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تقديم : كلمة سعادة عميد الكلية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يســـرني أن أعـــرب عـــن عميـــق الشـــكر والتقديـــر لمعالـــي األســـتاذ الدكتـــور 

مديـــر الجامعـــة، وأصحـــاب الســـعادة وكالء الجامعـــة وجميـــع المســـؤولين 

بالجامعـــة علـــى تعاونهـــم ودعمهـــم المســـتمر.

 ويســـعدني أن أعـــرب عـــن امتنانـــي وشـــكري العميـــق لجميـــع منســـوبي 

الكليـــة علـــى جهودهـــم المتميـــزة.

ـــة  ـــة التطبيقي ـــوم الطبي ـــة العل ـــر الســـنوي لكلي ـــم التقري كمـــا يســـرني تقدي

ـــة الجهـــود والنشـــاطات  ـــذي يعـــد حصيل للعـــام الدراســـي 1434/1433 هـ وال

اإلداريـــة واألكاديميـــة والبحثيـــة و المجتمعيـــة والتطويريـــة التـــي قامـــت 

ـــا.  ـــالتها وأهدافه ـــق رس ـــة لتحقي ـــا الكلي به

 للجميع المزيد من النجاح والتقدم.
ً
متمنيا

عميد الكلية

أ.د. محمد بن عبد اهلل السيف 
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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 ــمها إل ــل اس ــم تعدي ــد ت ــا ، فق ــة تخصصاته ــمى طبيع ــس المس ــي يعك ــة ، ولك  إضافي
" كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة " فــي عــام 1407هـــ ) 1987 م (. وفــى عــام 1424هـــ 
ــم  ــام  1430هـــ )2009م( ت ــى ع ــتقلة. وف ــة مس ــى كلي ــض إل ــم التمري ــل قس )2004م( انفص
ــة.  ــات بعليش ــة للطالب ــرع الكلي ــث ف ــة وتحدي ــالب بالدرعي ــد للط ــة الجدي ــرع الكلي ــاح ف افتت

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

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

ــتير. ــة الماجس ــج لمرحل ــوس و )4 ( برام البكالوري

جدول رقم ) 1 (

 األقسام العلمية والبرامج األكاديمية

القسمم
البرامج األكاديمية

مرحلة الدراسات العليامرحلة البكالوريوس

-علوم االشعةالعلوم االشعاعية1

علوم المختبرات علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات اإلكلينيكية2
االكلينيكيه

البصريات3
البصريات

العلوم في البصريات
دكتور البصريات

-تقنية طبيه حيوية-اجهزهالتكنولجيا الطبية الحيوية4

صحة األسنان5
رعاية األسنان

-
تقنية األسنان

  علوم صحة المجتمع6
التغذية السريرية

التغذية السريرية
 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم التأهيل الصحي 7

العالج الطبيعى

العالج الطبيعى
عالج علل النطق والسمع

العالج الوظيفى

العالج التنفسى

67
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أعضاء مجلس الكلية 

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
د. عبد العزيز بن حسن الحميدي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
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. أحمد بن عبد العزيز الحربي

رئيس قسم 
علوم المختبرات اإلكلينيكية

د. يزيد بن عبد الملك آل الشيخ

رئيس قسم صحة األسنان
د. عادل بن عبد اهلل الحصيني

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

عضو المجلس 
د. سعد بن مبارك بن دواس

عضو المجلس 
د. نوره بنت محمد الجميل

عضو المجلس 
د. عالية بنت محمد المعجل

عميد الكلية
أ.د. محمد بن عبد اهلل السيف 

وكيل الكلية للتطوير والجودة )أمين المجلس(
د. علي بن محمد مسملي
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أهم القرارات التنظيمية لمجلس الكلية 
الموافقــة علــى أعــداد الطــالب المتوقع قبولهــم للفصــل الدراســي الثانــي 1434/33هـ . 1

ــة 1434/2/11هـ(. ) الجلسة الخامس
الموافقة على تطوير برنامج العلوم األشعاعية ) الجلسة الثامنة 1434/3/22هـ(.. 2
ــعة . 3 ــة التاس ــام )الجلس ــج األقس ــض برام ــداف لبع ــالة واأله ــة والرس ــاد الرؤي اعتم

1434/4/28هـــ(.
اعتماد المجالس االستشارية لألقسام ) الجلسة التاسعة 1434/4/28هـ (.. 4
قبــول عــدد ) 5 ( طالبــات لدراســة الماجســتير بقســم علــوم صحــة المجتمــع ) الجلســة . 5

التاســعة 1434/4/28هـ(. 
6 . )AHPGS ( اقتــراح وضــع شــعار هيئــة األعتمــاد األكاديمــي األلمانــي علــى الشــهادات

علــى شــهادة التخــرج للطالــب ) الجلســة التاســعة 1434/4/28هـــ(. 
تحديــد أعــداد الطــالب للعــام الجامعــي 1435/34هـــ ) 400 طالــب – 350 طالبة ( )الجلســة . 7

1434/5/19هـ(.  العاشرة 
اعتماد سياسة الجودة بالكلية ) الجلسة العاشرة 1434/5/19هـ ( .. 8
ــة . 9 ــة الحادي ــن ) الجلس ــن والمحاضري ــد للمعيدي ــول الموح ــر القب ــروط ومعايي ــرار ش إق

ــر 1434/5/26هـ (. عش
ــة . 10 ــات )الجلس ــتير بالبصري ــة الماجس ــالب لدراس ــدد ) 5 ( ط ــول ع ــى قب ــة عل الموافق

الثانيــة عشــرة 1434/6/11هـــ(. 
الموافقــة علــى قبــول عــدد )10( طالبــات لدراســة الماجســتير بقســم علــوم المختبــرات . 11

اإلكلينيكيــةة وعــدد )10( طالبــات لدراســة الماجســتير بقســم البصريــات )الجلســة الثالثــة 
عشــرة 1434/6/25هـ (  .

نشاطات وحدة العالقات العامة ●

جدول رقم ) 3 (

h عــدد النشــاطات التــى شــاركت فــي تنظيمهــا وحــدة العالقــات العامــة خــالل 
العام الدراسي 1434/1433هـ :

العــددالنـشــــاطات
P 12حفالت
P 3زيارات
P 5مؤتمرات وندوات
P 2دورات وورش عمل
P 11محاضرات
P 7مناقشة رسائل علمية
P 4إجتماعات

40إجمالي

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 2 (

أعضاء المجلس االستشاري للكلية

الصفةالجهةاالسمم

رئيسجامعة الملك سعودأ.د. محمد بن يحيى الشهري1

نائبعميد الكليةأ.د. محمد بن عبد اهلل السيف2

أمينوكيل الكلية للتطوير والجودةد. علي بن محمد مسملي3

عضووزارة الصحةد. علي بن قاسم القحطاني4

عضوصندوق الموارد البشريةد. عادل بن أحمد الصالح5

عضووزارة الخدمة المدنيةد. صالح بن عبد الرحمن الشهيب6

عضووزارة التعليم العالىأ.د. سامي بن صالح العبد الوهاب7

عضوالغرفة التجاريةد. سامي عبد الكريم العبد الكريم8
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

الشؤون اإلدارية

أعضاء هيئة التدريس والموظفين

جدول رقم ) 4 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن حســب القســم األكاديمــى والرتــب 
العلميــة والجنــس خالل العــام الدراســي 1434/1433هـــ )*( : 

القسم
مجموعمعيدمحاضرأ. مساعدأ. مشاركأستاذ

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

4345112920----العلوم اإلشعاعية 

5261510374262346علوم المختبرات اإلكلينيكية

2166410261823-4البصريات

12122-2-7-2--التكنولوجيا الطبية الحيوية

2126311818-1--صحة األسنان

5376138271172841 علوم صحة المجتمع 

42116631152326-1علوم التأهيل الصحي

1552210483423381389121176مجموع

20328261102297إجمالي

* اليشمل المعارين والمبتعثين و المتفرغين علميًا.

شكل رقم ) 2 (

h
 

س خــالل العــام 
ب العلميــة والجنــ

ب القســم األكاديمــى والرتــ
س المتفرغيــن حســ

ضــاء هيئــة التدريــ
عــدد أع

/1434هـ: 
ــي 1433

الدراس
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

الموظفون

جدول رقم ) 6 (

h  ــالل ــس خ ــة والجن ــة الوظيفي ــب المجموع ــن حس ــن موزعي ــدد الموظفي ع
العــام الدراســي 1434/1433هـــ : 

مجموعمستخدمصحى )*(إدارىاألقسام/الوحدات
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

23113-24297العلوم اإلشعاعية 

2218--371911علوم المختبرات اإلكلينيكية

1218-14203البصريات 

-13---12-1التكنولوجيا الطبية الحيوية

12011-12198صحة األسنان

1612--29143 علوم صحة المجتمع

1228-14213علوم التأهيل الصحي

1130134350514570مجموع

411695215إجمالي

*    استشارى/أخصائى/فنى.          

شكل رقم ) 4 (

h  ــالل ــس خ ــة والجن ــة الوظيفي ــب المجموع ــن حس ــن موزعي ــدد الموظفي ع
العــام الدراســي 1434/1433هـــ : 

الشؤون اإلدارية

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 1434/1433هــ

القسم
مجموعماجستيردكتوراه

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

151328العلوم اإلشعاعية 

36012318البصريات

-2-2--التكنولوجيا الطبية الحيوية

-1---1صحة األسنان

6-2-4- علوم صحة المجتمع 

24382325علوم التأهيل الصحي

291811194037مجموع

473077إجمالي

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 1434/1433هــ
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 8 (

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  1434/1433هــ

دول القسم
أمريكا أوروباعربية

مجموعأخرىأسترالياأفريقياآسياوكندا

5-----14العلوم اإلشعاعية 

28---13591علوم المختبرات اإلكلينيكية

32-7129112البصريات

5---41--التكنولوجيا الطبية الحيوية

3---1-11صحة األسنان

6----141 علوم صحة المجتمع 

5---31-1علوم التأهيل الصحي

242626512084إجمالي

شكل رقم ) 6 (

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  1434/1433هــ

الشؤون اإلدارية

التدريب واالبتعاث 

جدول رقم ) 7 (

h  ــالل ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــرات الت ــدد المؤتم  ع
العام الدراسي 1434/1433هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

2-2-العلوم اإلشعاعية 

17141950علوم المختبرات اإلكلينيكية

4111732البصريات

56-1التكنولوجيا الطبية الحيوية

2136صحة األسنان

924639 علوم صحة المجتمع 

69520علوم التأهيل الصحي

396155155إجمالي

شكل رقم ) 5 (

h  ــالل ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــارك فيه ــى ش ــرات الت ــدد المؤتم  ع
العام الدراسي 1434/1433هـ :
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 10 (

h  ــام ــالل الع ــن  خ ــا الموظفي ــارك فيه ــى ش ــل الت ــدورات وورش العم ــدد ال ع
الدراســي  1434/1433هـــ : 

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

13-112علوم المختبرات اإلكلينيكية

114419البصريات 

5--5التكنولوجيا الطبية الحيوية

11--11 علوم صحة المجتمع

23-617علوم التأهيل الصحي

164--164الوحدات اإلدارية*

208234235إجمالي

* غير األقسام األكاديمية.

شكل رقم ) 8 (

h  ــام ــالل الع ــن خ ــا الموظفي ــارك فيه ــى ش ــل الت ــدورات وورش العم ــدد ال ع
الدراســي  1434/1433هـــ : 

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 9 (

h عــدد الــدورات وورش العمــل التــى شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس خالل 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

13-58العلوم اإلشعاعية 

191929علوم المختبرات اإلكلينيكية

74516البصريات

33--التكنولوجيا الطبية الحيوية

210-8صحة األسنان

64-5113 علوم صحة المجتمع 

6118علوم التأهيل الصحي

962720143إجمالي

شكل رقم ) 7 (

h عــدد الــدورات وورش العمــل التــى شــارك فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس خالل 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 12 (

h عــدد المبتعثيــن موزعين حســب الدرجــة العلميــة وجهــة اإلبتعــاث والجنس خالل 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :

داخل الجنسالدرجة العلمية
المملكة

خارج المملكة
مجموع

استرالياكندابريطانياأمريكا

الماجستير

38113153-ذكر

2414356483أنثى

245236195136مجموع

الدكتوراه

6133224-ذكر

210294550أنثى

216427774مجموع

مجموع

441416377-ذكر

262464109133أنثى

2668782612210إجمالي

شكل رقم ) 10 (

h عــدد المبتعثيــن موزعين حســب الدرجــة العلميــة وجهــة اإلبتعــاث والجنس خالل 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :

الشؤون اإلدارية

جدول رقم ) 11 (

h خــالل الطلبــة  فيهــا  شــارك  التــى  العمــل  وورش  الــدورات   عــدد 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :

القسم
فى رحــاب

 الجامعة
مجموعدوليًامحليًا

6-33العلوم اإلشعاعية 

20-164البصريات

9-27علوم التأهيل الصحي

35-2114إجمالي

شكل رقم ) 9 (

h خــالل الطلبــة  فيهــا  شــارك  التــى  العمــل  وورش  الــدورات   عــدد 
 العام الدراسي 1434/1433هـ :
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التقرير السنوي 1434/1433هـ

الشؤون اإلدارية

التقرير السنوي 1434/1433هـ

اإلستقطاب

جدول رقم ) 13 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن الذيــن تــم اســتقطابهم موزعيــن
حســب الدولــة والجنــس خــالل العــام الدراســي 1434/1433هـــ : 

الدولة
باحثونأعضاء هيئة التدريس

مجموعأنثيذكرمجموعأنثيذكر

---2-2مصر

---1-1األردن

112123الهند

415123إجمالي

شكل رقم ) 11 (

h  عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن الذيــن تــم اســتقطابهم موزعيــن
حســب الدولــة والجنــس خــالل العــام الدراســي 1434/1433هـــ : 

2425



الشؤون األكاديمية



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

الشؤون األكاديمية

شكل رقم ) 12 (

h
 

/1434هـ :
س خالل العام الدراسى 1433

عدد الطالب المستجدين والمقيدين والخريجين في مرحلة البكالوريو

الطالب والخريجون

جدول رقم ) 14 (

h عــدد الطــالب المســتجدين والمقيديــن والخريجين فــي مرحلــة البكالوريوس خالل 
العام الدراسي 1434/1433هـ :

البرنامجالقسم
مجموعخريجونمقيدونمستجدون

إجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

العلوم 
2932153439327254581--علوم األشعةاإلشعاعية 

علوم 
المختبرات 
اإلكلينيكية

علوم 
المختبرات 
اإلكلينيكية

-12323403457266398664

البصريات
7568153990107197--البصريات
دكتور 
93128221--93128--بصريات

التكنولجيا 
الطبية 
الحيوية

تقنية طبيه 
حيوية-

اجهزه
--344-16-360-360

صحة األسنان

رعاية 
871312125108156264--األسنان

تقنية 
57-57---57--األسنان

 علوم صحة 
المجتمع

التغذية 
7728744681333414--السريرية

 علوم صحة 
المجتمع 
-تعليم 

صحى

--29144-2829172201

علوم 
التأهيل 
الصحي 
الصحي

العالج 
2171892124238213451--الطبيعي

عالج علل 
النطق 
والسمع

--10184-910193203

العالج 
153200353-1452008--الوظيفي

العالج 
107-107---107--التنفسي

117661886153267191921544073-إجمالي  2829



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

النشاطات الطالبية الالصفية

جدول رقم ) 16 (

h : عدد نشاطات األندية الطالبية خالل العام الدراسي 1434/1433هـ

العددالنادى

1األشعة

13علوم المختبرات اإلكلينيكية

8البصريات

7التثقيف الصحى

5العالج الطبيعى

34إجمالي

جدول رقم ) 17 (

h : عدد نشاطات اللجان الطالبية خالل العام الدراسي 1434/1433هـ

العدداللجان الطالبية

8فرع الطالب بالدرعية

13فرع الطالبات بعليشة

21إجمالي

الشؤون األكاديمية

جدول رقم ) 15 (

h  ــات ــة الدراس ــي مرحل ــن ف ــن والخريجي ــتجدين والمقيدي ــالب المس ــدد الط ع
ــي 1434/1433هـــ :  ــام الدراس ــالل الع ــا خ العلي

البرنامجالقسم
مجموعخريجونمقيدونمستجدون

إجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

علوم المختبرات 
اإلكلينيكية

علوم المختبرات 
22284362364783اإلكلينيكية

1312610212243-2العلوم في البصرياتالبصريات

علوم صحة 
3102721123143-التغذية السريريةالمجتمع

علوم التأهيل 
1182947-271621العالج الطبيعىالصحي 

814951462016123176299إجمالي 

شكل رقم ) 13 (

h  ــات ــة الدراس ــي مرحل ــن ف ــن والخريجي ــتجدين والمقيدي ــالب المس ــدد الط ع
ــي 1434/1433هـــ : ــام الدراس ــالل الع ــا خ العلي
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التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

المرافق والتجهيزات

جدول رقم ) 20 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــة خ ــرة بالكلي ــزات المتوف ــق  والتجهي ــدد المراف ع
: 1434/1433هـــ 

القسم

القاعات الدراسية
المعامل

القاعات الذكيةالقاعات العادية

فرع 
الطالب

فرع 
فرع مجموعالطالبات

الطالب
فرع 

فرع مجموعالطالبات
الطالب

فرع 
مجموعالطالبات

العلوم 
2241510616-اإلشعاعية 

علوم 
المختبرات 
اإلكلينيكية

-7753818725

2231414115-البصريات 

التكنولوجيا 
الطبية 
الحيوية

---3-310-10

3628-223-صحة األسنان

 علوم صحة 
33224314-المجتمع

علوم التأهيل 
412315-224-الصحي

---10102810-قاعات عامة

2828261541732093-إجمالي

الشؤون األكاديمية

مصادر التعلم

جدول رقم ) 18 (

h : عدد مقتنيات)*(  مكتبة الكلية للعام الدراسي 1434/1433هـ

مجموع المجلداتمجموع العناوينالمكتبة

10381626فرع الطالب بالدرعية

902412426فرع الطالبات بعليشة

1006214052إجمالي

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

جدول رقم ) 19 (

h  ــالل ــة خ ــة الكلي ــى مكتب ــتعارة ف ــرات اإلس ــدد م ــارة وع ــب المع ــدد الكت ع
العــام الدراســي 1434/1433هـــ :

المكتبة
عدد مرات اإلستعارةالكتب المعارة

مجموعآخروناساتذةطالبمجموعأجنبىعربى

531181711196725211فرع الطالب بالدرعية

1748850544763024035181فرع الطالبات بعليشة

7060667645953694285392إجمالي

3233



البحث العلمي



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

البحث العلمي

الكراسي والمجموعات البحثية ومركز البحوث 

جدول رقم ) 22 (

h  عــدد نشــاطات الكراســى والمجموعــات البحثيــة  ومركــز البحــوث خــالل العــام
الدراســي 1434/1433هـ :

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

البحوث 
المنشورة

البحوث 
الجارية

االساتذة 
الزائرين

417131كرسى أبحاث التأهيل

42541كرسى أبحاث الوراثة الطبية الجزيئية

6122كرسى أبحاث تطوير الرعاية الصحية للمسنين

4431كرسى أبحاث المواد الحيوية السنية

1324162كرسى أبحاث القرنية 

-42825مركز البحوث

3599637إجمالي

)*( مؤتمر/ندوة/دورة/محاضرة. 

شكل رقم ) 15 (

h  عــدد نشــاطات الكراســى والمجموعــات البحثيــة  ومركــز البحــوث خــالل العــام
الدراســي 1434/1433هـ :

األقسام األكاديمية

جدول رقم ) 21 (

h  عــدد البحــوث العلميــة المنشــورة و البحــوث الجاريــة موزعــة حســب القســم
األكاديمــي خــالل العــام الدراســي 1434/1433هـــ :

مجموعالبحوث الجاريةالبحوث المنشورةالقسم

81119العلوم اإلشعاعية  

251641علوم المختبرات اإلكلينيكية

233861البصريات

415التكنولوجيا الطبية الحيوية

14-14صحة األسنان

482068  علوم صحة المجتمع 

5510علوم التأهيل الصحي

12791218إجمالي

شكل رقم ) 14 (

h  عــدد البحــوث العلميــة المنشــورة و البحــوث الجاريــة موزعــة حســب القســم
األكاديمــي خــالل العــام الدراســي 1434/1433هـــ :

3637



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

األساتذة الزائرون

جدول رقم ) 24 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــة خ ــتضافتهم الكلي ــن اس ــرون الذي ــاتذة الزائ األس
: 1434/1433هـــ 

الدولةالجامعةاالسم

اليابانطوكيو دنكيالبروفيسور/ياسو هيرو فوكوي

بريطانياكارديفالبروفيسور/ جيمس بول ميرفي

Xinhua shu/بريطانياجالسكوالبروفيسور

اليابانمعهد طوكيو للشيخوخةالبروفيسور/ هيديكو ايتو

الياباننائب معهد طوكيو للشيخوخةالبروفيسور/رياتارو تكاهاشي

بريطانياشيفلد البروفيسور / احتشام الرحمن

فرنساليونأ.د/ مانويل كانية سوالس

بريطانياليدزد. نيك ثير 

البحث العلمي

الجوائز العلمية

جدول رقم ) 23 (

h ــالل ــة خـ ــز علميـ ــى جوائـ ــن علـ ــس  الحائزيـ ــة التدريـ ــاء هيئـ  أعضـ
 العام الدراسي 1434/1433هـ :

الجهة المانحةاسم الجائزةالقسماسم الفائز

التكنولوجيا د. محمد زبير جابا اهلل
جامعة الملك التميز في التعليمالطبية الحيوية

سعود

 علوم صحة أ. تغريد مازي 
المجتمع

المركز االول )المحور الصحي( - 
اللقاء العلمي الرابع لطلبه و 
طالبات جامعة الملك سعود

عمادة شئون 
الطالب- جامعة 

الملك سعود

 علوم صحة أ. تغريد مازي 
المجتمع

المركز الثاني )المحور الصحي( - 
المؤتمرالعلمي الرابع لطلبه و 
طالبات التعليم العالي بالمملكة

وزارة التعليم 
العالى

أ.د. انصاف سعيد عبد 
الجواد

 علوم صحة 
جائزة التميز في التدريسالمجتمع

عمادة الجودة 
- جامعة الملك 

سعود

 علوم صحة أ.د.ابتسام محمد فتوحي
جائزة التميز األكاديميالمجتمع

ندوة التعليم 
العالي للفتاة في 
المملكة العربيه 

السعوديه

 علوم صحة د. عالية المعجل
جائزة التميز في التدريسالمجتمع

ندوة التعليم 
العالي للفتاة في 
المملكة العربيه 

السعوديه

 علوم صحة د. أسماء اليمني
جائزة التميز األكاديميالمجتمع

ندوة التعليم 
العالي للفتاة في 
المملكة العربيه 

السعوديه

 علوم التأهيل د. محمد بريكه
أفضل بحث علميالصحي

كلية العلوم 
الطبية التطبيقية 

- جامعة الملك 
سعود

علوم المختبرات أ.جواهر محمد الصغير
اإلكلينيكية

منافسات يوم الحلقات الدراسية 
السنوي

جامعة أوتاوا - 
كندا

3839



خدمة المجتمع



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 26 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــة)*( لخدم ــاطات العلمي ــدد النش ع
: 1434/1433هـــ 

العدد )%(القسم

7 )9(العلوم اإلشعاعية  

13 )16(علوم المختبرات اإلكلينيكية

1 )1(التكنولوجيا الطبية الحيوية

30 )37(صحة األسنان

27 )34(  علوم صحة المجتمع 

2 )3(علوم التأهيل الصحي

80 )100(إجمالي

)*( مؤتمر/ندوة/دورة/محاضرة. 

شكل رقم ) 17 (

h  عــدد النشــاطات العلميــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام الدراســي
: 1434/1433هـــ 

خدمة المجتمع

التدريب والتأهيل والنشاطات العلمية

جدول رقم ) 25 (

h  عــدد الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام
الدراســي 1434/1433هـ :

العدد )%(القسم

1 )4(العلوم اإلشعاعية 

18 )78( علوم صحة المجتمع

4 )18(علوم التأهيل الصحي

23 )100(إجمالي

شكل رقم ) 16 (

h  عــدد الــدورات التدريبيــة والبرامــج التأهيليــة لخدمــة المجتمــع خــالل العــام
الدراســي 1434/1433هـ :

4243



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 28 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــار إليه ــات المع الجه
: 1434/1433هـــ 

العددالجهةرقم

8وزارة التعليم العالي1

2كلية السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود2

2الهيئة السعودية للغذاء والدواء3

1مجلس الشورى4

1الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا 5

1سفارة المملكة العربية السعودية ببريطانيا6

1كلية التمريض بجامعة الملك سعود7

1وكالة جامعة الملك سعود للتخصصات الصحية8

1جامعة األمير سلمان9

1كلية األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة10

1جامعة األميرة نورة  11

1مختبر الفارابي الطبي  12

1جمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوى13

1شركة العمل للتقنية ونظم المعلومات14

23إجمالي

خدمة المجتمع

االستشارات والمعارض

جدول رقم ) 27 (

h عــدد االستشــارات المقدمــة للمجتمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
خالل العام الدراسي 1434/1433هـ :

مجموعالقطاع الخاصالقطاع الحكومىالقسم

22-22العلوم اإلشعاعية  

10-10صحة األسنان

415  علوم صحة المجتمع 

1-1علوم التأهيل الصحي

37138إجمالى

شكل رقم ) 18 (

h عــدد االستشــارات المقدمــة للمجتمــع مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
خالل العام الدراسي 1434/1433هـ :

4445



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

 الرعاية الصحية

جدول رقم ) 30 (

h : عدد المرضى والمستفيدين خالل العام الدراسي 1434/1433هـ

مجموع )%(أنثىذكرالقسم

668 )22(200468البصريات 

2070 )69(2070-صحة األسنان

268 )9(75193 علوم صحة المجتمع

3006 )100(2752731إجمالي

شكل رقم ) 20 (

h : عدد المرضى والمستفيدين خالل العام الدراسي 1434/1433هـ

خدمة المجتمع

 

جدول رقم ) 29 (

h  ــام ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــت لخدم ــى أقيم ــة الت ــارض العلمي ــدد المع ع
 : ــي 1434/1433هـــ  الدراس

العدد )%(القسم

8 )22(البصريات 

4 )11(صحة األسنان

24 )67( علوم صحة المجتمع

36 )100(إجمالي

شكل رقم ) 19 (

h  ــام ــالل الع ــع خ ــة المجتم ــت لخدم ــى أقيم ــة الت ــارض العلمي ــدد المع ع
 : ــي 1434/1433هـــ  الدراس

4647



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

خدمة المجتمع

جدول رقم ) 31 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع  خ ــي للمجتم ــي الصح ــر الوع ــج  نش ــدد برام ع
: 1434/1433هـــ 

العدد )%(القسم

8 )24(البصريات

24 )73( علوم صحة المجتمع

1 )3(صحة األسنان

33 )100(إجمالي

شكل رقم ) 21 (

h  ــي ــام الدراس ــالل الع ــع  خ ــى للمجتم ــى الصح ــر الوع ــج  نش ــدد برام ع
 : 1434/1433هـــ 

التقرير السنوي 1434/1433هـ 4849



التطوير والجودة



التقرير السنوي 1434/1433هـالتقرير السنوي 1434/1433هـ

جدول رقم ) 32 (  

h  نشــاطات نشــر ثقافــة الجــودة بيــن منســوبي الكليــة خــالل العــام الدراســي
1434/1433هـ :

المحاضر /نوع النشاط*عنوان النشاطم
التاريخالمكانالمدرب

1
نظام إدارة الجودة وتجربة 
االعتماد األكاديمي األلماني 

للكيات الصحية

ورشة عمل مع 
جامعة أم القرى  

د على مسملي 
د على سعد 

د محمد فوزي  

قاعة اجتماعات 
التطوير والجودة 

بالدرعية 
1434/1/12

2 Academic Program's
Self Study1434/4/13قاعة الجودةد. سلوى السبكيورشة عمل

ورشة عمل أهمية الجودة للطلبة 3
د على مسملي 
د على سعد 

د محمد فوزي  

قاعة اجتماعات 
التطوير والجودة 

بالدرعية 
1434/4/16

االعتماد األكاديمي األلماني 4
للكيات الصحية 

ورشة عمل مع 
جامعة نجران

د على مسملي 
د على سغد 
د محمد فوزي

قاعة اجتماعات 
التطوير والجودة 

بالدرعية
 1434/5/27

5 How to write course
ILOsد. صباح أنصار4 ورش عمل

من 1434/6/3قاعة الجودةأ. أسماء الرشود
إلى 1434/6/11

6English conversation من 1434/5/6قاعة الجودةد. حليمة هويسا دورة من 6  أسابيع
إلى1434/7/9

7
How to write course 

specification and 
report.

د. إنصاف عبد 4 ورش عمل
قاعة الجودةالجواد

1434/6/7
1434/6/14 
1434/6/10
1434/6/21

8How to write CV1434/5/29المسرحد. فريال زريد2 ورشة عمل
1434/6/3

1434/6/24المسرحد. عالية المعجل ورشة عملالخريطة الذهنية9

10SPSSمن 1434/5/25 قاعة الجودةا. إيمان العبدلي6 ورش عمل
إلى 1434/6/13

1434/7/10قاعة الجودةأ. مها السويدورشة عملمفاهيم االيزو11

د. سلوى السبكيمحاضرةتدشين مكتبة الجودة12
1434/6/5المسرحأ. لطيفة أبونيان

1434/7/5 قاعة الجودةأ.هيا أبونيانحلقة نقاش لكتابكيف تقول ال13
5-1434/6/7الملزد.نورة الجميلفاعليةيوم المهنة14
15We share to gain5-1434/7البريد االلكترونيد. سلوى السبكيمسابقة شهرية

د. سلوى السبكي حفل ختاميأصدقاء الجودة16
1434/7/17المسرحأ. هند الغامدي

أنشطة الجودة

h  ــوزي ــد ف ــور / محم ــعد والدكت ــمير س ــي س ــور / عل ــن الدكت ــام كل م انضم
فرحــات إلــى مجلــس مقومــي نظــام إدارة الجــودة بجامعــة الملــك ســعود بعد 

اجتيازهما ورش عمل إعداد المقومين لنظام إدارة الجودة بالجامعة. 
 

h  ــة ــي وخدم ــر األكاديم ــل التطوي ــار  وكي ــار العط ــور/ عم ــعادة الدكت ــارة س زي
ــات  ــل الدراس ــالمة وكي ــر س ــو بك ــد أب ــور محم ــعادة الدكت ــع وس المجتم
ــالع  ــرى لالط ــة أم الق ــة جامع ــوم الطبي ــة العل ــي بكلي ــث العلم ــا والبح العلي
ــي ــاد األلمان ــى االعتم ــول عل ــي الحص ــا ف ــة وبرامجه ــرة الكلي ــى خب  عل

بتاريخ  12 /1 /1434 هـ.     

 

h  زيــارة ســعادة الدكتــور/ محمــد ســعيد
ــة  ــوم الطبي ــة العل ــل كلي ــد وكي زاي
ــتاذ  ــعادة األس ــران  وس ــة نج جامع
عبــد  رضــا  أحمــد  الدكتــور/ 
المحســن عجــوز مستشــار التطويــر 
ــة للتطوير  ــة الجامع ــودة بوكال والج
ــرة  ــن خب ــتفادة م ــودة لالس والج
ــن  ــاد م ــال االعتم ــي مج ــة ف الكلي
الهيئــة األلمانيــة بتاريــخ 27 /5 / 

هـ   1434

التطوير والجودة
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التقرير السنوي 1434/1433هـ

للتواصل مع الكلية

اإلسمم
عليشة / 4355010الدرعية

فاكسهاتففاكسهاتف

--46935544693556عميد الكلية 1

وكيل الكلية للدراسات العليا 2
46937634693762والبحث العلمي

--46929104670751وكيل الكلية للتطوير والجودة3

--46935514693552وكيل الكلية للشؤون األكاديمية4

43585524358522--وكيلة الكلية ) فرع الطالبات( 5

5134355392 - 46936974693698848قسم  علوم صحة المجتمع6

قسم علوم المختبرات 7
46937364693738386854اإلكلينيكية

469358746935897354355370قسم علوم التأهيل الصحي8

469356746935654358471865قسم العلوم اإلشعاعية  9

قسم التكنولوجيا الطبية 10
--46936674693665الحيوية

238238 - 46935374693536488قسم البصريات 11

46936384693637202742قسم صحة األسنان12

4693501469350243508104355883مدير / مديرة اإلدارة 13

728163 - 163-4693519شؤون الطلبة14

3334355883-4693512االتصاالت اإلدارية 15

5504355883-4693714العالقات العامة 16

8284355829 - 46935184693520517وحدة االمتياز17

1944355883-4693513شؤون الموظفين / الموظفات18
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