 ١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤         ٥ 
٣٣١٤٣٨١٤٣٧

 ٦
٣٥١٤٣٥١٤٣٤
 ٧
٣٥١٤٣٦١٤٣٥
 ٨
٣٦١٤٣٧١٤٣٦
 ٩
٣٧١٤٣٨١٤٣٧
                 ١٠ 
٤٢  ١٤٣٨١٤٣٧

٤٤١٤٣٨١٤٣٧١١
٤٤١٤٣٨١٤٣٧١٢
١٣
٤٥   
١٤
٥١  
١٥
٥٣   
١٦
٥٤    
١٧
٥٧   
١٨
٥٩    
                ١٩ 
٦٠      
٢٠
٦٢  
                ٢١ 
٦٣      
٢٢
 ٦٣  
٢٣ 

٦٤ 
٢٤
٦٤   
٢٥
٦٦١٤٣٨١٤٣٧
                ٢٦ 
٦٦١٤٣٨١٤٣٧

٦٧١٤٣٨١٤٣٧           ٢٧ 
٢٨
٦٩١٤٣٨١٤٣٧
٧٤١٤٣٧١٤٣٦٢٩
٧٥١٤٣٨١٤٣٧٣٠
٧٦١٤٣٧١٤٣٦٣١
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٣٢
      ٣٣ 
٧٧١٤٣٨١٤٣٧
٧٨ ١٤٣٨١٤٣٧٣٤
٧٩١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥
٧٩١٤٣٨١٤٣٧٣٦
٦٩٣٧
٨٦١٤٣٨١٤٣٧٣٨
٣٩
٨٦١٤٣٥١٤٣٤    
٤٠
٨٧١٤٣٦١٤٣٥    
٤١
٨٩١٤٣٧١٤٣٦    
٤٢
٩٠١٤٣٨١٤٣٧   
٤٣
٩١١٤٣٨١٤٣٧    
٤٤
٩٢١٤٣٨١٤٣٧    
٩٣ ١٤٣٨١٤٣٧٤٥
٩٤١٤٣٧١٤٣٦٤٦
٩٤١٤٣٨١٤٣٧٤٧
٩٤  ١٤٣٨١٤٣٧٤٨
٩٥١٤٣٨١٤٣٧٤٩
١٠٣٥٠
١٠٣٥١
١٠٤١٤٣٨١٤٣٧٥٢

١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٣
١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٤
١٠٧٥٥
١٠٨٢٠١٦٥٦
١٠٨٢٠١٧٥٧
١٠٩٥٨
١١٧١٤٣٨١٤٣٧٥٩
١٢١٦٠
٦١
١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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٣٠١٤٣٨١٤٣٧١
٣٠١٤٣٨١٤٣٧٢
٣١١٤٣٨١٤٣٧٣
٣٢١٤٣٨١٤٣٧٤
 ١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤         ٥ 
٣٣١٤٣٨١٤٣٧

 ٦
٣٥١٤٣٥١٤٣٤
 ٧
٣٥١٤٣٦١٤٣٥
 ٨
٣٦١٤٣٧١٤٣٦
 ٩
٣٧١٤٣٨١٤٣٧
                 ١٠ 
٤٢  ١٤٣٨١٤٣٧

٤٤١٤٣٨١٤٣٧١١
٤٤١٤٣٨١٤٣٧١٢
١٣
٤٥   
١٤
٥١  
١٥
٥٣   
١٦
٥٤    
١٧
٥٧   
١٨
٥٩    
                ١٩ 
٦٠      
٢٠
٦٢  
                ٢١ 
٦٣      
٢٢
 ٦٣  
٢٣

٦٤ 
٢٤
٦٤   
٢٥
٦٦١٤٣٨١٤٣٧
                ٢٦ 
٦٦١٤٣٨١٤٣٧

٦٧١٤٣٨١٤٣٧           ٢٧ 
٢٨
٦٩١٤٣٨١٤٣٧
٧٤١٤٣٧١٤٣٦٢٩
٧٥١٤٣٨١٤٣٧٣٠
٧٦١٤٣٧١٤٣٦٣١
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٣٢
      ٣٣ 
٧٧١٤٣٨١٤٣٧
٧٨ ١٤٣٨١٤٣٧٣٤
٧٩١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥
٧٩١٤٣٨١٤٣٧٣٦
٦٩٣٧
٨٦١٤٣٨١٤٣٧٣٨
٣٩
٨٦١٤٣٥١٤٣٤    
٤٠
٨٧١٤٣٦١٤٣٥    
٤١
٨٩١٤٣٧١٤٣٦    
٤٢
٩٠١٤٣٨١٤٣٧   
٤٣
٩١١٤٣٨١٤٣٧    
٤٤
٩٢١٤٣٨١٤٣٧    
٩٣ ١٤٣٨١٤٣٧٤٥
٩٤١٤٣٧١٤٣٦٤٦
٩٤١٤٣٨١٤٣٧٤٧
٩٤  ١٤٣٨١٤٣٧٤٨
٩٥١٤٣٨١٤٣٧٤٩
١٠٣٥٠
١٠٣٥١
١٠٤١٤٣٨١٤٣٧٥٢

١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٣
١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٤
١٠٧٥٥
١٠٨٢٠١٦٥٦
١٠٨٢٠١٧٥٧
١٠٩٥٨
١١٧١٤٣٨١٤٣٧٥٩
١٢١٦٠
٦١
١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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٣٠١٤٣٨١٤٣٧١
٣٠١٤٣٨١٤٣٧٢
٣١١٤٣٨١٤٣٧٣
٣٢١٤٣٨١٤٣٧٤
 ١٤٣٧١٤٣٦  ١٤٣٦١٤٣٥  ١٤٣٥١٤٣٤         ٥ 
٣٣١٤٣٨١٤٣٧

 ٦
٣٥١٤٣٥١٤٣٤
 ٧
٣٥١٤٣٦١٤٣٥
 ٨
٣٦١٤٣٧١٤٣٦
 ٩
٣٧١٤٣٨١٤٣٧
                 ١٠ 
٤٢  ١٤٣٨١٤٣٧

٤٤١٤٣٨١٤٣٧١١
٤٤١٤٣٨١٤٣٧١٢
١٣
٤٥   
١٤
٥١  
١٥
٥٣   
١٦
٥٤    
١٧
٥٧   
١٨
٥٩    
                ١٩ 
٦٠      
٢٠
٦٢  
                ٢١ 
٦٣      
٢٢
 ٦٣  
٢٣

٦٤ 
٢٤
٦٤   
٢٥
٦٦١٤٣٨١٤٣٧
                ٢٦ 
٦٦١٤٣٨١٤٣٧

٦٧١٤٣٨١٤٣٧           ٢٧ 
٢٨
٦٩١٤٣٨١٤٣٧
٧٤١٤٣٧١٤٣٦٢٩
٧٥١٤٣٨١٤٣٧٣٠
٧٦١٤٣٧١٤٣٦٣١
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٣٢
      ٣٣ 
٧٧١٤٣٨١٤٣٧
٧٨ ١٤٣٨١٤٣٧٣٤
٧٩١٤٣٨١٤٣٧١٤٣٧١٤٣٦٣٥
٧٩١٤٣٨١٤٣٧٣٦
٦٩٣٧
٨٦١٤٣٨١٤٣٧٣٨
٣٩
٨٦١٤٣٥١٤٣٤    
٤٠
٨٧١٤٣٦١٤٣٥    
٤١
٨٩١٤٣٧١٤٣٦    
٤٢
٩٠١٤٣٨١٤٣٧   
٤٣
٩١١٤٣٨١٤٣٧    
٤٤
٩٢١٤٣٨١٤٣٧    
٩٣ ١٤٣٨١٤٣٧٤٥
٩٤١٤٣٧١٤٣٦٤٦
٩٤١٤٣٨١٤٣٧٤٧
٩٤  ١٤٣٨١٤٣٧٤٨
٩٥١٤٣٨١٤٣٧٤٩
١٠٣٥٠
١٠٣٥١
١٠٤١٤٣٨١٤٣٧٥٢

١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٣
١٠٦١٤٣٨١٤٣٧٥٤
١٠٧٥٥
١٠٨٢٠١٦٥٦
١٠٨٢٠١٧٥٧
١٠٩٥٨
١١٧١٤٣٨١٤٣٧٥٩
١٢١٦٠
٦١
١٢٤١٤٣٨١٤٣٧   
١٢٥١٤٣٨١٤٣٧٦٢
١٢٦١٤٣٨١٤٣٧٦٣
١٢٧١٤٣٨١٤٣٧٦٤
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧٦٥
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧٦٦
١٣٠ ١٤٣٨١٤٣٧٦٧
١٣١١٤٣٨١٤٣٧٦٨
١٤٣٨١٤٣٧٦٩
١٣٣ 
١٤٣٨١٤٣٧٧٠
١٣٤ 
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧١
١٣٤١٤٣٨١٤٣٧٧٢
١٣٥٧٣ 
               ٧٤ 
١٣٦١٤٣٨١٤٣٧ 
١٣٩٧٥
١٤٢١٤٣٨١٤٣٧ ٧٦ 
١٤٢     ٧٧ 
١٤٣١٤٣٨١٤٣٧ ٧٨ 
٧٩
١٤٤       
                 ٨٠ 
١٤٥١٤٣٨١٤٣٧
٨١
١٤٦١٤٣٨١٤٣٧
٨٢
١٤٧١٤٣٨١٤٣٧
٨٣
١٤٨١٤٣٨١٤٣٧
٨٤

١٤٨١٤٣٨١٤٣٧ 
              ٨٥ 
١٤٩        ١٤٣٨١٤٣٧

              ٨٦ 
١٥٠١٤٣٨١٤٣٧

١٥١٨٧
١٥٢٨٨ 
١٥٣ ٨٩ 
١٥٤ ٩٠ 
١٥٥ ٩١ 
١٥٦٩٢ 

٩٣
١٥٦
١٥٧١٤٣٨١٤٣٧٩٤
١٥٨١٤٣٨١٤٣٧ ٩٥ 
١٦٢١٤٣٥١٤٣٤ ٩٦
١٦٢١٤٣٦١٤٣٥  ٩٧ 
١٦٣١٤٣٧١٤٣٦  ٩٨ 
١٦٣١٤٣٨١٤٣٧  ٩٩ 
١٦٥١٤٣٥١٤٣٤   ١٠٠ 
١٦٥ ١٤٣٦١٤٣٥١٠١
١٦٥ ١٤٣٧١٤٣٦١٠٢
١٦٥١٤٣٨١٤٣٧         ١٠٣ 
١٠٤
١٦٦   
١٦٦١٤٣٨١٤٣٧١٠٥
١٦٦١٠٦
١٦٧٢٠١٥١٠٧
١٦٧٢٠١٦١٠٨
١٦٧٢٠١٧١٠٩
١٦٧١٤٣٨١٤٣٧ ١١٠ 
١٧٣١٤٣٨١٤٣٧ ١ 
١٧٤    ٢ 
                 ٣ 
١٧٨١٤٣٨١٤٣٧

١٨١٤
١٨١١٤٣٨١٤٣٧٥
١٨٨٦
١٨٨٧
١٩١٢٠١٢١٢٠١٦٨
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فهرس الرسوم التوضيحية:
١٤٣٨١٤٣٧١
٣١   
٣٤٪١٥٢
٪٢١٣
٣٤٪١٢
٣٨٪٦٥٤
٪٤٧٪٧٩٥
٣٨
٤٣١٤٣٨١٤٣٧٦
٤٣١٤٣٨١٤٣٧٧
٧٦١٤٣٨١٤٣٧٨
  ٪٣٤               ٩  
١٠٣٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٣
١٢٨١٤٣٨١٤٣٧١٠
١٢٩١٤٣٨١٤٣٧١١
١٣٠١٤٣٨١٤٣٧١٢
      ١٣ 
        ٪٤   ٪١٨ 
١٦٤
١٦٤٪١٤١٤

ا�جمالي
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