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فريق اإلعداد

المشرف العام •    أ. د. محمد بن عبد اهلل السيف.    

رئيس الفريق •    د. أحمد بن حسن الفار.     

عضو •    د. على بن سمير سعد.     

عضو •    د. على بن محمد مسملى.     

عضو •    د. عالية بنت محمد المعجل.    

عضو •    د. منى بنت محمد الشافعى.    

شكر وتقدير 

يتوج���ه فريق اإلعداد بالش���كر اجلزيل والتقدير لكل من س���اهم ف���ي تقدمي البيانات 
واملعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير، ونخص بالشكر :

•    وكاالت الكلية.

•    وحدة العالقات العامة.

•    لجان التطوير والجودة باألقسام األكاديمية.
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بسم الله الرحمن الرحيم 
يش���رفني تقدمي التقرير الس���نوي لكلية العلوم الطبية 
التطبيقي���ة للعام اجلامع���ي 1431 / 1432 ه� ، والذي 
يعتبر حصيلة اجلهود والنش���اطات اإلدارية واألكادميية 
والبحثية واملجتمعي���ة والتطويرية التي قامت بها الكلية 
لتحقيق رسالتها وأهدافها.  ويسعدني بهذه املناسبة أن 
أعرب عن امتناني العميق وشكري جلميع منسوبي الكلية 
على جهودهم املتميزة ، كما يسرني أن أعرب عن عميق 
الش���كر والتقدير ملعالي األستاذ الدكتور مدير اجلامعة، 
وأصحاب الس���عادة وكالء اجلامعة وجميع املس���ؤولني 
باجلامعة على تعاونهم ودعمهم املستمر متمنياً للجميع 

املزيد من النجاح والتقدم .

عميد الكلية

أ.د. تركي بن محمد المبرد

تقديم : كلمة سعادة عميد الكلية
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مقدمة عن 
كلية العلوم الطبية التطبيقية
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نبذة عن الكلية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية هي إحدى الكليات الصحية بجامعة امللك سعود ، وتعد أول كلية علوم طبية تطبيقية 
مت إنشاؤها باململكة العربية السعودية ، وتتألف من فرع الطالب بالدرعية وفرع الطالبات بعليشة . 

أنشئت الكلية عام 1397ه� ) 1977م ( مبسمى » كلية علوم التمريض » للوفاء بحاجة اململكة من الكوادر الصحية 
املؤهلة في مجال التمريض ، وفي عام 1398ه� ) 1978م ( مت تغيير املس���مى إلى » كلية العلوم الطبية املس���اعدة 
» لتش���مل تخصصات إضافية ، ولكي يعكس املسمى طبيعة تخصصاتها ، فقد مت تعديل اسمها إلى » كلية العلوم 
الطبية التطبيقية » في عام 1407ه� ) 1987 م (. وفى عام 1424ه� )2004م( انفصل قس���م التمريض الى كلية 
مس���تقلة. وف���ى عام  1430ه� )2009م( مت افتت���اح فرع الكلية اجلديد للطالب بالدرعي���ة وحتديث فرع الكلية 

للطالبات بعليشة. 

رؤية الكلية 
» ريادة إقليمية وسمعة عاملية في مجاالت العلوم الطبية التطبيقية«. 

رسالة الكلية 
» املس���اهمة في االرتقاء باخلدمات الصحية للمجتمع السعودي من خالل تأهيل كوادر ذات قدرة تنافسية عاملية 
في تخصصات املهن الطبية التطبيقية ، وتوفير بيئة محفزة للتعلم واإلبداع وإنتاج بحوث علمية تس���اهم في بناء 

مجتمع املعرفة«.

قيم الكلية 
قيمن���ا اجلوهرية هي » اجل���ودة والتميز، القيادة والعمل ب���روح الفريق، احلرية األكادميي���ة، العدالة والنزاهة، 

الشفافية واملساءلة، التعلم املستمر«. 

أهداف الكلية 
تقدمي برامج أكادميية متميزة وفقاً ملعايير اجلودة الشاملة .   .1

إعداد كوادر صحية رائدة تتميز مبهارات 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 املجتمع .   .5

عقد شراكات فاعلة مع املنظمات التعليمية واملراكز البحثية املتميزة داخلياً وخارجياً .   .6

مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية
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األقسام والبرامج األكاديمية
تضم الكلية ) 7 ( أقسام أكادميية تقدم حالياً ) 12 ( برنامج ملرحلة البكالوريوس و ) 4 ( برامج ملرحلة الدراسات 

العليا )جدول رقم 1 (.

جدول رقم )1(

األقسام العلمية والبرامج األكاديمية

الق�سمم
الربامج ال�كادميية

مرحلة الدرا�سات العليامرحلة البكالوريو�س

-العلوم اإلشعاعية )طالب وطالبات(قسم العلوم اإلشعاعية1.

قسم علوم املختبرات 2.
اإلكلينيكية

علوم املختبرات اإلكلينيكية 
)طالب وطالبات(

ماجستير علوم املختبرات 
اإلكلينيكية

قسم علوم التأهيل الصحي3.

العالج الطبيعي )طالب وطالبات(
علل النطق والسمع )طالب وطالبات(
العالج الوظيفي )طالب وطالبات(

العالج التنفسي )طالب فقط(

ماجستير العالج الطبيعي

التغذية اإلكلينيكية )طالب وطالبات(قسم علوم صحة املجتمع4.
التعليم الصحي )طالبات فقط(

ماجستير 
التغذية اإلكلينيكية

قسم التكنولوجيا الطبية 5.
احليوية

التكنولوجيا الطبية احليوية
-)طالب فقط(

ماجستير البصرياتالبصريات )طالب وطالبات(قسم البصريات6.

صحة األسنان )طالب وطالبات(قسم صحة األسنان7.
-تقنية األسنان )طالب وطالبات(



7التقرير ال�سنوي 1431 - 1432 هـ

الهيكل التنظيمي للكلية
شكل رقم )1(

مقدمة عن كلية العلوم الطبية التطبيقية
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الشؤون اإلدارية
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أعضاء مجلس الكلية 

وكيل الكلية للشؤون األكادميية
د. محمد بن علي النافع

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

وكيلة الكلية ) فرع الطالبات (
د. هناء بنت إبراهيم السبيل

رئيس قسم صحة املجتمع
د. عادل بن عبد الوهاب الحمدان

رئيس قسم 
التكنولوجيا الطبية احليوية

د. رائد بن عبد اهلل العقيل

رئيس قسم علوم التأهيل الصحي
د. عبد الرحيم أبو بكر زكريا

رئيس قسم البصريات
د. علي بن محمد مسملي

رئيس قسم 
علوم املختبرات اإلكلينيكية

د. يزيد بن عبد الملك آل الشيخ

رئيس قسم األسنان
د. سامر بن محمد العقيل

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

عضو املجلس 
د. محمد بن حمد المجلي

عضو املجلس 
د. سعداء بنت محمد العرف

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

وكيل الكلية للتطوير واجلودة
أ.د. محمد بن عبد اهلل السيف 

الشؤون اإلدارية
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جدول رقم )2(

أعضاء المجلس االستشاري للكلية

ال�سفةالوظيفةال�سمم

رئيس املجلسوكيل جامعة امللك سعود للتخصصات الصحيةأ. د. محمد بن يحيى الشهري1

نائبعميد كلية العلوم التطبيقيةأ. د. تركي بن محمد املبرد2

وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير أ. د. محمد بن عبد الله السيف3
أمنيواجلودة

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

نائب املدير العام لصندوق املوارد البشرية د. عادل بن أحمد الصالح5
عضوللتدريب والتوظيف

أمني عام جلنة وابتعاث موظفي اخلدمة د. صالح بن عبد الرحمن الشهيب6
عضواملهنية بوزارة اخلدمة املهنية

أ. د. سامي بن صالح العبد الوهاب7
مساعد األمني العام للهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف 
والتسجيل املهني

عضو

مدير إدارة مستشفى امللك فيصل التخصصي د. عبد القادر بن عبد الله العطاس8
عضوللتدريب والتطوير باإلنابة

عضورئيس اللجنة الطبية في الغرفة التجاريةد. سامي عبد الكرمي العبد الكرمي9
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أهم القرارات التنظيمية لمجلس الكلية 

1.  إلغاء الفصل املوحد وتوزيع مقرراته على باقي الفصول الدراسية )اجللسة الثانية 1431/10/25ه�(. 

تطبيق الئحة مكافحة التدخني بالكلية ) اجللسة السادسة 1432/1/28ه� (.   .2

تشكيل مجلس االعتماد األكادميي بالكلية ) اجللسة التاسعة 1432/3/17ه� (.  .3

املوافقة على تشكيل وحدة اإلرشاد األكادميي بالكلية واألقسام )اجللسة التاسعة 1432/3/17ه�(.  .4

املوافقة على متثيل الطالب في مجلس اجلامعة واملجالس األخرى ) اجللسة التاسعة 1432/3/17ه�(.  .5

املوافقة على حتديد االختصاصات وتوزيع املسؤوليات وتفويض الصالحية لرفع مستوى أداء الكلية             .6
) اجللسة التاسعة 1432/3/17ه� (.

املوافقة على مذكرة التفاهم والش���راكة بني قس���م علوم صحة املجتم���ع وجمعية اضطراب فرط   .7
احلركة وتشتت االنتباه » افتا« ) اجللسة احلادي عشر 1432/4/30ه� (.

تشكيل الفرق اخلاصة بإعداد الدراسة الذاتية للبرامج األكادميية بأقسام الكلية ) اجللسة احلادي   .8
عشر 1432/4/30ه� (.

حتديد ش���روط التحويل من داخل وخ���ارج اجلامعة واألعداد املقترح قبوله���ا للعام 1433/32ه�   .9
)اجللسة احلادية عشر 1432/4/30ه�(.

وضع ضوابط االلتحاق ببرامج التجسير بالكلية )اجللسة الثانية عشر 1432/5/16ه�(.  .10

اعتماد اخلطة اإلستراتيجية للكلية )اجللسة الثالثة عشر 1432/6/19ه�(.  .11

املوافقة على برنامج املاجس���تير املقترح في احلماية الطبية من األشعة الطبية  ) اجللسة الثالثة   .12
عشر 1432/6/19ه�(.

املوافقة على طرح برنامج املاجس���تير املش���ترك في علوم البصريات السريرية بالتعاون مع كلية   .13
بنسلفانيا في جامعة سالوس األمريكية )اجللسة الرابعة عشر 4 / 7 / 1432ه�(.

الشؤون اإلدارية
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أعضاء هيئة التدريس والموظفين
جدول رقم )3(

عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين حس��ب القس��م األكاديمى والرتب العلمية 
والجنس خالل العام الدراسى 1432/1431ه� )*( 

جمموعحما�سرا�ستاذ م�ساعدا�ستاذ م�ساركا�ستاذالق�سم
ا�نثىذكرا�نثىذكرا�نثىذكرا�نثىذكرا�نثىذكر

6242124-2--العلوم األشعاعية
69361817-425علوم املختبرات اإلكلينيكية

78431511-3-1البصريات
-13-2-7-2-2التكنولوجيا الطبية احليوية

445_31-1--صحة األسنان
81320-235267علوم صحة املجتمع

221107311511-علوم التأهيل الصحى
97203453416249068مجموع

16237940158اإجماىل

*  اليشمل املعارين واملبتعثني و املتفرغني علمياً.

شكل رقم )2(

عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين حس��ب القسم األكاديمى والرتب العلمية 
خالل العام الدراسى 1432/1431ه�.

الـعـدد
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الشؤون اإلدارية

جدول رقم )4(

ع��دد أعضاء هيئ��ة التدريس غير المتفرغين )المتعاونين( موزعين حس��ب القس��م 
األكاديمى والمؤهل العلمى والجنس خالل العام الدراسى 1432/1431ه�

الق�سم
جمموعماج�ستريدكتوراة

ا�نثىذكرا�نثىذكرا�نثىذكر
134-33العلوم األشعاعية

6-2-4-علوم املختبرات اإلكلينيكية
-1---1البصريات

-3-1-2التكنولوجيا الطبية احليوية
311243صحة األسنان

2-1-1-علوم صحة املجتمع
2214-212علوم التأهيل الصحى

1121281329مجموع

321042اإجماىل

شكل رقم )3(

ع��دد أعضاء هيئ��ة التدريس غير المتفرغين )المتعاونين( موزعين حس��ب القس��م 
األكاديمى خالل العام الدراسى 1432/1431ه�
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جدول رقم )5(

ع��دد الموظفي��ن موزعي��ن حس��ب المجموع��ة الوظيفي��ة والجنس خ��الل العام 
الدراسى 1432/1431ه�

جمموع ) % (ا�نثىذكراملجموعة الوظيفية

93   ) 57% (4152إدارى

56   ) 34% (3422صحى

14   ) 9% (311مستخدم

163  ) 100% (7885إجمالى

شكل رقم )4(

ع��دد الموظفي��ن موزعي��ن حس��ب المجموع��ة الوظيفية خ��الل العام الدراس��ى 
1432/1431ه�.
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الشؤون اإلدارية

التدريب واإلبتعاث
جدول رقم )6(

عدد ال��دورات التدريبية التي أقيم��ت لتطوير مهارات منس��وبى الكلية خالل العام 
الدراسى 1432/1431ه�

جمموع )%(ا�نثىذكرمن�سوبى الكلية

134  ) 37% (3599أعضاء هيئة التدريس

67    ) 18% (3532املوظفون

164  ) 45% (7094الطالب

365  ) 100% (140225اإجماىل

شكل رقم )5(

عدد ال��دورات التدريبية التي أقيم��ت لتطوير مهارات منس��وبى الكلية خالل العام 
الدراسى 1432/1431ه�
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جدول رقم )7(

ع��دد المبتعثي��ن موزعين حس��ب الدرجة العلمي��ة وجهة اإلبتع��اث والجنس خالل 
العام الدراسى  1432/1431ه�

داخل اجلن�سالدرجة العلمية
اململكة

خارج اململكة
ا�سرتالياكندابريطانياا�مريكا

املاجستير
2236105ذكر
29152356أنثى

3138291511مجموع

الدكتوراه
5731-ذكر
--115-أنثى

62231-مجموع

اإجمايل
22813136ذكر
29163856أنثى

3144511812مجموع

شكل رقم )6(

ع��دد المبتعثي��ن موزعي��ن حس��ب الدرجة العلمي��ة وجه��ة اإلبتعاث خ��الل العام 
الدراسى  1432/1431ه�
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الشؤون اإلدارية

اإلستقطاب
جدول رقم )8(

عدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين تم استقطابهم موزعين حسب الدولة 
والجنس  خالل العام الدراسى 1432/1431ه� 

باحثونا�ع�ساء هيئة التدري�سالدولة
جمموعا�نثىذكرجمموعا�نثىذكر

---1-1فرنسا
1-1---أمريكا
2-1782مصر

---11-اجلزائر
---112السودان
2-2---االردن
47119514الهند

2-2---باكستان
---1-1نيجيريا

8162416521اإجماىل

شكل رقم )7(

عدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين تم استقطابهم موزعين حسب الدولة 
خالل العام الدراسى 1432/1431ه� 
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أنشطة لجنة الوقاية والسالمة:

إعداد غرفة الطوارىء بالكلية. 	•
جتهيز مرافق ومعامل الكلية بأدوات األمن والسالمة. 	•

نشر الوعى باألمن والسالمة )كتيبات ، ملصقات ، نشرات(. 	•
تفعيل نظام التخلص من النفايات الطبية. 	•
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الشؤون األكاديمية
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الطالب والخريجون
جدول رقم )9(

عدد الطالب المس��تجدين والمقيدين والخريجين في مرحل��ة البكالوريوس خالل 
العام الدراسي 1432/1431ه�

الطالب
غري �سعودي�سعودي

اإجمايل
جمموعا�نثىذكرجمموعا�نثىذكر

289312601628609مستجدون

420507927132134961مقيدون

184212396358404خريجون

893103119242228501974اإجمايل

الشؤون األكاديمية

شكل رقم )8(

عدد الطالب المس��تجدين والمقيدين والخريجين في مرحل��ة البكالوريوس خالل 
العام الدراسي 1432/1431ه�
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جدول رقم )10(

ع��دد الط��الب المس��تجدين والمقيدي��ن والخريجين ف��ي مرحلة الدراس��ات العليا 
بالكلية خالل العام الدراسي 1432/1431ه�

جمموعا�نثىذكرالطالب

192746مستجدون

5153104مقيدون

141428خريجون

8494178اإجمايل

شكل رقم )9(

ع��دد الط��الب المس��تجدين والمقيدي��ن والخريجين ف��ي مرحلة الدراس��ات العليا 
بالكلية خالل العام الدراسي 1432/1431ه�
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الشؤون األكاديمية



التقرير ال�سنوي 1431 - 1432 هـ 26

األنشطة الطالبية الالصفية
جدول رقم )11(

األنشطة الالصفية لطالب الكلية خالل العام الدراسي  1432/1431ه�

عدد امل�ساركنينوع الن�ساطا�سم الن�ساطم

20 اجتماعي  وثقافيرحلة قصيرة )1(1

25 ثقافيأسبوع احلج2

400 ثقافيالبرنامج  التعريفي بأقسام الكلية لطالب املوحد3

110 ثقافي و علميدورة فن اإللقاء4

17 اجتماعي و ثقافيرحلة طويلة - املنطقة الشرقية5

32 اجتماعياملشاركة في دوري الباليستيشن6

90 اجتماعياملهرجان الترفيهي7

20ثقافي وعلميدورة املهارات الشخصية في االتصال مع اآلخرين8

50ثقافي وعلمييوم املهنة األول9

100ثقافي وعلميامللتقى التعريفي لطالب السنة التحضيرية10

25اجتماعي وثقافيرحلة قصيرة )2(11

25اجتماعياألسبوع اإلرشادي - التبرع بالدم12

30اجتماعياملشاركة في استقبال امللك13

اجتماعياملشاركة في حملة الكلية بعنوان »لتكن أخصائي«14
600 من طالب 
السنة التحضيرية
واملدارس الثانوية

املشاركة في مسابقة فرسان اجلامعة الثقافية )احلصول 15
5ثقافي وعلميعلى املركز الثاني(
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عدد امل�ساركنينوع الن�ساطا�سم الن�ساطم

املشاركة مع الشراكة الطالبية في مبادرة أرشدني 16
طالب السنة اجتماعيبالسنة التحضيرية

التحضيرية

مسابقة على مستوى الكليات الصحية مبناسبة عودة 17
طالب الكليات ثقافيامللك بالسالمة

الصحية

16ثقافيزيارة إلى معرض جيتكس182011

20ثقافي وعلميزيارة إلى مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية19

60ثقافي وعلميدورة في التصوير الضوئي20

150ثقافي وعلمييوم املهنة الثاني21

الشؤون األكاديمية

تابع جدول رقم )11(
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جدول رقم )12(

األنشطة الالصفية لطالبات الكلية خالل العام الدراسي 1432/1431ه�

عدد امل�ساركاتنوع الن�ساطا�سم الن�ساطم

400اجتماعيحفل معايدة عيد الفطر واحتفاء باليوم الوطني1

300اجتماعي وثقافيحفل تعارف الطالبات املستجدات )1( 2

80اجتماعيملسة شكر ووفاء للعامالت بالكلية3

200ثقافي وعلمييوم توعوي الصحة النفسية للمرأة4

250ثقافييوم توعوي صحة املسنني5

17اجتماعي وعلميزيارة مستشفى التخصصي6

200ثقافيبرنامج عشر ذي احلجة7

400اجتماعيحفل معايدة عيد األضحى وخيمة شعبية8

250ثقافييوم اشراقتك ابتسامتك9

132ثقافي واجتماعييوم توعوي أضرار املخدرات10

100اجتماعيمهرجان الشواء11

300ثقافي وعلمياألشعة في خدمة املرأة12

350ثقافياليوم العاملي ملرضى السكري13

حفل تعارف الطالبات املستجدات )2( 14
350اجتماعي وثقافيواحتفاء بسالمة امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

17ثقافيزيارة معرض الرياض الدولي للكتاب15

350ثقافي وعلميالعقل السليم في اجلسم السليم 16

400اجتماعي وثقافيبرنامج )لون حياتك( الصحة النفسية17

300علمي وثقافيمسابقة علمية ثقافية بني األقسام18
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عدد امل�ساركاتنوع الن�ساطا�سم الن�ساطم

200اجتماعي وثقافيبرنامج ) كلية قيمية (19

15اجتماعي وثقافيزيارة ميدانية مدينة امللك عبدا لعزيز للعلوم والتقنية 20

200ثقافييوم توعوي التدخني واملرأة21

560اجتماعييوم مفتوح وعرض ملواهب الطالبات22

350ثقافيركن كيف تتعرف على مشاكل طفلك23

300ثقافيركن كيف حتافظ على لياقتك24

40اجتماعي وثقافياستقبال وفود اجلامعات ) تبوك – عمان (25

500اجتماعيحفل ختام األنشطة الطالبية26

200ثقافي وعلمياليوم العاملي للصحة النفسية27

200ثقافي وعلمياليوم العاملي للرؤية28

150ثقافي وعلميفعاليات اليوم التوعوي عن سرطان الثدي 29

200ثقافي وعلميختام أنشطة نادي األشعة 30

150ثقافي وعلمياللقاء األسبوعي األول لنادي القراءة 31

فعالية البرنامج التمهيدي املكثف لتعريف الطالب 32
200ثقافيبالئحة مكافحة التدخني 

اليوم املفتوح 33
450اجتماعي و ثقافيلقسم علوم ال�تأهيل الصحي

200ثقافيالبحث العلمي34

الشؤون األكاديمية

تابع جدول رقم )12(
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عدد امل�ساركاتنوع الن�ساطا�سم الن�ساطم

170اجتماعي و ثقافيافتتاح نادي املختبرات 35

300اجتماعي وثقافياليوم العاملي لالشعة36

حفل تكرمي خريجات 37
500اجتماعيكلية العلوم الطبية التطبيقية

100اجتماعيفعالية مني قدك 38

100ثقافياليوم التعريفي بقسم العالج الوظيفي 39

300ثقافي وعلميفعالية التعريف باألقسام40

تابع جدول رقم )12(
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مصادر التعلم
جدول رقم )13(

مساحة مكتبات الكلية وعدد مقاعدها خالل العام الدراسي 1432/1431ه�

عدد املقاعدامل�ساحة )م2(املكتبة

30035مكتبة الطالب بالدرعية

12040مكتبة الطالبات بعليشة

42075إجمالي

جدول رقم )14(

عدد مقتنيات * مكتبات الكلية للعام الدراسي 1432/1431ه�

جمموع املجلداتجمموع العناويناملكتبة
580843مكتبة الطالب بالدرعية
843211137مكتبة الطالبات بعليشة

901211980إجمالي

* كتب / دوريات / محفوظات / مطبوعات حكومية / رسائل جامعية / مواد سمعية وبصرية / مطبوعات نادرة 
/ خرائط / أخرى.

جدول رقم )15(

عدد التجهيزات ومصادر التعلم اإللكترونية المتوفرة بالكلية في العام الدراس��ي 
1432/1431ه�

العددالتجهيزات وم�سادر التعلم

61القاعات الذكية

750أجهزة احلاسب

27املقررات اإللكترونية

25الكتب اإللكترونية

35الدوريات اإللكترونية

الشؤون األكاديمية



التقرير ال�سنوي 1431 - 1432 هـ 32



33التقرير ال�سنوي 1431 - 1432 هـ

البحث العلمي
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البحوث المنشورة
جدول رقم )16(

عدد البحوث العلمية المنش��ورة موزعة حس��ب القسم األكاديمي والجنس خالل 
العام الدراسي 1432/1431ه�

جمموع )%(ا�نثىذكرالق�سم

11  ) 17% (92البصريات

5    ) 8 % (41علوم صحة املجتمع

9    ) 14% (-9التكنولوجيا الطبية احليوية

9    ) 14% (81علوم املختبرات اإلكلينيكية

13  ) 20% (58صحة األسنان

5    ) 8% (41العلوم اإلشعاعية

12  ) 19% (57علوم التأهيل الصحي

64  )100%(4420اإجماىل

البحث العلمي

شكل رقم )10(

عدد البحوث العلمية المنش��ورة موزعة حس��ب القس��م األكاديم��ي خالل العام 
الدراسي 1432/1431ه�
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الكراسى والمجموعات البحثية 
جدول رقم )17(

أنشطة الكراسى والمجموعات البحثية خالل العام الدراسى 1432/1431ه�

عدد ال�ن�سطة ا�سم الكر�سى/املجموعة البحثية
العلمية

عدد البحوث 
املن�سورة

عدد ال�ساتذة 
الزائرين

972كرسى أبحاث التأهيل
4121 كرسى أبحاث القرنية 

-8-كرسى أبحاث الوراثة الطبية اجلزيئية
261كرسى سياسات التغذية الوطنية

217كرسى أبحاث تطوير الرعاية الصحية للمسنني
-9-مجموعة ابحاث نقل الدم

82-مجموعة ابحاث الفيزياء الطبية
175113إجمالى

* مؤمتر/ندوة/دورة/محاضرة.

شكل رقم )11(

ع��دد البح��وث العلمية المنش��ورة  للكراس��ى والمجموع��ات البحثية خ��الل العام 
الدراسى 1432/1431ه�
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الجوائز العلمية
جدول رقم )18(

أعضاء هيئة التدريس  الحائزين على جوائز علمية خالل العام الدراسى 1432/1431ه�

ال�عمال التى ا�ستحق اجلهة املانحةا�سم اجلائزةالق�سما�سم الفائز
عليها اجلائزة

البصرياتد. على مسملى
أفضل بحث فى امللتقى 
السنوى لألكادميية  
األوروبية  للبصريات

األكادميية 
األوروبية  
للبصريات

بحث بعنوان
Tear ferning test :

“a new grading scale”

البحث العلمي
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األساتذة الزائرون
جدول رقم )19(

األساتذة الزائرون الذين استضافتهم الكلية خالل العام الدراسى 1432/1431ه�

الدولةاجلامعةالوظيفةال�سم

بريطانياسوثامبتوناستاذ التغذية اإلكلينيكية   د. بارى ماكسويل مارجتس

لبنان-رئيس إدارة الرعاية الصحية   د. نبيل قرنفل

البرازيل-مدير مركز سياسات املسنني  د. الكسندر كلتشى

بريطانياسوثامبتوناستاذ التغذية اإلكلينيكية   د. فيليب كالدر

أملانياإمليناو التقنيةاستاذ الهندسة الطبية   د. ينس هاو آيزن

كنداشيربروكاستاذ الهندسة الطبية   د. جمال بارود

بريطانياسرىاستاذ علوم األشعة   د. نيكوالس سبيرو

بريطانياسرىاستاذمساعد علوم األشعة   د. كيفن ويلز

تونسمونيستيراستاذ األحياء اجلزيئية   د. ليلى شقير

بريطانيامانشستراستاذ التأهيل الصحى  د. ديفيد جارود

أمريكابيتسبرجاستاذ التأهيل الصحى  د. سوزان ويتنى

بريطانياكارديفعميد كلية البصريات  د. تيم وس

بريطانياجالسكواستاذ الوراثة الطبية واجلزيئية  د. جوليان داو

بريطانيابريستولاستاذ الوراثة الطبية واجلزيئية  د. جان داى

بريطانياريدجناستاذ علوم املختبرات الطبية  د. جونسون جينب

بريطانيااكسفورداستاذ علم أمراض الدم  د. ميشيل مورفى

امريكاهارفارداستاذ الوراثة الطبية واجلزيئية  د. ستيفن لورى 

العلوم استاذ واستشارى أول طب العيون  د. وسام شحاتة
األردنوالتكنولوجيا
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خدمة المجتمع
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التدريب والتأهيل واالستشارات والتوعية
جدول رقم )20(

عدد أنشطة خدمة المجتمع  خالل العام الدراسي 1432/1431ه�

العدد ) % (الن�ساط

21 ) 23 % (الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية

12 ) 13 % (املؤمترات والندوات واحملاضرات

13 ) 15 % (اإلستشارات املقدمة للقطاعني العام واخلاص

12 ) 13 % (املعارض العلمية

33 ) 36 % (برامج نشر الوعى الصحى

91 ) 100 % (املجموع

خدمة المجتمع

شكل رقم )12(

عدد أنشطة خدمة المجتمع  خالل العام الدراسي 1432/1431ه�
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أعضاء هيئة التدريس المعارون
جدول رقم )21(

أعضاء هيئة التدريس  المعارون خالل العام الدراسى 1432/1431ه�

جهة الإعارةع�سو هيئة التدري�سم

الهيئة السعودية للغذاء والدواءد. خالد بن سعد املرشد1
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجد. خالد بن سليمان الزمامى2
وزارة الصحةد. عبد الرحمن بن محمد باشيخ3
جمعية فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوىد. عبد الله بن حسن الدغيثر4
مجلس الشورىد. عبد الله بن زبن العتيبى 5
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمعد. عبد الله بن سالم الهوميل 6
كلية السنة التحضيريةد. عبد املجيد بن عبد الله البنيان7
وكالة اجلامعة للتخصصات الصحيةد. عصام بن حسني مطر8
وزارة التعليم العالىد. محمد بن صالح النيف9
الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةد. سامى بن صالح العبد الوهاب10
كلية السنة التحضيريةد. فاتن بنت عبد الله الزامل11
وزارة التعليم العالىد. وليد بن عبد الرزاق الدالى 12
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التطوير والجودة
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اإلعتماد األكاديمى
تقدم��ت كلية العل��وم الطبي��ة التطبيقية للحص��ول على اإلعتم��اد البرامجى من 

الهيئات التالية:

.)NCAAA( الهيئة الوطنية للتقومي واإلعتماد األكادميى  .1
.)AHPGS( الهيئة األملانية العتماد برامج العلوم الصحية واالجتماعية  .2

.) ABET ( املجلس االمريكى العتماد البرامج الهندسية والتقنية  .3

انج��ازات الكلية في مجال الحصول على اإلعتم��اد األكاديمي البرامجي من الهيئة 
.)NCAAA( الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي

)1(  تشكيل عدد )9( جلان للجودة واالعتماد األكادميي تتضمن )75( عضواً.
)2(  التعاقد مع عدد )11( مستشار للجودة واإلعتماد األكادميي منهم )3( من اخلارج.

)3(  االنتهاء من إعداد تقارير الدراسة الذاتية جلميع البرامج .
)4(  االنتهاء من توصيف جميع املقررات.
)5(  االنتهاء من تقارير جميع املقررات.

)6(  االنتهاء من توصيف البرامج .
)7(  االنتهاء من تقارير البرامج .

.) Q.M.S-KSU ( إعداد دليل اجلودة للكلية منبثقا من نظام إدارة اجلودة باجلامعة  )8(
)9(  االنتهاء من إعداد اإلطار الوطني للمؤهالت جلميع البرامج .

)10(  االنتهاء من تطبيق وحتليل جميع االس���تبانات ذات الصلة بتقارير املقررات والبرامج والدراسة الذاتية  
جلميع البرامج )طالب �� خريجون �� جهات التوظيف �� أعضاء هيئة التدريس(.

)11(  القيام مبراجعة خارجية جلميع البرامج.
)12(  استيفاء جميع احملكات املطلوبة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية.

)13(  تنفيذ عدد من ورش العمل اخلاصة بالتوعية والتدريب على نظام إدارة اجلودة بالكلية.
)14(  إنشاء موقع لإلدارة االلكترونية للجودة بالكلية.
)15(  االنتهاء من إعداد اخلطة اإلستراتيجية للكلية.

إعداد سلس���لة من املطبوعات التي تخص إدارة اجلودة مثل ) الدليل التنظيمي ، مطويات ، نش���رات ،   )16(
أدلة الطالب (.

إنش���اء وجتهيز غرف���ة قاعدية مركزية حتتوي على وثائق اجلودة التي تخ���ص الكلية وجميع برامجها،   )17(
مجهزة بالبنية األساس���ية واألجهزة والكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني، عالوة على 

وجود عدد 14 غرفة فرعية )عليشة + الدرعية( حتوي مستندات اجلودة اخلاصة بهذه البرامج.

التطوير والجودة
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انج��ازات الكلية في مجال الحصول على االعتم��اد األكاديمي البرامجي من الهيئة 
.)AHPGS( األلمانية العتماد برامج العلوم الصحية واالجتماعية

مخاطبة الهيئة واحلصول على منوذج طلب التقدم.  )1
تشكيل فريق ملناقشة وفحص محتويات النموذج بغرض توضيحه ملنسقي اجلودة للبرامج األكادميية.  )2

عقد ورشتي عمل )الدرعية –عليشة ( لشرح كيفية تعبأة منوذج طلب التقدم.  )3
مراجعة طلبات التقدم وإعطاء مالحظات ملنسقي البرامج لتعديلها.  )4

مراجعة نهائية للطلبات وإرس���الها إلى الهيئة األملانية مع املرفقات )اخلطة الدراسية – توصيف املقررات   )5
– دليل البرنامج – أعضاء هيئة التدريس واملوظفني – عينة من السجل األكادميي (.

تهيئة األقس���ام والبرامج للزيارة امليدانية من الفريق األملاني حي���ث قام فريق من وحدة التطوير واجلودة   )6
بالكلية مبراجعة داخلية جلميع غرف اجلودة واملعامل والقاعات الدراسية.

التنسيق بخصوص زيارة متهيدية من خبراء الهيئة األملانية )AHGPS(  حيث مت ترتيب إجراءات السفر   )7
واالقامه والتأشيرات لهم.

مت���ت الزيارة التجريبي���ة خلبراء الهيئة األملانية ) AHGPS ( في يومي 25 - 26 / 6 / 1432 ه� ،حيث   )8
عق���د اجتماع مع عمي���د الكلية ، ووكيل الكلية للتطوير واجلودة ، ثم اجتماع مع مس���ئولي وحدة التطوير 
واجلودة للكلية ملناقش���ة طلبات التقدم لالعتماد واالطالع على نظام إدارة اجلودة والوثائق واألدلة،ومن ثم 

القيام بجولة على جميع غرف اجلودة واملعامل جلميع أقسام الكلية )عليشة – الدرعية( .
مت االتفاق على أن تكون الزيارة الفعلية خلبراء الفريق األملاني في بداية شهر أكتوبر 2011 م.  )9

انجازات الكلية لحصول برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية على اإلعتماد األكاديمي 
. ) ABET (  من المجلس االمريكى العتماد البرامج الهندسية والتقنية

تقدمت الكلية بطلب لإلعتماد للبرنامج من الهيئة األمريكية.
قامت الكلية بتعيني مستشار خارجي ومستشار داخلي للبرنامج.  )1

إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج في ضوء معايير الهيئة األمريكية.  )2
االستعانة مبستشارين خارجيني ملراجعة الدراسة الذاتية من ذوي االختصاص .  )3
إرسال الدراسة الذاتية إلى الهيئة األمريكية ) ABET ( بتاريخ 2011/6/29م.  )4

حتديد املوعد النهائي للزيارة في4-6 /2011/12م.  )5

النظام الداخلى للجودة
إعداد الدليل التنظيمي للكلية . 	•

إعداد دليل جودة البرامج األكادميية. 	•
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نشر ثقافة الجودة
ورش عمل ومحاضرات :

إقامة عدد 13 فعالية لنشر ثقافة اجلودة بني منسوبي الكلية ) جدول رقم 22 (  . 	•

النشرات والمطبوعات :

إعداد نشرات تعريفية عن اجلودة )عدد 5( حتت العناوين التالية : 	•
ملاذا ننشد اجلودة في التعليم.  .1

دور الطالب في تطبيق نظم جودة التعليم .  .2
مفاهيم ومصطلحات في اجلودة واالعتماد.  .3

وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي .  .4
تعريف بكلية العلوم الطبية التطبيقية.  .5

إعداد بوستر املنهجية السنوية جلودة البرنامج األكادميي بالكلية. 	•

الخطة اإلستراتيجية
حازت اخلطة اإلستراتيجية للكلية على جائزة معالي مدير اجلامعة للخطط االستراتيجية املتميزة . 	•

تفعيل خطة التواصل من خالل ما يلى: 	•
طباعة اخلطة اإلس���تراتيجية باللغتني العربية واالجنليزية وتوزيعها على وكالء الكلية ورؤساء الوحدات   -

اإلدارية واألكادميية.
طباعة نسخة  مختصرة باللغتني  العربية واإلجنليزية للخطة اإلستراتيجية وتوزيعها على أصحاب املصلحة.  -

نشر إستراتيجية الكلية عن طريق طباعة وتوزيع رؤية ورسالة وقيم وأهداف الكلية على لوحات وبنرات   -
وأكواب و مذكرات داخلية وفواصل.

نشر إستراتيجية الكلية على املوقع اإللكترونى للكلية.  -

التطوير والجودة
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جدول رقم )22(

عدد الفعاليات التي أقيمت لنش��ر ثقافة الجودة بين منس��وبى الكلية خالل العام 
الدراسي 1431 -1432 ه�.

املكانالتاريخاملحا�سر/املدربالعنواننوع الن�ساطم

إعداد الدراسة الذاتية للبرامج ورشة عمل1.
الدرعية 1432/1/27 ه�د. أحمد عكاوياألكادميية

عليشة

كيفية إعداد توصيف املقرر الدراسي ورشة عمل2.
الدرعية 1432/2/26 ه�د. أحمد عكاويوعالقته مبصفوفة البرنامج

عليشة

الدرعية 1432/2/28 ه�د. أحمد عكاويتقرير املقرر وعالقته بتقرير البرنامجورشة عمل3.
عليشة

الدرعية 1432/3/13ه�د. تي شوننظام إدارة اجلودة باجلامعةمحاضرة4.
عليشة

فعاليات يوم 5.
اجلودة

د. علي سمير سعدنظام  إدارة اجلودة االلكتروني بالكلية

الدرعية 1432/3/26ه�
عليشة

د. أحمد حسن الفاراخلطة اإلستراتيجية للكلية

دور الطالب / الطالبة في اجلودة 
طالب / طالبةواالعتماد األكادميي

د. عدنان نايفةالعوملة واحلاجة الى إصالح التعليم العالى

د. علي سمير سعدمنوذج اعتماد هيئة االعتماد األملانيورشة عمل6.
الدرعية1432/5/7ه�د. أحمد حسن الفار

عليشة
عليشة1432/5/12 ه�د. سلوى السبكيمؤشرات األداء واملقارنة املرجعيةمحاضرة7.

عليشة1432/5/15 ه�د. إنصاف عبد اجلوادتوصيف وتقرير املقرر الدراسىمحاضرة8.

استخدام الدراسة الذاتية في إعداد ورشة عمل9.
عليشة1432/5/23ه�د. محمد حسناخلطة التنفيذية للبرنامج

معايير اجلودة للهيئة الوطنية للتقومي محاضرة10.
عليشة1432/6/12د. بدرية العبد الكرميواالعتماد االكادميي

عليشة14-1432/6/15د. اروى العبد العزيزجودة االختباراتورشة عمل11.

كيفية التغلب على عوائق االعتماد ورشة عمل12.
عليشة1432/6/20أ. طاهرة هوكاالكادميي

األخطاء الشائعة في إعداد توصيف محاضرة13.
عليشة1432/7/3ه�د. عال لهيطةوتقرير املقرر الدراسي
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للتواصل مع  الكلية

ال��سمم
علي�سة / 4355010الدرعية

فاك�سهاتففاك�سهاتف

--46935544693556عميد الكلية 1.

--46938654693757وكيل الكلية للتطوير واجلودة2.

--46935514693552وكيل الكلية للشؤون األكادميية3.

--46937634693762وكيل الكلية للشؤون اإلدارية 4.

43585524358522--وكيلة الكلية ) فرع الطالبات( 5.

4355392       513 - 46936974693698848 قسم علوم صحة املجتمع6.

46937364693738386854 قسم علوم املختبرات اإلكلينيكية7.

469358746935897354355370 قسم علوم التأهيل الصحي8.

469356746935654358471865 قسم العلوم اإلشعاعية 9.

--46936674693665 قسم التكنولوجيا الطبية احليوية10.

238238 - 46935374693536488 قسم البصريات 11.

46936384693637202742 قسم صحة األسنان12.

4693501469350243508104355883 مدير / مديرة اإلدارة 13.

728163 - 163-4693519 شؤون الطلبة14.

3334355883-4693512 االتصاالت اإلدارية 15.

5504355883-4693714 العالقات العامة 16.

8284355829 - 517--وحدة االمتياز17.

1944355883-4693513شؤون املوظفني / املوظفات18.
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