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تقديم : كلمة سعادة عميد الكلية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يشـــرفني تقديـــم التقريـــر الســـنوي لكليـــة العلـــوم الطبيـــة التطبيقيـــة 

ـــة الجهـــود والنشـــاطات  ـــذي يعـــد حصيل للعـــام الدراســـي 1433/1432 هـ وال

اإلداريـــة واألكاديميـــة والبحثيـــة و المجتمعيـــة والتطويريـــة التـــي قامـــت 

بهـــا الكليـــة لتحقيـــق رســـالتها وأهدافهـــا. 

ويســـعدني بهـــذه المناســـبة أن أعـــرب عـــن امتنانـــي وشـــكري العميـــق 

ـــرني أن  ـــا يس ـــزة، كم ـــم المتمي ـــى جهوده ـــة عل ـــوبي الكلي ـــع منس لجمي

ــر  ــور مديـ ــتاذ الدكتـ ــي األسـ ــر لمعالـ ــكر والتقديـ ــق الشـ ــن عميـ ــرب عـ أعـ

الجامعـــة، وأصحـــاب الســـعادة وكالء الجامعـــة وجميـــع المســـؤولين 

 للجميـــع المزيـــد 
ً
بالجامعـــة علـــى تعاونهـــم ودعمهـــم المســـتمر، متمنيـــا

مـــن النجـــاح والتقـــدم.

عميد الكلية

أ.د. تركي بن محمد المبرد 
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نبذة عن الكلية  ●
ــوم الطبيــة التطبيقيــة هــي إحــدى الكليــات الصحيــة بجامعــة الملــك ســعود  كليــة العل
ــعودية ،  ــة الس ــة العربي ــاؤها بالمملك ــم إنش ــة ت ــة تطبيقي ــوم طبي ــة عل ــد أول كلي ، وتع

ــات بعليشــة .  ــف مــن فــرع الطــالب بالدرعيــة وفــرع الطالب وتتأل

أنشــئت الكليــة عــام 1397هـــ ) 1977م ( بمســمى " كليــة علــوم التمريــض " للوفــاء بحاجــة 
ــام 1398هـــ )  ــي ع ــض ، وف ــال التمري ــي مج ــة ف ــة المؤهل ــوادر الصحي ــن الك ــة م المملك
1978م ( تــم تغييــر المســمى إلــى " كليــة العلــوم الطبيــة المســاعدة " لتشــمل تخصصــات 
ــى "  إضافيــة ، ولكــي يعكــس المســمى طبيعــة تخصصاتهــا ، فقــد تــم تعديــل اســمها إل
كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة " في عــام 1407هـــ ) 1987 م (. وفــى عام 1424هـــ )2004م( 
انفصــل قســم التمريــض إلــى كليــة مســتقلة. وفــى عــام  1430هـــ )2009م( تــم افتتــاح فرع 

الكليــة الجديــد للطــالب بالدرعيــة وتحديــث فــرع الكليــة للطالبــات بعليشــة. 

رؤية الكلية  ●
" ريادة إقليمية وسمعة عالمية في مجاالت العلوم الطبية التطبيقية " 

رسالة الكلية  ●
" المســاهمة فــي االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة للمجتمــع الســعودي مــن خــالل تأهيــل كــوادر 
ذات قــدرة تنافســية عالميــة فــي تخصصــات المهــن الطبيــة التطبيقيــة ، وتوفيــر بيئــة 

محفــزة للتعلــم واإلبــداع وإنتــاج بحــوث علميــة تســاهم فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة " 

قيم الكلية  ●
ــة  ــق، الحري ــروح الفري ــل ب ــادة والعم ــز، القي ــودة والتمي ــي " الج ــة ه ــا الجوهري قيمن

ــتمر "  ــم المس ــاءلة، التعل ــفافية والمس ــة، الش ــة والنزاه ــة، العدال األكاديمي

أهداف الكلية  ●
تقديم برامج أكاديمية متميزة وفقًا لمعايير الجودة الشاملة . . 1

إعداد كوادر صحية رائدة تتميز بمهارات مهنية وبحثية عالية . . 2

توفير بيئة عمل محفزة للتعليم والتعلم واإلنتاج العلمي واإلبداع . . 3

دعم إجراء ونشر البحوث التطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي والتقني . . 4

اإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية المجتمع . . 5

عقــد شــراكات فاعلــة مــع المنظمــات التعليميــة والمراكــز البحثيــة المتميــزة داخليــًا . 6
وخارجيــًا . 

مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية
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مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية

الهيكل التنظيمى للكلية

h
 

س و ) 4 ( برامــج لمرحلــة 
ضــم الكليــة ) 7 ( أقســام أكاديميــة تقــدم حاليــًا ) 13 ( برنامــج لمرحلــة البكالوريــو

ت
الدراســات العليــا :

شكل رقم ) 1 (

األقسام والبرامج األكاديمية
h  ــة ــج لمرحل ــًا ) 13 ( برنام ــدم حالي ــة تق ــام أكاديمي ــة ) 7 ( أقس ــم الكلي تض

ــا : ــات العلي ــة الدراس ــج لمرحل ــوس و ) 4 ( برام البكالوري

جدول رقم ) 1 (

 األقسام العلمية والبرامج األكاديمية

القسمم
البرامج األكاديمية

مرحلة الدراسات العليامرحلة البكالوريوس

-العلوم اإلشعاعيةقسم العلوم اإلشعاعية1

علوم المختبرات قسم علوم المختبرات اإلكلينيكية2
اإلكلينيكية

ماجستير علوم المختبرات 
اإلكلينيكية

قسم علوم التأهيل الصحي3

العالج الطبيعي

ماجستير العالج الطبيعي
علل النطق والسمع

العالج الوظيفي

العالج التنفسي

قسم علوم صحة المجتمع4
ماجستير التغذية التغذية اإلكلينيكية

اإلكلينيكية التعليم الصحي

التكنولوجيا الطبية قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية5
-الحيوية

قسم البصريات 6
البصريات

ماجستير البصريات
دكتور بصريات

قسم صحة األسنان7
صحة األسنان

-
تقنية األسنان

67
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أعضاء مجلس الكلية 

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
د. عبد العزيز بن حسن الحميدي

وكيل الكلية للشؤون اإلدارية
د. عبد العزيز بن عبد اهلل الخريف

وكيلة الكلية ) فرع الطالبات (
د. مي بنت ناصر المعمر

رئيس قسم علوم صحة المجتمع
د. علي بن ماضي المجول

رئيس قسم 
التكنولوجيا الطبية الحيوية

د. مهدي بن عبد المحسن القحطاني
رئيس قسم علوم التأهيل الصحي

د. عبد العزيز بن سليمان الشيبان

رئيس قسم البصريات
د. علي بن محمد مسملي

رئيس قسم 
علوم المختبرات اإلكلينيكية

د. يزيد بن عبد الملك آل الشيخ

رئيس قسم صحة األسنان
د. سعود بن أحمد العنزي

رئيس قسم العلوم اإلشعاعية
د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الفريح

عضو المجلس 
د. محمد بن حمد المجلي

عضو المجلس 
د. سعداء بنت محمد العرف

عضو المجلس 
د. خيرية بنت عبد الجواد العبد الجواد

عميد
 كلية العلوم الطبية التطبيقية
أ.د. تركي بن محمد المبرد 

وكيل الكلية للتطوير والجودة
أ.د. محمد بن عبد اهلل السيف 
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أهم القرارات التنظيمية لمجلس الكلية 
الموافقــة علــى اعتمــاد برنامــج الماجســتير "الحمايــة مــن األشــعة الطبيــة" بقســم . 1

العلــوم اإلشــعاعية )الجلســة الرابعــة بتاريــخ 1433/1/23هـــ(.

ــة . 2 ــوي 222 صح ــاء الحي ــرر اإلحص ــذف مق ــد ح ــام بع ــية لألقس ــط الدراس ــاد الخط اعتم
ــررات  ــع مق ــادة توزي ــة إع ــزم الكلي ــث( وع ــتوى الثال ــد )المس ــج الموح ــن البرنام م
البرنامــج الموحــد علــى باقــي المســتويات الدراســية لتصبــح )8مســتويات بــدال مــن 9( 
مــع مراجعــة المتطلبــات الســابقة والمرافقــة لجميــع برامــج الكلية )الجلســة الخامســة 

ــخ 1433/2/9هـ(. بتاري

الموافقــة علــى تعديــل شــروط القبــول ببرنامــج ماجســتيرعلوم المختبــرات اإلكلينيكية . 3
بحيــث يكــون المتقــدم حاصــاًل علــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص المختبــرات أو 
ــر )3.00(  ــا بتقدي ــا يعادله ــعود أو م ــك س ــة المل ــن جامع ــة م ــة صحي ــوس كلي بكالوري

فأكثــر )الجلســة الســابعة 1433/3/22هـ(.

ــخ . 4 ــرة بتاري ــة العاش ــة )الجلس ــوث بالكلي ــات البح ــة أخالقي ــكيل لجن ــاد تش اعتم
1433/6/10هـــ(.

الموافقــة علــى اعتمــاد الخطــط الدراســية لبرنامــج التجســير المرفوعــة مــن أقســام . 5
الكليــة  )الجلســة الثانيــة عشــرة بتاريــخ 1433/7/6هـــ(.

ــن . 6 ــداًء م ــالب ابت ــى للط ــم الصح ــوس التعلي ــج بكالوري ــح برنام ــى فت ــة عل الموافق
الفصــل األول للعــام الدراســي 1434/1433هـــ، علمــًا بــأن البرنامــج يــدرس للطالبــات 

منــذ عــدة ســنوات )الجلســة الثالثــة عشــر بتاريــخ 1433/7/19هـــ(.

نشاطات وحدة العالقات العامة ●
h عــدد النشــاطات التــى شــاركت فــي تنظيمهــا وحــدة العالقــات العامــة خــالل 

العام الدراسي 1433/1432هـ :

جدول رقم ) 3 (

العــددالنـشــــاطات
P 5حفالت
P 1زيارات
P 6مؤتمرات وندوات
P 4دورات وورش عمل
P 17محاضرات
P 3مناقشة رسائل علمية
P 4إجتماعات

40إجمالي

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 2 (

أعضاء المجلس االستشاري للكلية

الصفةالوظيفةاالسمم

وكيل جامعة الملك سعود للتخصصات أ.د. محمد بن يحيى الشهري1
رئيسالصحية

نائبعميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةأ.د. تركي بن محمد المبرد2

وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية أ.د. محمد بن عبد اهلل السيف3
أمينللتطوير والجودة

وكيل وزارة الصحة المساعد لتطوير القوى د. علي بن قاسم القحطاني4
عضوالعاملة

نائب المدير العام لصندوق الموارد البشرية د. عادل بن أحمد الصالح5
عضوللتدريب والتوظيف

عضوأمين عام بوزارة الخدمة المدنيةد. صالح بن عبد الرحمن الشهيب6

عضومستشار  بوزارة التعليم العالىأ.د. سامي بن صالح العبد الوهاب7

مدير إدارة التدريب بمستشفى الملك د. عبد القادر بن عبد اهلل العطاس8
عضوفيصل التخصصى

عضورئيس اللجنة الطبية فى الغرفة التجاريةد. سامي عبد الكريم العبد الكريم9

اإلستشــاري  المجلــس  أعضــاء 
للكليــة
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 5 (

h  ــب ــن حس ــون( موزعي ــن )المتعاون ــر المتفرغي ــس غي ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ع
ـ :  القســم األكاديمــى والمؤهــل العلمــى والجنــس خــالل العــام الدراســي 1433/1432هــ

القسم
مجموعماجستيردكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

232447علوم األشعة

22-121علوم المختبرات اإلكلينيكية

-3--3البصريات

-2---2التكنولوجيا الطبية الحيوية

212243صحة األسنان

359-56علوم صحة المجتمع 

22117112922علوم التأهيل الصحى

372312204943مجموع

603292إجمالي

شكل رقم ) 3 (

h  ــب ــن حس ــون( موزعي ــن )المتعاون ــر المتفرغي ــس غي ــة التدري ــاء هيئ ــدد أعض ع
ـ :  القســم األكاديمــى والمؤهــل العلمــى والجنــس خــالل العــام الدراســي 1433/1432هــ

الشؤون اإلدارية

أعضاء هيئة التدريس والموظفين

جدول رقم ) 4 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن حســب القســم األكاديمــى والرتــب 
العلميــة والجنــس خالل العــام الدراســي 1433/1432هـــ )*( : 

القسم
مجموعمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

6342116-11-علوم األشعة
58582018-426علوم المختبرات اإلكلينيكية

31875141722-1البصريات
-15-3-7-4-1التكنولوجيا الطبية الحيوية

112647-1--صحة األسنان
4273610281923علوم صحة المجتمع 
162108692220-علوم التأهيل الصحى

1062864337274710896مجموع
16348074204إجمالي

* اليشمل المعارين والمبتعثين و المتفرغين علميًا.

شكل رقم ) 2 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن حســب القســم األكاديمــى والرتــب
العلميــة والجنــس خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـ: 
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

الموظفون

جدول رقم ) 7 (

h  ــالل ــس خ ــة والجن ــة الوظيفي ــب المجموع ــن حس ــن موزعي ــدد الموظفي ع
العــام الدراســي 1433/1432هـــ : 

مجموعمستخدمصحى )*(إدارىاألقسام/الوحدات
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

23111-24295قسم علوم األشعة
12411-32218قسم علوم المختبرات اإلكلينيكية

15236112512قسم البصريات 
-14---13-1قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية

1178-12165قسم صحة األسنان
1612--26146قسم علوم صحة المجتمع
218--12206قسم علوم التأهيل الصحى

55711048115116120الوحدات اإلدارية )**(
167824684220264182مجموع
9433022446إجمالي

*    استشارى/أخصائى/فنى.             **  غير األقسام األكاديمية.

شكل رقم ) 5 (

h  ــالل ــس خ ــة والجن ــة الوظيفي ــب المجموع ــن حس ــن موزعي ــدد الموظفي ع
العــام الدراســي 1433/1432هـــ : 

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 6 (

h  ــى ــم األكاديم ــب القس ــن حس ــن( موزعي ــر المبتعثي ــن )غي ــدد المعيدي ع
ــي 1433/1432هـــ :  ــام الدراس ــالل الع ــس خ والجن

مجموعأنثىذكرالقسم

31114علوم األشعة

72330علوم المختبرات اإلكلينيكية

4610البصريات

134التكنولوجيا الطبية الحيوية

279صحة األسنان

1919-علوم صحة المجتمع 

22729علوم التأهيل الصحى

1996115إجمالي

شكل رقم ) 4 (

h  ــى ــم األكاديم ــب القس ــن حس ــن( موزعي ــر المبتعثي ــن )غي ــدد المعيدي ع
ــي 1433/1432هـــ :  ــام الدراس ــالل الع ــس خ والجن
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 9 (

h  ــس ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــة الت ــارج المملك ــدوات خ ــرات والن ــدد المؤتم ع
ـ :  موزعــة حســب القســم األكاديمــى ومــكان االنعقــاد خــالل العــام الدراســي  1433/1432هــ

دول القسم
أمريكا أوروباعربية

مجموعأخرىأسترالياأفريقياآسياوكندا

8----224علوم األشعة

10---1621علوم المختبرات اإلكلينيكية

19--54622البصريات

8---242-التكنولوجيا الطبية الحيوية

5---21-2صحة األسنان

18--2221علوم صحة المجتمع 

4----112علوم التأهيل الصحى

162-13172272إجمالي

شكل رقم ) 7 (

h  ــس ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــة الت ــارج المملك ــدوات خ ــرات والن ــدد المؤتم ع
ـ :  موزعــة حســب القســم األكاديمــى ومــكان االنعقــاد خــالل العــام الدراســي  1433/1432هــ

الشؤون اإلدارية

التدريب واالبتعاث 

جدول رقم ) 8 (

h  ــالل ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــرات الت ــدد المؤتم  ع
العام الدراسي 1433/1432هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

1326علوم األشعة

35715علوم المختبرات اإلكلينيكية

9102645البصريات

2810-التكنولوجيا الطبية الحيوية

38314صحة األسنان

1643867علوم صحة المجتمع 

2847580علوم التأهيل الصحى

6011859237إجمالي

شكل رقم ) 6 (

h  ــالل ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــرات الت ــدد المؤتم  ع
العام الدراسي 1433/1432هـ :
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 11 (

h  ــام ــالل الع ــن  خ ــا الموظفي ــارك فيه ــى ش ــل الت ــدورات وورش العم ــدد ال ع
الدراســي  1433/1432هـــ : 

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

3--3قسم علوم األشعة

12-102قسم علوم المختبرات اإلكلينيكية

85114قسم البصريات 

14-3قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية

2--2قسم صحة األسنان

6--6قسم علوم صحة المجتمع

10-28قسم علوم التأهيل الصحى

564363الوحدات اإلدارية*

90195114إجمالي

* غير األقسام األكاديمية.

شكل رقم ) 9 (

h  ــام ــالل الع ــن خ ــا الموظفي ــارك فيه ــى ش ــل الت ــدورات وورش العم ــدد ال ع
الدراســي  1433/1432هـــ : 

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 10 (

h عــدد الــدورات وورش العمــل التــى شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس خالل 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

346444علوم األشعة

152219علوم المختبرات اإلكلينيكية

1035-25البصريات

10--10التكنولوجيا الطبية الحيوية

131519صحة األسنان

46-397علوم صحة المجتمع 

5424785علوم التأهيل الصحى

1904028258إجمالي

شكل رقم ) 8 (

h عــدد الــدورات وورش العمــل التــى شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس خالل 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 13 (

h عــدد المبتعثيــن موزعين حســب الدرجــة العلميــة وجهــة اإلبتعــاث والجنس خالل 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :

داخل المملكةالجنسالدرجة العلمية
خارج المملكة

استرالياكندابريطانياأمريكا

الماجستير

27573-ذكر

13182363أنثى

134528136مجموع

الدكتوراه

6951-ذكر

3-1325أنثى

4-1934مجموع

مجموع

3314124-ذكر

14215866أنثى

1454721810إجمالي

شكل رقم ) 11 (

h عــدد المبتعثيــن موزعين حســب الدرجــة العلميــة وجهــة اإلبتعــاث والجنس خالل 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 12 (

h خــالل الطلبــة  فيهــا  شــارك  التــى  العمــل  وورش  الــدورات   عــدد 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

7-43علوم األشعة

15-69علوم المختبرات اإلكلينيكية

4--4البصريات

1--3التكنولوجيا الطبية الحيوية

2--2صحة األسنان

5--5علوم صحة المجتمع 

4-31علوم التأهيل الصحى

38-2513إجمالي

شكل رقم ) 10 (

h خــالل الطلبــة  فيهــا  شــارك  التــى  العمــل  وورش  الــدورات   عــدد 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :
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التقرير السنوي 1433/1432هـ

الشؤون اإلدارية

التقرير السنوي 1433/1432هـ

اإلستقطاب

جدول رقم ) 14 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن الذيــن تــم اســتقطابهم موزعيــن
حســب الدولــة والجنــس خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـــ : 

الدولة
باحثونأعضاء هيئة التدريس

مجموعأنثيذكرمجموعأنثيذكر

1-1---مصر

---1-1السودان

1-1---الجزائر

115217-1الهند

11----باكستان

11----الفلبين

217421-2إجمالي

شكل رقم ) 12 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن الذيــن تــم اســتقطابهم موزعيــن
حســب الدولــة والجنــس خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـــ : 

2425
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

الشؤون األكاديمية

شكل رقم ) 13 (

h
 

/1433هـ :
س خالل العام الدراسى 1432

عدد الطالب المستجدين والمقيدين والخريجين في مرحلة البكالوريو

الطالب والخريجون

جدول رقم ) 15 (

h عــدد الطــالب المســتجدين والمقيديــن والخريجين فــي مرحلــة البكالوريوس خالل 
العام الدراسي 1433/1432هـ :

البرنامجالقسم
مجموعخريجونمقيدونمستجدون

إجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

118981014169112281-41علوم األشعةعلوم األشعة
علوم 

المختبرات 
اإلكلينيكية

علوم 
المختبرات 
اإلكلينيكية

33-1071671820158187345

البصريات
517022229092182-17البصريات
دكتور 
421961--2119-21بصريات

التكنولجيا 
الطبية 
الحيوية

التكنولجيا 
الطبية 
الحيوية

75-130-19-224-224

صحة األسنان

رعاية 
4070256375138-21األسنان

تقنية 
40-40-14-17-9األسنان

علوم صحة 
المجتمع

التغذية 
2114051627156183-1اإلكلينيكية

التعليم 
6060---60---الصحي

علوم 
التأهيل 

الصحي

العالج 
3417481151012392215الطبيعي

علل النطق 
98672316109125--والسمع

العالج 
8876164--5776-31الوظيفي

العالج 
59-59---33-26التنفسي

309167886711211010999782077إجمالي 
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

النشاطات الطالبية الالصفية

جدول رقم ) 17 (

h : عدد نشاطات األندية الطالبية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

العددالنادى

17األشعة

12علوم المختبرات اإلكلينيكية

5البصريات

14التثقيف الصحى

17العالج الطبيعى

65إجمالي

جدول رقم ) 18 (

h : عدد نشاطات اللجان الطالبية خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

العدداللجان الطالبية

18فرع الطالب بالدرعية

9فرع الطالبات بعليشة

27إجمالي

الشؤون األكاديمية

جدول رقم ) 16 (

h  ــات ــة الدراس ــي مرحل ــن ف ــن والخريجي ــتجدين والمقيدي ــالب المس ــدد الط ع
ــي 1433/1432هـــ : ــام الدراس ــالل الع ــا خ العلي

إجماليمجموعخريجونمقيدونمستجدونالبرنامج
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

282452-6418204علوم المختبرات اإلكلينيكية

132235--610712البصريات

151530--915-6التغذية اإلكلينيكية

4310814151530العالج الطبيعى

22174455547176147إجمالي

شكل رقم ) 14 (

h  ــات ــة الدراس ــي مرحل ــن ف ــن والخريجي ــتجدين والمقيدي ــالب المس ــدد الط ع
ــي 1433/1432هـــ : ــام الدراس ــالل الع ــا خ العلي
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

المرافق والتجهيزات

جدول رقم ) 21 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــة خ ــرة بالكلي ــزات المتوف ــق  والتجهي ــدد المراف ع
: 1433/1432هـــ 

القسم

القاعات الدراسية
المعامل)القاعات الذكية(

فرع 
الطالب

فرع 
فرع مجموعالطالبات

الطالب
فرع 

مجموعالطالبات

610616)5(2)1(4)4(علوم األشعة

518826)5(-5)5(علوم المختبرات اإلكلينيكية

616622)4(3)1(3)3(البصريات 

9-49)4(-4)4(التكنولوجيا الطبية الحيوية

5628)3(2)-(3)3(صحة األسنان

5325)4(3)2(2)2(علوم صحة المجتمع

612315)4(2)-(4)4(علوم التأهيل الصحى

---12)10(10)8(2)2(قاعات عامة

497427101)39(22)12(27)27(إجمالي

الشؤون األكاديمية

مصادر التعلم

جدول رقم ) 19 (

h : عدد مقتنيات)*(  مكتبة الكلية للعام الدراسي 1433/1432هـ

مجموع المجلداتمجموع العناوينالمكتبة

10101583فرع الطالب بالدرعية

849211225فرع الطالبات بعليشة

259312808إجمالي

*  كتــب / دوريــات / محفوظــات / مطبوعــات حكوميــة / رســائل جامعيــة / مــواد ســمعية 
وبصريــة / مطبوعــات نــادرة / خرائــط / أخــرى.

جدول رقم ) 20 (

h  عــدد الكتــب المعــارة وعــدد المســتعيرين فــى مكتبــة الكليــة خــالل العــام
ــي 1433/1432هـ : الدراس

المكتبة
عدد المستعيرينالكتب المعارة

مجموعآخروناساتذةطالبمجموعأجنبىعربى

292582874611259فرع الطالب بالدرعية

4600-200836585654300300فرع الطالبات بعليشة

22986238852434631124659إجمالي
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البحث العلمي



التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

البحث العلمي

الكراسي والمجموعات البحثية ومركز البحوث 

جدول رقم ) 23 (

h  عــدد نشــاطات الكراســى والمجموعــات البحثيــة  ومركــز البحــوث خــالل العــام
الدراســي 1433/1432هـ :

النشاطات الكرسى/المجموعة البحثية/مركز البحوث
العلمية)*(

البحوث 
المنشورة

البحوث 
الجارية

االساتذة 
الزائرين

918131كرسى أبحاث التأهيل

21375 كرسى أبحاث القرنية 

-66-كرسى أبحاث الوراثة الطبية الجزيئية

-523كرسى سياسات التغذية الوطنية

-75-كرسى أبحاث تطوير الرعاية الصحية للمسنين

7-27كرسى أبحاث المواد الحيوية السنية

1531مجموعة ابحاث الفيزياء الطبية

-321مركز البحوث
22593814إجمالي

)*( مؤتمر/ندوة/دورة/محاضرة. 

شكل رقم ) 16 (

h  عــدد نشــاطات الكراســى والمجموعــات البحثيــة  ومركــز البحــوث خــالل العــام
الدراســي 1433/1432هـ :

األقسام األكاديمية

جدول رقم ) 22 (

h  عــدد البحــوث العلميــة المنشــورة و البحــوث الجاريــة موزعــة حســب القســم
األكاديمــي خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـــ :

البحوث الجاريةالبحوث المنشورةالقسم

145البصريات 

1917علوم صحة المجتمع

63التكنولوجيا الطبية الحيوية

77علوم المختبرات اإلكلينيكية

96صحة األسنان

1211علوم األشعة

165علوم التأهيل الصحي

8354إجمالي

شكل رقم ) 15 (

h  عــدد البحــوث العلميــة المنشــورة و البحــوث الجاريــة موزعــة حســب القســم
األكاديمــي خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـــ :

3637



التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

األساتذة الزائرون

جدول رقم ) 26 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــة خ ــتضافتهم الكلي ــن اس ــرون الذي ــاتذة الزائ األس
: 1433/1432هـــ 

الدولةالجامعةالوظيفةاالسم

بريطانياسريأستاذ علوم األشعةد.ديفيد برادلي

بريطانياساوث هامتونأستاذ التغذية اإلكلينيكيةد. بارى مارجيت

أمريكاهيوستنأستاذ الكيمياء الحيويةد. واه شيو

أمريكابنسلفانياأستاذ البصرياتد. انتونى ديستيفانو

أمريكابنسلفانياأستاذ البصرياتد. جونين

أستاذ الميكروبيولوجيا د. إيريك نورد
السويدمعهد كالرولنسكااإلكلينيكية 

بريطانياكارديفأستاذ البصرياتد. جيرمى جوجنهيم

ألمانياكار جيستافأستاذ البصرياتد. جرجيجر ولنساك

فنلنداايسترنأستاذ البصرياتد. كاى كارنيرانتا

أمريكاديلوراستاذ الكيمياء الحيوية د. وا شيو

ألمانياماسترختأستاذ التأهيل والعالج الطبيعىد. روبرت دي باي

بريطانيانيو كاسلأستاذ المناعة د. جون كيربي

بريطانيابريستولأستاذ الوراثة الطبية والجزيئيةد. إيان داي

أستاذ علوم الحاسب وهندسة د. بيق لن
تايوانتشايوتنقالمعلومات 

ايطاليافيرراأستاذ تقويم األسناند. ديفيد ماربيال

ألمانيابونأستاذ صحة األسناند. يورج فيجمان

الصينهون كونجأستاذ صحة األسناند. جوكا ماتينيلينا

أمريكاهارفاردأستاذ الوراثة الطبية والجزيئيةد. استيفن لورى

أستاذ التكنولوجيا الطبية د. كنجي هيراكورى
اليابانطوكيو دنكي )تقنية النانو في المواد الطبية(

أستاذ هندسة طبية ونظم تحكم د فوكوي
اليابانطوكيو دنكي حيويه

البحث العلمي

الجوائز العلمية

جدول رقم ) 24 (

h خــالل علميــة  جوائــز  علــى  الحائزيــن  التدريــس   هيئــة   أعضــاء 
 العام الدراسي 1433/1432هـ :

األعمال التى استحق الجهة المانحةاسم الجائزةالقسماسم الفائز
عليها الجائزة

د. سري رنجيني
علوم 

المختبرات 
اإلكلينيكية

منحة التميز 
فى التعلم 

والتعليم

جامعة الملك 
سعود

التميز في التعليم 
والتعلم

د. محاسن وادي
علوم 

المختبرات 
اإلكلينيكية

الكاتب 
المتميز لعام 

2011

مجلة البكتيريا 
والطفيليات

مقال منشور بعنوان 
العالج الموضعى 

بعسل النحل لتقرحات 
مرض اللشمانيا

العلوم د.لينا بنت فهمى حماد
اإلشعاعية

جائزة اإلبداع 
التكنولوجي

معرض بريطانيا 
الدولي لإلبتكار 

واإلبداع 
والتكنولوجي

مسند الذراع لحقن 
الصبغة الملونة

جدول رقم ) 25 (

h  عــدد الجهــات العلميــة المتعاونــة موزعــة حســب األقســام األكاديميــة خــالل
العــام الدراســي 1433/1432هـ :

مجموعخارج المملكةدخل المملكةالقسم

11-علوم األشعة

3-3علوم المختبرات اإلكلينيكية

11-البصريات 

11-علوم صحة المجتمع

835454إجمالي
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خدمة المجتمع



التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

المتحدثون من داخل المملكة: ●

الدكتــور/ علــي بــن قاســم القحطانــي، وكيــل وزارة الصحــة المســاعد للتطويــر والقــوى . 1

. ملة لعا ا

ــة . 2 ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــد كلي ــار اهلل، عمي ــى الج ــن عل ــر ب ــور/ ناص الدكت

ــة. ــة المجمع بجامع

الدكتــور/ عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم العقيــل، رئيــس المجلــس العلمــي لتخصصــات . 3

العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

أهم التوصيات: ●

ــات . 1 ــة بالجامع ــة التطبيقي ــوم الطبي ــات العل ــداء كلي ــة عم ــاع دوري للجن ــد اجتم عق

ــي. ــم العال ــة وزارة التعلي ــت مظل ــعودية تح الس

التأكيــد علــى توفــر المســتلزمات التعليميــة والبنيــة التحتيــة . 2

ــكادر التدريســي قبــل البــدء فــى تنفيــذ أي خطــة  وال

دراســية فــى أي مــن تخصصــات العلــوم الطبيــة 

ــج  ــك البرنام ــاح ذل ــان نج ــة، لضم التطبيقي

ــتمرارية. ــان اس ضم

ــترك . 3 ــاون المش ــجيع التع ــى تش ــل عل العم

بيــن األقســام المتماثلــة فــى كليــات العلوم 

ــة. ــة التطبيقي الطبي

ــين . 4 ــدة لتحس ــادرات جدي ــراح مب ــجيع اقت تش

بيئــة التدريــب االكلينيكــى لكافــة تخصصــات العلــوم 

ــة. ــة التطبيقي الطبي

خدمة المجتمع

مؤتمر كليات العلوم الطبية التطبيقية األول
ـــة،  ـــز الربيع ـــد العزي ـــن عب ـــد اهلل ب ـــور عب ـــة الدكت ـــر الصح ـــي وزي ـــة معال ـــور ورعاي بحض

ـــة  ـــة التطبيقي ـــوم الطبي ـــات العل ـــر كلي ـــة مؤتم ـــة التطبيقي ـــوم الطبي ـــة العل ـــت كلي نظم

ـــبت  ـــى الس ـــك يوم ـــات". وذل ـــرص والتحدي ـــعار "الف ـــت ش ـــب تح ـــرض المصاح األول والمع

ـــعود  ـــك س ـــة المل ـــر جامع ـــق 10-2012/3/11م، بمق ـــد 17-1433/4/18هــــ المواف واألح

ـــين.  ـــو الرئيس والبه

ـــة  ـــوم الطبي ـــات العل ـــداء كلي ـــة عم ـــاع األول للجن ـــر االجتم ـــش المؤتم ـــى هام ـــد عل وعق

ـــل  ـــي وكي ـــد العوهل ـــور محم ـــعادة الدكت ـــره س ـــعودية، حض ـــات الس ـــة بالجامع التطبيقي

ـــة.   ـــؤون التعليمي ـــي للش ـــم العال ـــر التعلي وزي

فعاليات المؤتمر: ●

h  اليــوم األول: عــدد 6 ورش عمــل حضرهــا عــدد 83 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن

ــوم الطبيــة التطبيقيــة بالجامعــات الســعودية. كافــة كليــات العل

h  اليــوم الثانــي: عــدد جلســتين تحــدث فيهــا عــدد 6 مــن الخبــراء مــن داخــل وخــارج

المملكــة.

h  ــة ــا للمهن ــك يوم ــة، وكذل ــدد 25 جه ــه ع ــاركت ب ــرض ش ــة: مع ــاطات المصاحب النش

ــة. ــنة التحضيري ــة والس ــة الثانوي ــالب المرحل ــا لط وتعريفي

المتحدثون من خارج المملكة: ●

األســتاذ الدكتــور/ جروجــري فريــزر، عميــد كليــة العلــوم الطبيــة بجامعــة ديقنســن . 1

األمريكيــة. ورئيــس الجمعيــة األمريكيــة لكليــات العلــوم الطبيــة.

ــة، . 2 ــات الطبي ــي والسياس ــم الطب ــتاذ التعلي ــتر، أس ــامويل لينس ــور/ س ــتاذ الدكت األس

ــدة. ــة المتح ــرقية بالمملك ــا الش ــة أنجيلين ــب بجامع ــة الط ــس لكلي ــد المؤس والعمي

ــاز رودريقــز، نائــب رئيــس األكاديميــة األمريكيــة للقيــادات األكاديميــة . 3 الدكتــور/ توب

للشــؤون التعليميــة وخبيــر التعليــم الطبــي.
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 28 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــة)*( لخدم ــاطات العلمي ــدد النش ع
: 1433/1432هـــ 

العدد )%(القسم

2 )15(علوم المختبرات اإلكلينيكية

5 )39(علوم صحة المجتمع

6 )46(علوم التأهيل الصحي

13 )100(إجمالي

)*( مؤتمر/ندوة/دورة/محاضرة. 

شكل رقم ) 18 (

h  عــدد النشــاطات العلميــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام الدراســي
: 1433/1432هـــ 

خدمة المجتمع

التدريب والتأهيل والنشاطات العلمية

جدول رقم ) 27 (

h  عــدد الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام
الدراســي 1433/1432هـ :

العدد )%(القسم

4 )12(علوم األشعة

3 )9(علوم المختبرات اإلكلينيكية

25 )73(علوم صحة المجتمع

2 )6(علوم التأهيل الصحي

34 )100(إجمالي

شكل رقم ) 17 (

h  عــدد الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام
الدراســي 1433/1432هـ :
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

جدول رقم ) 30 (

h  المستشــارون والمعــارون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس خــالل العــام الدراســي
1433/1432هـ :

اسم الجهة اسم العضو

وزارة التعليم العاليد. وليد بن عبد الرزاق الدالى
وزارة التعليم العاليد. سامى بن صالح العبد الوهاب

سفارة المملكة العربية السعودية ببريطانياد. محمد بن عمر السبيل
وكالة جامعة الملك سعود للتخصصات الصحيةد. عصام بن حسين مطر 
جامعة األمير سلماند. خالد بن سليمان الزمامى

وزارة التعليم العاليد. محمد بن على النافع
كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئةد. عبد اهلل بن سالم الهويمل 

جامعة األميرة نورة  د.تماضر بنت يوسف الرماح
كلية السنة التحضيرية بجامعة الملك سعودد. عبد المجيد بن عبد اهلل البنيان 

مختبر الفارابي الطبي  د. محمد بن على مرعى
كلية السنة التحضيرية بجامعة الملك سعودد. فاتن بنت الزامل

كلية التمريض بجامعة الملك سعودد. أحالم بنت البحيران

جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية د. عبد اهلل بن حسن الدغيثر
مرضى الفشل الكلوى

الهيئة السعودية للغذاء والدواءد. خالد بن سعد المرشد
وزارة التعليم العاليد. محمد بن صالح النيف

وزارة التعليم العاليد. سعداء بن محمد العرف
شركة العمل للتقنية ونظم المعلوماتد. عبد الرحمن بن محمد باشيخ
وزارة التعليم العاليد. عادل بن عبد الوهاب الحمدان

الهيئة العامة للغذاء والدواءد. صالح بن سليمان الطيار
وزارة التعليم العاليد. محمد بن عثمان أبا حسين
مجلس الشورىد. عبد اهلل بن زبن العتيبى

وزارة التعليم العاليد. سامر بن محمد العقيل
وزارة التعليم العاليد. يوسف بن أحمد الجهينى

خدمة المجتمع

االستشارات والمعارض

جدول رقم ) 29 (

h عــدد االستشــارات المقدمــة للمجتمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
خالل العام الدراسي 1433/1432هـ :

مجموعالقطاع الخاصالقطاع الحكومىالقسم

2-2علوم األشعة

112التكنولوجيا الطبية الحيوية

3-3علوم صحة المجتمع

617إجمالي

شكل رقم ) 19 (

h عــدد االستشــارات المقدمــة للمجتمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
خالل العام الدراسي 1433/1432هـ :

4647
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 الرعاية الصحية

جدول رقم ) 32 (

h : عدد المرضى والمستفيدين خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

مجموع )%(أنثىذكرالقسم

760 )35(400360البصريات 

1350 )63(1350-صحة األسنان

50 )2(50-علوم صحة المجتمع

2160 )100(4001760إجمالي

شكل رقم ) 21 (

h : عدد المرضى والمستفيدين خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

خدمة المجتمع

 

جدول رقم ) 31 (

h  ــام ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــت لخدم ــى أقيم ــة الت ــارض العلمي ــدد المع ع
 : ــي 1433/1432هـــ  الدراس

العدد )%(القسم

1 )5(علوم األشعة

2 )10(علوم المختبرات اإلكلينيكية

3 )15(البصريات 

1 )5(التكنولوجيا الطبية الحيوية

2 )10(صحة األسنان

6 )35(علوم صحة المجتمع

4 )20(علوم التأهيل الصحي

19 )100(إجمالي

شكل رقم ) 20 (

h  ــام ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــت لخدم ــى أقيم ــة الت ــارض العلمي ــدد المع ع
 : ــي 1433/1432هـــ  الدراس
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية

التقرير السنوي 1433/1432هـ

خدمة المجتمع

جدول رقم ) 33 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع  خ ــي للمجتم ــي الصح ــر الوع ــج  نش ــدد برام ع
: 1433/1432هـــ 

العدد )%(القسم

2 )3(علوم األشعة

8 )13(علوم المختبرات اإلكلينيكية

28 )46(صحة األسنان

23 )38(علوم صحة المجتمع

61 )100(إجمالي

شكل رقم ) 22 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع  خ ــى للمجتم ــى الصح ــر الوع ــج  نش ــدد برام ع
 : 1433/1432هـــ 
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

التطوير والجودة

 

جدول رقم ) 36 (

h  نشــاطات نشــر ثقافــة الجــودة بيــن منســوبي الكليــة خــالل العــام الدراســي
1433/1432هـ :

المحاضر /نوع النشاط*عنوان النشاطم
التاريخالمكانالمدرب

نموذج بالدريج للتميز في 1
الدرعية/ د. كمال طيبيمحاضرةاألداء

عليشة
 1433/6/29

2012/5/20

د. كامل محاضرةتميز أداء الكليات2
1433/6/29عليشةعبدالقادر

2012/5/20

إعداد التقرير السنوي 3
الدرعية/ د. محمد حسنورشة عملللبرنامج

عليشة
 1433/3/27

2012/2/19

تفعيل الخطة 4
د. جمال كمال ورشة عملاالستراتيجية للكلية

1433/2/1 الدرعيةالدين
2011/12/26

األخطاء الشائعة في 5
1433/1/17عليشةد.عال لهيطةورشة عملتوصيف وتقرير المقرر

2011/12/12

6
معايير الهيئة الوطنية 

للتقويم و االعتماد  
االكاديمي 

د. بدرية العبد محاضرة
1432/10/30عليشةالكريم

2011/9/28

تهيئة الموظفين لزيارة 7
الدرعية/ د. أحمد عكاويمحاضرةفريق االعتماد األلماني

عليشة
1432/10/28
2011/9/26

تهيئة الطلبة لزيارة فريق 8
الدرعية/ د. أحمد عكاويمحاضرةاالعتماد األلماني

عليشة
1432/10/27
2011/9/25

9
تهيئة أعضاء هيئة 

التدريس لزيارة فريق 
االعتماد األلماني

1432/10/20 عليشةد. محمد حسنمحاضرة
2011/9/18

10
تهيئة اعضاء هيئة 

التدريس لزيارة فريق 
االعتماد االلماني

1432/10/19الدرعيةد. محمد حسنمحاضرة
2011/9/17

اإلعتماد األكاديمى
جدول رقم ) 34 (

h  البرامــج التــي حصلــت علــى االعتمــاد العالمــي مــن الهيئــة األلمانيــة العتمــاد
برامــج العلــوم الصحيــة واالجتماعيــة خــالل العــام الدراســي 1433/1432هـ :

اسم البرنامجم

علوم األشعة1

علوم المختبرات اإلكلينيكية2

التغذية اإلكلينيكية3

التعليم الصحي4

التكنولوجيا الطبية الحيوية5

البصريات6

صحة األسنان7

العالج الطبيعي8

جدول رقم ) 35 (

h  ــي ــس األمريك ــن المجل ــى م ــاد العالم ــى االعتم ــل عل ــذى حص ــج ال البرنام
ـ : ــي 1433/1432هــ ــام الدراس ــالل الع ــة خ ــية والتقني ــج الهندس ــاد البرام العتم

اسم البرنامجم

التكنولوجيا الطبية الحيوية1
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التقرير السنوي 1433/1432هـالتقرير السنوي 1433/1432هـ

مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية

وحدة الخريجين

جدول رقم ) 37 (

h  : عدد نشاطات وحدة الخريجين خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

العدد )%(النشاط

149 )76(الخريجون المسجلين فى قاعدة البيانات

45 )23(جهات التوظيف المسجلة فى قاعدة البيانات

2 )1(النشاطات العلمية

شكل رقم ) 23 (

h  : عدد نشاطات وحدة الخريجين خالل العام الدراسي 1433/1432هـ

التقرير السنوي 1433/1432هـ

التطوير والجودة
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للتواصل مع الكلية

اإلسمم
عليشة / 4355010الدرعية

فاكسهاتففاكسهاتف

--46935544693556عميد الكلية 1

وكيل الكلية للدراسات العليا 2
46938654693757والبحث العلمي

--46929104670751وكيل الكلية للتطوير والجودة3

--46935514693552وكيل الكلية للشؤون األكاديمية4

--46937634693762وكيل الكلية للشؤون اإلدارية 5

43585524358522--وكيلة الكلية ) فرع الطالبات( 6

5134355392 - 46936974693698848قسم علوم صحة المجتمع7

قسم علوم المختبرات 8
46937364693738386854اإلكلينيكية

469358746935897354355370قسم علوم التأهيل الصحي9

469356746935654358471865قسم العلوم اإلشعاعية 10

قسم التكنولوجيا الطبية 11
--46936674693665الحيوية

238238 - 46935374693536488قسم البصريات 12

46936384693637202742قسم صحة األسنان13

4693501469350243508104355883مدير / مديرة اإلدارة 14

728163 - 163-4693519شؤون الطلبة15

3334355883-4693512االتصاالت اإلدارية 16

5504355883-4693714العالقات العامة 17

8284355829 - 46935184693520517وحدة االمتياز18

1944355883-4693513شؤون الموظفين / الموظفات19
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