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كلمـة عميد الكلية
الحمــد للــه علــى ســابغ نعمــه والصــالة والســالم علــى 
ــه  أشــرف أنبيائــه وأفضــل رســله ســيدنا محمــد وعلــى آل
وصحبــه أجمعيــن ومــن ســار علــى هديــه واقتفــى أثــره 

إلــى يــوم الديــن.
إن الهــدف األساســي الــذي أنشــئت مــن أجلــه جامعــة 
الكــوادر  تخريــج  هــو  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام 
التطبيقيــة  العلــوم  مــن مختلــف  المتخصصــة  الوطنيــة 
والمعــارف اإلنســانية خدمــة للوطــن والمواطنيــن وســد 
الخدمــات  بينهــا  ومــن  المتناميــة،  التنميــة  احتياجــات 
ــة الصحــة العامــة بجامعــة  ــم إنشــاء كلي ــة. ولقــد ت الصحي
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل عــام 1436-1437هـــ لتخريج 
كفــاءات أكاديميــة متميــزة فــي مجــاالت الصحــة العامــة 

المختلفــة. 

وتتضمــن الكليــة ثالثــة أقســام علميــة وهــي قســم صحــة 
البيئــة وقســم إدارة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة وقســم 
الصحــة العامــة، وتمنــح الكليــة درجــة البكالوريــوس في هذه 
التخصصــات الثالثــة، فبعــد تحويــل طالب المســار الصحي 
مــن الســنة التحضيريــة للكليــة تســتمر الدراســة لمــدة ثــالث 
ســنوات فــي كل قســم باإلضافــة إلــى ســنة امتيــاز وهــي 

عبــارة عــن تدريــب حقلــي وإكلينيكــي حســب التخصــص.
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الكــرام  للقــراء  أقــدم  أن  ســروري  دواعــي  لمــن  وإنــه 
التقريــر الســنوي للعــام الدراســي 1440-1441هـــ ألنشــطة 
مــن  واحــدة  باعتبارهــا  العامــة  الصحــة  كليــة  وإنجــازات 
تهتــم  التــي  والمهمــة  الرائــدة  التعليميــة  المؤسســات 
بصحــة األفــراد، كمــا أنهــا تعتبــر داعمــًا قويــًا ومناســبًا 
ألبنــاء وبنــات هــذا الوطــن، حيــث توفــر لهــم فــرص عمــل 
إمدادهــا  طريــق  عــن  وذلــك  جيــد  دخــل  ومصــدر  قيمــة 
بالكــوادر  والمهنيــة  الصحيــة  والمراكــز  للمستشــفيات 
مجــاالت  فــي  جيــدًا  تأهيــاًل  المؤهلــة  الوطنيــة  الفنيــة 
البيئــة والصحــة العامــة وإدارة  الصحــة المهنيــة وصحــة 

الصحيــة. المعلومــات  وتقنيــة 

ومنــذ بــدء تفشــي أزمــة جائحــة »كورونــا« والتــي تعانــي 
منها كل دول العالم ، اتخذت الســلطات الســعودية مبكرًا 
المســبوقة،  غيــر  االســتثنائية  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
بهــدف مكافحــة الفيــروس المســتجد والحــد مــن انتشــاره 
فــي المملكــة للحفــاظ علــى صحــة جميــع المقيميــن علــى 
أرضهــا. وســيرًا علــى نهــج القيــادة الحكيمــة بالمملكــة، 
اتخــذت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مجموعــة 
مــن اإلجــراءات الحاســمة للحفــاظ علــى جميــع منســوبي 
وتحقيــق  التعليميــة  بالعمليــة  اإلخــالل  ودون  الجامعــة 

الصحــة  كليــة  وتميــزت  للجامعــة.  المنشــودة  األهــداف 
العامــة – كنســيج فاعــل داخــل الجامعــة – باتخــاذ العديــد 
مــن االجــراءات فــي هــذا الشــأن وســيكون لهــذا الموضوع 

محــورَا خاصــا داخــل هــذا التقريــر.
ســائلين اللــه ســبحانه وتعالــى أن يقــي البــالد والعبــاد 
شــر هــذه الجائحــة وغيرهــا وآمليــن بذلــك أن نــرد بعــض 
الجميــل لوطننــا الغالــي بتقديــم كل مــا هــو مفيــد وجديــد 

ــرة فــي مجــال الصحــة العامــة. وخب

والســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه
      

عميد كلية الصحة العامة 
الدكتور/ تركي بن مشهور العنزي
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نبذة عن الكلية وأقسامها

تــم إنشــاء كليــة الصحــة العامــة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل عــام 1436هـــ لتخريــج كفــاءات أكاديميــة 
متميــزة فــي مجــاالت الصحــة العامــة المختلفــة. وتتضمــن الكليــة ثالثــة أقســام علميــة وهــي قســم إدارة وتقنيــة 
المعلومــات الصحيــة وقســم الصحــة العامــة وقســم صحــة البيئــة، وتمنــح الكليــة درجــة البكالوريــوس فــي هــذه 

التخصصــات الثالثــة. باإلضافــة إلــى درجــة الماجســتير فــي الصحــة العامــة.

1(    قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية

2(    قسم الصحة العامة

رؤية القسم 
أن نكــون رواًد فــي مهنــة إدارة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة، والعمــل بكفــاءة؛ لتحقيــق تعليــم متميــز، واثــراء البحــث العلمــي 

لخدمــة المجتمــع الســعودي.

رسالة القسم 
إعــداد خريجيــن مؤهليــن، ملتزميــن بأخالقيــات المهنــة والتعاليــم اإلســالمية، مــع مســتوى عــاٍل مــن االحتــراف، والثقــة، 

واإلبــداع فــي مهنــة إدارة وتقنيــة المعلومــات الصحيــة.
تشــجيع التعليــم والتعلــم، مــن خــالل اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن مــوارد المعلومــات والتكنولوجيــات فــي بيئــة متعــددة 

التخصصــات، مبنيــة علــى الممارســة القائمــة علــى األدلــة.

أهداف القسم 
تحديــث البرامــج التعليميــة والمقــررات التــي توفــر لــه كافــة النظريــات والتقنيــات، والممارســات الحديثــة فــي مجــال إدارة 	 

وتقنيــة المعلومــات الصحيــة.
إعــداد الخريجيــن وتأهيلهــم؛ ليكونــوا علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة؛ لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة، والمســتقبلية لهــذه المهنــة 	 

فــي المملكــة.
إعداد الطالبات وتركيز معرفتهم بنظم تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز دورهم في تقديم الرعاية الصحية وتحسينها.	 
ــة والبحــوث؛ مــن أجــل تحســين 	  ــى األدوات األساســية إلدارة الجــودة، واســتخدام األدوات اإلحصائي ــب الطــالب عل تدري

عمليــة الجــودة.
إعــداد الطالبــات وتأهيلهــم للحفــاظ علــى مبــادئ الخصوصيــة، والســرية، واألمــن، والمســائل القانونيــة واألخالقيــة؛ حتــى 	 

يتمكنــوا مــن العمــل بنجــاح داخــل المؤسســات الصحيــة.
تعزيز مهارات االتصال بين الطالبات لرفع كفاءة العمل وبناء الفريق الصحي وقبولهم مسؤوليات	 
تقديم الرعاية الصحية للمريض في النظام الصحي.	 

مجاالت العمل
يتيــح القســم للخريجيــن فرصــة العمــل، والتــدرج فــي المناصــب اإلداريــة فــي أقســام متعــددة بمختلــف المنشــآت الصحيــة، 

الحكوميــة والخاصــة، بأقســام: الجــودة، والملفــات الطبيــة، وأقســام البحــوث الطبيــة.

رؤية القسم
برنامــج رائــد فــي مجــال الصحــة العامــة يحقــق التحــول مــن التركيــز علــى المرضــى إلــى التركيــز علــى صحــة المجتمــع وطنيــًا 

واقليميــًا ودوليــًا.

رسالة القسم
تقديــم خدمــات معرفيــة مبتكــرة للنهــوض بالبحــوث فــي مجــال الصحــة العامــة، وتعزيــز الصحــة والرفاهيــة؛ ومنــع األمــراض 

واإلعاقــة والوفيــات المبكــرة ضمــن شــراكات مجتمعيــة فعالــة.
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3(     قسم صحة البيئة

أهداف القسم
إنشاء برنامج صحة عامة متخصص يلبي احتياجات المجتمع ويواكب أحدث المعايير الدولية 	 
إعداد كوادر ذات كفاءة عالية لتقديم أفضل خدمات في الرعاية الصحية والصحة العامة	 
تشــجيع طــالب الصحــة العامــة علــى المســاهمة فــي البحــوث والمؤتمــرات العلميــة واالجتماعــات فــي الجامعــات العربيــة 	 

والدوليــة وعلــى المســتويين الوطنــي والدولــي لتعزيــز الصحــة العامــة.
ــال 	  ــم والتدريــس المنتظــم والمســتمر فــي مجــاالت الصحــة العامــة إنشــاء أجي ــث وتحســين مرافــق ومــوارد التعلي تحدي

ــز الصحــة العامــة ــة ومتحمســة لنشــر الوعــي وتعزي واعي
تطوير مناهج مبتكرة ومتطورة للتدريس والتعليم في مجال تعزيز الصحة.	 

مجاالت العمل
وزارة الصحة بجميع قطاعتها.	 
المستشفيات الحكومية واألهلية.	 
المجال األكاديمي والبحثي في الجامعات والكليات.	 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
وزارة البيئة والمياه والزراعة.	 
القطاعات الصناعية مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وغيرهما من الشركات الوطنية الكبرى.	 
المنظمات الدولية والعالمية كمنظمة الصحة العالمية ومكاتبها االقليمية و هيئة األمم المتحدة واليونيسف.	 

رؤية القسم
تحقيــق الريــادة فــي المناهــج والدراســات والبرامــج التعليميــة والتدريبيــة وتعزيــز الخطــط والجهــود الوطنيــة لتوفيــر بيئــة 

ســليمة وآمنــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

رسالة القسم
اإلســهام فــي إعــداد الكــوادر العلميــة وتقديــم الخبــرات االستشــارية فــي المجــاالت البيئيــة المختلفــة بمــا يعــزز مكانــة المملكة 

بيــن الــدول المتقدمــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئة.

أهداف القسم
الهــدف العــام لبرنامــج صحــة البيئــة هــو إعــداد أخصائــي صحــة وســالمة البيئــة يمتلــك المهــارات التاليــة: اإللمــام والدرايــة 	 

بكافــة مجــاالت العمــل البيئــي والبيئــة الصحيــة الصناعيــة والســالمة المهنيــة.
امتالك نظرة متكاملة عند التعامل مع القضايا البيئية المختلفة. 	 
معرفة وتشخيص المشاكل البيئية المحلية والعالمية. 	 
اإللمام باألسلوب العلمي لحل المشاكل واألزمات البيئية المختلفة.	 

مجاالت العمل
يعد دور أخصائي صحة البيئة محوري في خدمة المجتمع ويمكنه أن يخدم في العديد من القطاعات العامة والخاصة مثل:

القطاع الصناعي بكافة أنواعه.	 
القطاع الصحي بصوره المختلفة.	 
القطاع الحكومي مثل البلديات واألمانات ووزارة البيئة والمياه والزراعة.	 
القطاع الرقابي مثل هيئة األرصاد وحماية البيئة وهيئة الغذاء والدواء.	 
هيئات الدفاع المدني والحرس الوطني.	 
مكاتب االستشارات البيئية الخاصة.	 

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الجامعة اإللكتروني:
HTTP://WWW.UOD.EDU.SA/AR/COLLEGES/COLLEGE-OF-PUBLIC-HEALTH
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أن تكــون الكليــة رائــدة فــي مجــال الصحــة العامة واألبحاث وخدمة المجتمع محليا وإقليميًا وعالميًا.

 A leader college in public health education, research and community services, locally,
regionally and internationally

تقديــم خبــرات ذات كفــاءة عاليــة فــي التعليــم والبحــث وخدمــة المجتمــع فــي مجــال الصحــة العامــة

 Providing a high quality professional experience focusing on education, research and
community service in public health

Diversity   التـــنــوع 
Professionalism   المهنية 
Innovation   االبتكــار    

Vision   الرؤية

Mission   الرسالة

Values   القيم

 Respect   االحترام     
Social responsibility   المسؤوليه المجتمعية 

Teamwork   روح الفريق

رؤيــة ورســالة وقيــم الكــليــة
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التطوير المستمر لجودة التعليم والخدمات المساندة للطالب

أستقطاب وتوظيف أعضاء ذوي كفاءة عالية ومتنوعة

تنفيذ مخططات واضحة لضمان وجود أبحاث وأنشطة أكاديمية علمية بجودة عالية 

السعي إلنشاء البنية األساسية لدعم عملية التعلم ماديًا 

التركيز على تطوير إدارة المخاطر 

عقد شراكات داخليه وخارجية مع الممارسين للمهنة والمجتمع والخريجين 

الهدف األول

الهدف الثالـث

الهدف الخامس

الهدف الثانـي

الهدف الـرابـــع

الهدف السادس

أهــداف الـكــلــيــة
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الهــيــكــل التــنـظيـمــي للــكــلــيــة
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الخطط والبرامج التطويرية بالكلية



16

التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

1(  التواصل المستمر مع إدارة الجامعة

تشــرفت كليــة الصحــة العامــة خــالل العــام األكاديمــي 1441-1440هـــ  بزيــارة العديــد مــن الشــخصيات القياديــة 
فــي الجامعــة وفــي مقدمتهــم ثالثــة مــن وكالء الجامعــة وهــم: ســعادة الدكتــور/ صالــح الراشــد وكيــل الجامعــة، 
وســعادة الدكتــور/ غــازي العتيبــي وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة، وســعادة الدكتــور/ عبــد اللــه القاضــي 
وكيــل الجامعــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع وكانــت لهــذه الزيــارات عظيــم األثــر حيــث اطلعــوا ســعادتهم 
ــة بهــا وقــد اســتفادت إدارة الكليــة مــن  ــة التعليمي ــر العملي علــى أنشــطة الكليــة واإلجــراءات المتبعــة بهــا لتطوي

التوجيهــات والنصائــح التــي قدمــت لهــا خــالل هــذه الزيــارات فــي عمليــة التطويــر الــذي تقــوم بــه الكليــة.

تهنئــة كليــة الصحــة العامــة لمعالــي مديــر الجامعــة بمناســبة تعييــن 
معاليــه عضــوًا فــي مجلــس شــؤون الجامعــات 

زيارة سعادة الدكتور/ غازي العتيبي للكلية

زيارة سعادة الدكتور/ صالح الراشد للكلية
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زيارة سعادة الدكتور/ عبد الله القاضي للكلية

صــورة توقيــع معالــي مديــر الجامعــة علــى اتفاقيــة بــدء تنفيــذ مشــاريع االعتمــاد 
لبرنامجيــن مــن الكليــة

صــور تكريــم ســعادة عميــد الكليــة فــي الملتقــى الثانــي 
لمركــز اإلرشــاد الجامعــي

زيارة سعادة أمين المجلس العلمي د. نايف المسعود للكلية
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2(   تخصيص مبنى لطالبات الكلية

3(   خطط التحضير لالعتماد األكاديمي 

تــم بفضــل اللــه ثــم بدعــم إدارة الجامعــة تخصيــص جــزء مــن مبنــى رقــم 76 لطالبــات الكليــة والــذي يضــم عــددًا كبيرًا 
مــن الفصــول التعليميــة المجهــزة بأفضــل الوســائل ممــا كان لــه اثــره الكبيــر فــي نجــاح العمليــة التعليميــة وزيــادة 

الترابــط بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطالبــات بالكليــة. 

لكليــة الصحــة العامــة خطــة ممنهجــة ومحــددة زمنيــًا للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي لجميــع األقســام العلميــة 
التابعــة لهــا. وتتضمــن هــذه الخطــة وجــود هيــكل للجنــة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي الكليــة وآليــة واضحــة 
للعمــل بهــا إضافــة إلــى اجــراءات ووســائل لمتابعــة جــودة العمليــة التعليمية واالختبــارات بالكلية على النحــو التالي:

أ .   هيكل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية:

صور من مبنى 76 المخصص لطالبات الكلية

عـمـيــد الكـلــيــة

لـجـنـة المتــابــعــة الـدائــمــة

منسق برنامج ماجستير 
جودة وسالمة المريض

منسق برنامج ماجستير 
الصحة العامة

منسق الجودة لقسم إدارة 
وتقنية المعلومات الصحية

منسق الجودة لقسم 
صحة البيئة

منسق الجودة لقسم 
الصحة العامة

وكيل الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع



19

تصميم النماذج لملفات المتابعه	 
متباعة الملفات المرفوعه من كل قسم	 
حل المشاكل التي تم مواجهتها	 
توفير البيئة المالئمة والمواد والموارد المناسبة النجاز مهام الجودة	 

متابعة تسهيل سير اكمال ملفات االعتماد	 
مراجعة المستندات قبل تسليمها للمراجع الداخلي والخارجي	 
نشر ثقافة الجودة في الكلية	 

 	 NCAAA shred folder رفع الملفات  عن طريق
 	Dashboard رفع االحصائيات االسبوعية للملفات المنجزة وتدوينها على
متابعة سير أعمال الجدوة واإلعتماد األكاديمي مع أعضاء القسم 	 

ب .    مهام داخل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية:

ت .    آلية العمل داخل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية:

الوكــيــــل

اللجنة الدائمة

المنــســق

الخطة الزمنية
بدايــة الســنة يحــدد خطــة زمنيــة لتســليم الملفــات المطلوبــة بنــاءًا علــى توصيــة عمــادة الجــودة 	 

واإلعتمــاد األكاديمــي
يحدد أسماء المنسقين وأعضاء لجان متابعة المعايير الداخلية في كل برنامج	 

رفع األدلة والوثائق
عمــل ملــف مركــزي لــكل برنامــج  لقيــاس نســبة اإلنجــاز لــكل متطلــب )23 متطلــب( يســمى 	 

 Dashboard
عمــل ملــف مركــزي مشــترك  العضــاء الجــودة وأعضــاء كل برنامــج لرفــع الملفــات المطلوبــه 	 

NCAAA -ENEH or HIMT or PH يســمى  والبرنامــج  للمقــررارات 

المتابعة والتطوير
متابعه سير الجودة )رفع الملفات في االدلة المركزيه(	 
انشاء خطط طوارىء في حال حدوث تغيير للنماذج او نقص في عدد  األعضاء	 



20

التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

4(    آليات متابعة معايير الجودة في الوسائل التعليمية:

5(    لجنة جودة اإلختبارات بالكلية

خــالل اول أســبوعين مــن بدايــة كل تــرم يقــوم منســق المقــرر برفــع وصــف المقــرر علــى ملــف مشــترك 	 
لجميــع األعضــاء.

 	 NCAAA يقــوم فريــق مــن لجنــة الجــودة بمراجعــة المقــررات والتأكــد مــن جاهزيتهــا وموائمتهــا لمواصفــات
وكذلــك دعمهــا لمخرجــات البرنامــج المعتمــدة.

يحدد لكل مقرر آلية لقياس مخرجات المقرر وترفع مع وصف المقرر للمتابعة.	 
تقــوم وحــدة جــودة االختبــارات بالكليــة بمراجعــة االختبــارات, التأكــد مــن اســتيفائها لمتطلبــات مركــز جــودة 	 

االختبــارات التابــع لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة.
مــع كل بدايــة فصــل دراســي يقــوم عضــو هيئــة تدريــس برفــع تقريــر للمقــرر الــذي يقــوم بتدريســه ويرفــق 	 

معــه تقريــر اســتبيان الطلبــة وتحليــل لنتائــج الطلبــة والتأكــد مــن قيــاس مخرجــات التعلــم.
يتــم حصرالمقــررات التــي حصلــت علــى األعلــى واالقــل تقييــم مــن قبــل االســتبيانات أو مــن خــالل توزيــع 	 

معــدالت الطــالب فــي كل مقــرر, يقــوم المنســق االكاديمــي ومنســق الجــودة ورئيــس القســم مــع مدرســي 
المقــررات المختــارة لدراســة األســباب واتبــاع آليــات التطويــر المعتمــدة. 

يقوم المنسق بالتأكد من تفعيل Action plan للمقررات التي تم تدريسها سابقا والعمل على تطويرها.	 

تشــكلت لجنــة بالكليــة لمتابعــة جــودة اإلختبــارات بقــرار إداري مــن ســعادة عميــد الكليــة حســب التشــكيل المنصــوص 
عليــه مــن الوحــدة المركزيــة للجنــة جــودة االختبــارات التابعــة لوكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة. وتجتمــع هــذه 
اللجنــة بصــورة دوريــة لمتابعــة جميــع اإلجــراءات المتعلقــة باالختبــارات بالكليــة وتنفيــذ مــا يــرد لهــا مــن تكليفــات 
مــن الوحــدة المركزيــة للجنــة جــودة االختبــارات بالجامعــة. وخــالل عــام 1141-1440هـــ قدمــت اللجنــة العديــد مــن 
األنشــطة التــي تهــدف الــى نشــر ثقافــة جــودة اإلختبــارات ومتابعــة تنفيــذ العديــد مــن اآلليــات التــي تضمــن جــودة 

عمليــة التقويــم واإلختبــارات بالكليــة، 

وفيما يلي ملخصًا ألهم هذه األنشطة واالنجازات:
التأكــد مــن تطبيــق نظــم الجــودة فــي تنفيــذ اإلختبــارات النصــف فصليــة والقصيــرة والنهائيــة والتــي تتضمــن 	 

خريطــة التقويــم الخاصــة بالمقــرر ونمــاذج ضمــان جــودة اإلختبــارات النظريــة. باإلضافــة الــى التأكــد مــن 
متابعــة آليــة وضــع اإلختبــار وتحديــد الطــرق المناســبة للتقويــم وضمــان تقويــم المخرجــات التعليميــة الخاصــة 

بالمقــررات.
قــام أعضــاء اللجنــة الممثليــن فــي برامــج الكليــة المختلفــة بمتابعــة تنفيــذ التعليمــات الخاصــة بجــودة عمليــة 	 

التقويــم واإلختبــارات فــي هــذه البرامــج مــن خــالل النمــاذج المخصصــة لذلــك والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن 
مركــز جــودة التقويــم واإلختبــارات -التابــع لمكتــب ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة. 

ــم 	  ــة، كمــا ت ــر عــن الطــالب ذوى اإلحتياجــات الخاصــة بالكلي ــارات بالجامعــة بتقري ــز جــودة اإلختب ــد مرك ــم تزوي ت
ــة المختلفــة. ــات مــن الطــالب بأقســام الكلي ــم اتباعهــا للحصــول علــى البيان ــي ت ــة الت تزويدهــم باآللي

ــارات وتحديــد معامــالت 	  ــًا مــع تحليــل نتائــج اإلختب ــار مــن متعــدد” آلي اإلشــراف علــى تصحيــح أســئلة “اإلختي
ــة والتشــتت وغيرهــا. الثبــات وتقييــم المفــردات مــن حيــث درجــة الصعوب

تــم عمــل ورشــة عمــل علــى مــدار يوميــن للتعــرف علــى طريقــة اإلســتفادة مــن نمــاذج تحليــل اإلختبــار آليــًا مــع 	 
متابعــة جــودة اإلختبــار وقيــاس مــدى الثبــات والفاعليــة وجــودة المفــردات.

ــر شــبكات ووســائل التواصــل 	  ــى التواصــل عب ــة مــن التدريــس الفصلــي ال ــة التعليمي نتيجــة اإنتقــال العملي
اإللكترونيــة تــم إســتحداث العديــد مــن الممارســات والتــى تتوائــم مــع الظــروف المســتجدة والتــي ســيرد لهــا 

تفصيــل فــي الفصــل البــاب التالــي.
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6(    تفعيل التواصل داخل الكلية

تتميز كلية الصحة العامة بتوفر وسائل تواصل ممتازة بين جميع منسوبيها سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طالبًا 
أو فنيين أو إداريين مما كان له أثره الكبير في حدوث التبني والتفاعل من الجميع مع أنشطة وفعاليات الكلية، 

ومن أهم هذه الوسائل مايلي:
اللقــاء التعريفــي لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة والــذي تــم فــي بدايــة العــام الدراســي 1441-1440هـــ 	 

بغــرض التعــارف بيــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة والتعريــف بخطــط وبرامــج الكليــة التطويريــة 
واإلجابــة علــى جميــع األســئلة المتعلقــة بذلــك.

اللقــاء التعريفــي لجميــع الطــالب والطالبــات الجــدد بالكليــة والــذي قــام بــه كل قســم مــن األقســام العلميــة 	 
بالكليــة فــي بدايــة العــام الدراســي 1441-1440هـــ فــي حضــور ســعادة عميــد الكليــة وســعادة وكيــل الكليــة 
للشــؤون األكاديميــة وتــم تعريــف الطــالب والطالبــات بخطــط وبرامــج الكليــة ولوائــح الجامعــة والمقــررات 
العلميــة داخــل كل قســم. كمــا حرصــت إدارة الكليــة علــى تقديــم هديــة رمزيــة لــكل الطــالب والطالبــات الجــدد.

زيــارة تفقديــة قــام بهــا ســعادة عميــد الكليــة لجميــع الفصــول الدراســية أثنــاء انعقادهــا فــي األســبوع األول 	 
مــن الدراســة لضمــان انتظــام الدراســة مــن أول يــوم وتحفيــز جميــع طــالب وطالبــات الكليــة للتفــوق الدراســي 

والتعــاون مــع إدارة الكليــة فــي تحقيــق أفضــل االنجــازات.
أو 	  بالصــور  توثيقهــا  بعــد   – والفعاليــات  واألنشــطة  اإلنجــاز  تقاريــر  ترفــع  متميــزة  إعالميــة  لجنــة  وجــود 

الفيديوهــات – علــى الحســاب الخــاص بالكليــة فــي تويتــر بعــد نهايتــه النشــاط مباشــرة بحيــث يطلــع جميــع 
عليــه.  المنســوبين 

تشــكيل مجموعــات علــى الواتســاب حســب طبيعــة كل مجموعــة )أعضــاء مجلــس كليــة – أعضــاء مجلــس 	 
قســم – أعضــاء وكالــة داخــل الكليــة – أعضــاء إحــدى اللجــان...( وذلــك لســهولة توصيــل المعلومــة أو التكليــف 

المطلــوب فــي أســرع وقــت ممكــن.
برنامــج مراســالت والــذي تــم تدريــب كل المتعامليــن معــه بالكليــة علــى كيفيــة اســتخدامه مــن خــالل أكثــر مــن 	 

دورة تدريبييــة قــام بهــا المختصــون فــي الجامعــة لجميــع األعضــاء المعنييــن بالكليــة.
البريــد االلكترونــي والــذي يتــم فيــه تواصــل عمــادة الكليــة بشــكل مباشــر مــع جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 	 

ــة. ــن بالكلي والفنييــن واإلداريي

صور من اللقاء التعريفي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية
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صور من اللقاءات التعريفية للطالب والطالبات الجدد بالكلية

صور من تواصل إدارة الكلية مع الطالب والطالبات من خالل التغريدات على حساب الكلية 
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7(    التواصل مع الطالب الجدد بالجامعة 

تحــرص عمــادة الكليــة علــى المشــاركة فــي األســبوع التعريفــي للطــالب الجــدد بالجامعــة والــذي يعقــد فــي األســبوع 
األول من العام األكاديمي حيث يقوم ســعادة عميد الكلية بعمل تعريف شــامل للكلية وأقســامها العلمية المختلفة 

وأهــم األنشــطة المنهجيــة والالمنهجيــة بهــا وفــرص الوظيف لخريجيها.

صور لقاء سعادة عميد الكلية بطالب الجامعة الجدد في األسبوع التعريفي





دور إدارة الكلية واألقسام األكاديمية 
في التعامل مع أزمة كورونا
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دور إدارة الكلية واألقسام األكاديمية في التعامل مع أزمة كورونا

أوال: استكمال المقررات الدراسية

تميــزت كليــة الصحــة العامــة بإدارتهــا وأقســامها األكاديميــة بالتعامــل المبكــر والمتميــز مــع القــرارات الــواردة مــن 
إدارة الجامعــة فــي هــذا الشــأن ممــا كان لــه أثــره الكبيــر فــي الحفــاظ علــى كامــل جوانــب العمليــة التعليميــة بالكليــة 
ــه جميــع منســوبي الكليــة مــن  ــرة وهــو مــا شــهد ب دون مســاس باألهــداف المقــررة وعــدم وجــود مشــاكل مؤث

طــالب وطالبــات وأعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم . 
وتتلخص أهم االجراءات والجهود التي اتخذتها الكلية للتعامل مع هذه األزمة فيما يلي:

منــذ اليــوم األول لصــدور القــرارات المتعلقــة بالتحــول إلــى اســتكمال المقــررات عــن بعــد لجميــع طــالب وطالبــات 
ــة الشــؤون األكاديميــة ومنســقي الشــؤون  الجامعــة تــم إنشــاء لجنــة متابعــة برئاســة ســعادة عميــد الكليــة ووكال
األكاديميــة باألقســام العلميــة وتــم وضــع آليــة لمتابعــة انتظــام العمليــة التعليميــة عــن بعــد دون أي قصــور أو حذف 

أيــا مــن مكونــات المقــررات الدراســية المعتمــدة فــي وصــف المقــررات. وقــد تمثلــت هــذه اآلليــة فيمــا يلــي:

بالنســبة للمقــررات النظريــة التــي ال تتضمــن جوانــب عمليــة: تــم تصميــم جــداول مخصصــة لمتابعــة أداء 	 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كل قســم ونســبة االنجــاز اإلجماليــة فــي الكليــة كلهــا. وبعــد تجميــع نتائــج هــذه 
المقــررات يتــم عقــد اجتمــاع دوري أســبوعي برئاســة ســعادة عميــد الكليــة لمناقشــة محتواهــا ممــا كان لــه أثــره 

الكبيــر فــي انتظــام العمليــة التعليميــة بكامــل جوانبهــا.
مناســبة 	  آليــات  تــم حصرهــا ووضــع  فقــد  عمليــًا:  جــزءًا  تتضمــن  التــي  أو  العمليــة  للمقــررات  وبالنســبة 

وغيرهــا. الحقليــة  للزيــارات  بديلــة  وتقاريــر  المعمليــة  للتجــارب  محــاكاة  عمــل  مثــل  الســتكمالها 

نماذج من التقارير األسبوعية النتظام الدراسة عن بعد في الكلية خالل أزمة “كورونا”  
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ثانيا: االستعدادات لالختبارات النهائية

تم اإلعداد المبكر لالختبارات النهائية للفصل الدراسي من خالل اإلجراءات التالية:

تشــكيل لجنــة لإلشــراف علــى االختبــارات االلكترونيــة بالكليــة بقــرار رســمي مــن ســعادة عميــد الكليــة بتمثيــل 	 
مــن وكالــة الشــؤون األكاديميــة ووحــدة جــودة االختبــارات ووكالــة الجــودة وخدمــة المجتمــع بالكليــة.

تــم التأكــد مــن إلمــام جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة بآليــات وضــع االختبــارات االلكترونية وعقــد اللقاءات 	 
التدريبيــة بالتعــاون مــع عمــادة التعليــم عــن بعد

قامــت اللجنــة باإلشــراف علــى إعــداد اإلختبــارات النهائيــة ومطابقتهــا للتعليمــات الموصــى بهــا مــن قبــل مركــز 	 
جــودة االختبــارات بالجامعــة، وذلــك مــن خــالل التغذيــة المســتمرة بالتعليمــات والتوجيهــات الخاصــة بهــذا الشــأن.

تــم توجيــه جميــع أعضــاء أعضــاء هيئــة التدريــس بعمــل بدائــل لالختبــار النصــف فصلــي الــذي تــم الغائــه بقــرار 	 
مــن وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة ، فكانــت فرصــة جيــدة لألعضــاء للتــدرب علــى وضــع اختبــارات قصيــرة 

واكتشــاف المعوقــات مبكــرًا للتغلــب عليهــا قبــل االختبــارات النهائيــة.
تــم تذكيــر جميــع أعضــاء التدريــس والطــالب والطالبــات بالكليــة بضوابــط االختبــارات النهائيــة الــواردة مــن إدارة 	 

الجامعــة والتأكــد مــن التــزام الجميــع بهــا واإلجابــة علــى التســاؤالت وحــل المشــاكل المتعلقــة بهــا.
تــم وضــع جــدول شــامل لجميــع اختبــارات الكليــة حســب الموعــد المحدد مــن وكالة الجامعة للشــؤون األكاديمية 	 

وتمــت فيــه مراعــاة توزيــع المقــررات علــى الوقــت الكلــي المحــدد تجنبــًا لحــدوث ضغــط علــى النظــام ممــا قــد 
يتســبب فــي تعطيلــه. وقــد روعــى فــي هــذا الجــدول توفــر كافــة التفاصيــل الالزمــة لمتابعــة االختبــار ومنهــا 

االيميــالت الخاصــة بمدرســي المقــررات.
تــم توزيــع رابــط االختبــار الخــاص بالكليــة – والــذي حددتــه وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة – علــى جميــع 	 

ــار كمــا ســيرد توضيحــه فــي  ــاء االختب ــه أثن ــة للدخــول علي ــات بالكلي ــة التدريــس والطــالب والطالب أعضــاء هيئ
الفقــرة التاليــة.

نماذج من تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطالب لالختبارات عن بعد خالل أزمة “كورونا”  
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ثالثا: إدارة االختبارات النهائية

ــة خــالل  ــي اتخذتهــا الكلي ــراءات الت ــارات عــن بعــد إال أن اإلج ــى لعمــل االختب ــة األول ــى الرغــم مــن أنهــا التجرب عل
فتــرة االختبــارات النهائيــة بالكليــة كان لهــا أثرهــا الكبيــر فــي ســير االختبــارات بســهولة ويســر ودون أي مشــاكل أو 

معوقــات وقبولــت بثنــاء جميــع منســوبي الكليــة مــن طــالب وطالبــات وأعضــاء هيئــة تدريــس. 

وتمثلت هذه االجراءات فيما يلي: 
قامــت اللجنــة المشــرفة علــى االختبــارات بالتواجــد بشــكل كامــل فــي وقــت االختبــارات المحــدد للكليــة مــن 	 

بدايتــه إلــى نهايتــه )1:00 – 5:00 عصــرًا( فــي جميــع أيــام االختبــارات علــى الرابــط المحــدد الكليــة وبحضــور 
متميــز لممثليــن عــن عمــادة التعليــم عــن بعــد.

تــم تواجــد أعضــاء هيئــة التدريــس مــع اللجنــة المشــرفة علــى االختبــارات فــي نفــس الرابــط كل حســب الوقــت 	 
المخصــص الختبــاره بحيــث يتــم توجيــه مــدرس المقــرر لحــل المشــكلة فــي حينهــا ودون أي تأخيــر.

تــم توجيــه جميــع الطــالب والطالبــات بالكليــة للدخــول علــى نفــس الرابــط وقــت حــدوث أي مشــكلة ليتــم 	 
عرضهــا علــى جميــع المتواجديــن وحلهــا فــي أســرع وقــت.

تــم متابعــة حضــور جميــع الطــالب والطالبــات فــي االختبــارات حســب الجــدول المقــرر، وفــي حــال وجــود أحــد 	 
منهــم تأخــر عــن الدخــول لإلختبــار كان يتــم التواصــل معــه لمعرفــة ســبب تأخــره وتوجيهيــه لالنتظــام فــي االختبــار.

ــار لرفــع أعذراهــم علــى نظــام ســجالت 	  ــات للطــالب اللذيــن تخلفــوا نهائياعــن دخــول االختب تــم ارســال خطاب
الطــالب فــي أســرع وقــت ممكــن لتتمكــن إدارة الكليــة مــن إقــرار قبــول العــذر أو عــدم قبولــه وتوجيــه القســم 

العلمــي المعنــي إلعــادة االختبــار بالتنســيق مــع المتغيبيــن فــي حــال قبــول العــذر.
قــام مديــر وحــدة جــودة االختبــارات بالكليــة بعمــل رصــد يومــي لســير عمليــة اإلختبــارات اإللكترونيــة وتســجيل 	 

الحــاالت الفنيــة والتقنيــة تباعــًا ووضعهــا فــي الملــف المشــترك مــع مركــز جــودة اإلختبــارات التابــع لســعادة 
وكيــل الجامعــة للشــؤون األكاديميــة.

ويلخص الجدول التالي الحصر الكامل لجميع الجهود التي قامت بها اللجنة المشرفة على االختبارات	 

Question Mark & Blackboard     >>     نوع المنصة

عدد المشكالت التي تم حلها     <<     7 تقنية + 3 فنية

عدد الطالب الذين تغيبوا عن اإلختبار     <<     4

عدد الطالب الذين اتموا اإلختبار     <<     1205

عدد الطالب المفترض دخوله االختبار     <<     1209

عدد المقررات التى إحتاجت الى إعادة جدولة     <<     0

عدد المقررات التي تم إنجازها     <<     63

عدد المقررات المفترض انجازها     <<     63

عدد أيام اإلختبارات     <<     14
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رابًعا: أبرز المبادرات والبرامج التي قدمتها أقسام الكلية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا

م
اسم )المبادرة 

/ البرنامج / 
المشروع(

أبرز المنجزاتالفئة المستهدفةوصف مختصر عن البرنامج

برنامج الترميز 1
الطبي

بالتعاون مع األكاديمية 
الصحية التابعة لهيئة 

التخصصات الصحية، تقدم 
أعضاء هيئة التدريس 

في قسم إدارة وتقنية 
المعلومات الصحية  بتدريس 

الطالبات أسس الترميز 
الطبي و تأهليهم لممارسة 

المهنة بعد التخرج.

الخريجات الحاصالت 
على درجة البكالوريس 

في اي من 
التخصصات والغير 

موظفات حاليًا

تحويل العملية بالكامل الى تعليم عن 
بعد حيث يتم تقديم المحاضرات كما في 

الخطة الزمنية بشكل متزامن.

2

تهيئة 
أعضاء هيئة  

التدريس على       
Blackboard  و 

 Microsoft
teams

أعّد بعض أعضاء هيئة 
التدريس في قسم إدارة 

وتقنية المعلومات الصحية 
دليلين عن برامج تدعم 

التعليم عن بعد و فيديو 
تعريفي واحد عن آلية 
االختبارات باستخدام

Black board 

أعضاء هيئة التدريس 
في كلية الصحة 

العامة

تدريب عن بعد بخاصية zoom و برنامج 
question mark

مبادرة واعي3
حملة خدمة مجتمعية تهدف 
إلى زيادة وعي المراجعين 

في المستشفيات لحقوقهم

المرضى والمراجعين 
في المستشفيات

تقديم رسائل تعريفية بالتطبيقات 
االلكترونية الخاصة بوزارة الصحة والتي 

قد تساهم في الحد من انتشار فايروس 
كورونا باستخدام منصة تويتر

متابعه مشاريع 4
التخرج

ارسال استبيان لكل الطالب 
والطالبات لدراسة وضعهم 
في مشاريع التخرج واجراء 
الالزم بوضع خطط وحلول 

فرديه لكل مشروع

طالب ومشاريع التخرج

دراسة حاله كل مشروع تخرج على حدا . 1
من ناحية الوضع الحالي في جمع 

البيانات.
تقديم الحلول لكل مشروع  وتم . 2

مناقشتها والموافقة عليها في 
مجلس القسم .

5

حملة التثقيف 
عن فيروس 

كورونا 
المستجد

COVID-19

التعرف على أساليب الوقاية 
واالرشادات الصحية الالزم 

اتباعها

طالبات ومنسوبات 
كلية التربية بالدمام 

و أمهات ذوي 
االحتياجات الخاصة 
في مركز شموع 

األمل للتربية الخاصة 
والتأهيل، ومنسوبات 

المركز

عرض فيديو تثقيفي من إنتاج قسم . 1
الصحة العامة بالشراكة مع عمادة 

التعليم االلكتروني.
توزيع حقيبة الوقاية ضد كورونا . 2

)Anti-Corona Kit( والتي تحتوي 
على التالي:

مادة تثقيفية حول الفيروس/طرق 	 
الوقاية/ نصائح عامة.

معقم، كمام طبي، قفازات.	 
قامت إدارة الكلية بطلب إقامة الحملة . 3

مرة أخرى لما القته من استحسان 
وإقبال الطالبات.

مبادرة تعزيز6
محاضرات وفقرات توعوية 
لتعزيز السلوكيات الصحة 

مصممة لتثقيف صغار السن

طالب الروضة وطالب 
وطالبات المدارس 

االبتدائية والمتوسطة 
في الخبر والظهران 

والدمام

توزيع أنشطة تثقيفية مسلية . 1
لألطفال إلنجازها في المنزل وترسيخ 

المفاهيم الصحية.
التركيز على النظافة الشخصية . 2

وأساليب الوقاية من منطلق التثقيف 
حول فيروس كورونا المستجد.
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور من بعض التعليمات الواردة من عمادة الكلية خالل فترة أزمة “كورونا”  

صور من بعض التغريدات الواردة من عمادة الكلية بشأن الوقاية من فيروس “كورونا”  
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نماذج من اإلبداعات لتثقيف الطالب والطالبات في الكلية بأزمة “كورونا” 

مناقشة رسائل الماجستير لطالب الدراسات العليا خالل أزمة “كورونا”  





انتظام العملية التعليمية وتطويرها
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

انتظام العملية التعليمية وتطويرها بكلية الصحة العامة

)1(    األقسام األكاديمية بالكلية:
جدول )1-1( األقسام العلمية بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام 1440/1441هـ

)2(    دور إدارة الكلية واألقسام األكاديمية في تطوير العملية التعليمية:
تبــذل إدارة الكليــة واألقســام األكاديميــة بهــا جهــدًا بــارزًا فــي تطويــر العمليــة التعليميــة. ويبيــن الجــدول التالــي 

أهــم المبــادرات والجهــود التــي تمــت خــالل العــام األكاديمــي 1441-1440هـــ فــي هــذا الشــأن. 

جدول )2-1( البرامج األكاديمية التي حصلت على اعتماد أكاديمي عام 1440/1441هـ   

جدول )3-1( أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التعليمية التطويرية لكلية الصحة العامة عام 1440/1441هـ

التخصصات القسم
بمرحلة البكالوريوس

التخصصات 
بمرحلة الدبلوم

التخصصات ببرامج الدراسات العليا

دبلوم عاليماجستير

- --برنامج صحة البيئةصحة البيئة

إدارة وتقنية 
المعلومات الصحية

برنامج إدارة وتقنية 
جودة الرعاية الصحية -المعلومات الصحية

-وسالمة المرضى

-الصحة العامة-برنامج الصحة العامةالصحة العامة

اسم )المبادرة / م
الفئة وصف مختصر عن األهدافالبرنامج / المشروع(

المستهدفة
نسبة المتحقق 

أبرز المنجزاتخالل العام

مبادرة االختبارات 1
المهنية

هي إحدى المبادارات السبع التي 
تهدف الى تحسين جودة التعليم 

والتعلم و تجربة الطالب. هدف 
المبادرة هو التأكد من جاهزية 

الطالبات الجتياز االختبار المهني 
بنجاح من المحاولة االولى.

طالبات كلية 
%90الصحة العامة

تم إعداد قائمة 
باالختبارات المهنية 
التي تتناسب مع 
مقومات خريجات 

القسم

مراجع واعي2
 حملة خدمة مجتمعية تهدف 

إلى زيادة وعي المراجعين في 
المستشفيات لحقوقهم 

المرضى 
والمراجعين 

في 
المستشفيات

100%

القت هذه الحملة 
نجاحًا واسعًا و 

إقباأل كبيرًا من قبل 
المراجعين

جهة االعتماداسم البرنامج م

في مراحل اإلعداد للحصول على االعتماد االكاديميصحة البيئة  1

في مراحل اإلعداد للحصول على االعتماد االكاديميإدارة وتقنية المعلومات الصحية2

في مراحل اإلعداد للحصول على االعتماد االكاديمي الصحة العامة 3
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اسم )المبادرة / م
الفئة وصف مختصر عن األهدافالبرنامج / المشروع(

المستهدفة
نسبة المتحقق 

أبرز المنجزاتخالل العام

مبادرة سالم3

هي مبادة لرفع مستوى الوعي 
بالسالمة المنزلية والسالمة 

والصحة المهنية للمجتمع 
المدرسي وخلق بيئة سليمة خالية 
من المخاطر بكافة أشكالها وتعزيز 
مفهوم الصحة والسالمة المهنية 

لديهم وتأهليهم للتعامل مع 
الظروف الحالية والتي قد تطرأ 

أو تحدث مستقباًل وذلك للتقليل 
والحد منها للحفاظ على مجتمع 

آمن وسليم فالسالمة هي 
مسؤولية الجميع.

طالب 
المدارس في  

المرحلتين 
المتوسطة 

والثانوية

100%

إتمام األهداف 
من الحملة وكذلك 
التغطية اإلعالمية 

المصاحبة لها

انجاز مشاريع التخرج باتباع مبادرة مشاريع التخرج4
مشاريع التخرج   

طالب 
وطالبات كلية 
الصحة العامة

تم انجاز 11 مشروع 100%
تخرج

مشروع تطوير 5
المنهج الدراسي

 تحليل المنهج الدراسي الحالي و 
تطوير نقاط الضعف فيه 

طالبات كلية 
%80الصحة العامة

االستفادة من اراء 
الخبراء في مجال 
ادارة المعلومات 
الصحية لتطوير 

البرنامج المستحدث

6
مشروع مراجعة 

توصيفات المقرر 
الى النموذج الجديد

نسبة %70المقرراتمراجعة مخرجات التعلم 

تم تطوير اليات 
التعلم والتقييم في 
المقررات التي تم 

تدريسها في الفصل 
الدراسي الثاني

مشروع تطوير اليات 7
نسبة %70المقرراتتحديث اليات التقييمالتقييم

تم تطوير اليات 
التعلم والتقييم في 
المقررات التي تم 

تدريسها في الفصل 
الدراسي الثاني

برنامج الترميز 8
الطبي

بالتعاون مع األكاديمية الصحية 
التابعة لهيئة التخصصات الصحية، 

تقدم أعضاء هيئة التدريس في 
قسم إدارة وتقنية المعلومات 

الصحية  بتدريس الطالبات 
أسس الترميز الطبي و تأهليهم 

لممارسة المهنة بعد التخرج.

الخريجات 
الحاصالت 
على درجة 
البكالوريس 
في اي من 
التخصصات 

والغير 
موظفات حاليًا

30%
فرز و مقابلة 

المتقدمات على 
البرنامج.
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

اسم )المبادرة / م
الفئة وصف مختصر عن األهدافالبرنامج / المشروع(

المستهدفة
نسبة المتحقق 

أبرز المنجزاتخالل العام

مبادرة االمتياز9

تهدف المبادرة الى التعاون 	 
الطويل األمد مع مستشفى 

الملك فهد التخصصي بالدمام 
وتحديدا التجمع الصحي األول 

وذلك عن طريق تدريب طلبة 
قسم الصحة العامة لمدة 

عام دراسي كامل و خوضهم 
للمشاركة في عدة مشاريع 

صممت خصيصا لتوائم 
مخرجات التعلم لكلية الصحة 

العامة و التي من شأنها اتاحة 
الفرصة للطلبة الكتساب الخبرة 

المهنية العالية الجودة و ذلك 
من خالل عملهم مع مجموعه 
تم اختيارها بعناية للتدريب و 

التوجيه. كما ان هذه المشاريع 
المختلفة تتم بإشراف مباشر 

من أعضاء هيئة تدريس قسم 
الصحة العامة والذين بدورهم 

يعملون كمسهلين لهذه 
المشاريع.

كذلك من أهداف هذه المبادرة 	 
هو استمرارها و توسيعها 

لتشمل التجمع الصحي الثاني 
و الثالث.

تطمح المبادرة بتوظيف طلبة 	 
قسم الصحة العامة و ذلك 

بعد انهاء فترة التدريب.
التعاون بين جامعة االمام 	 

عبدالرحمن بن فيصل و 
التجمع الصحي األول لتقديم 
محاضرات و ورش عمل في 

مختلف المجاالت التي من 
شأنها اثراء التجربة العلمية 

والعملية للجهتين 

طالب 
وطالبات 

وأعضاء هيئة 
التدريس

قسم الصحة 
العامة

جار العمل عليها

انضمام الطلبة 
للبرنامج في الوقت 
المحدد و ذلك في 
شهر يونيو 2020، 

على ان تكون البداية 
ببرنامج تمهيدي 
من شأنه تأهيل 

الطلبة لبيئة العمل 
و اكتساب بعض 
المهارات الالزمة 
التي ال تستلزم 

حضور الطلبة في 
مقر العمل خالل 

جائحة كورونا وذلك 
للحد من انتشار أي 
عدوى حيث سيتم 

عقد الورش التدريبية 
عن بعد باستخدام 
بعض المنصات 

والمواقع االلكترونية 
قبل ضم الطلبة 
للعمل الميداني 

في المشاريع والذي 
يتطلب تواجدهم في 

مقر العمل .

التحضير االلكتروني9
تفعيل التحضير االلكتروني 	 
حصر المتغيبين ومراجعتهم 	 

أوال بأول

جميع أعضاء 
%100هيئة التدريس

وجود متابعة 
اسبوعية للتحضير 

االلكتروني من خالل 
جدول تفصيلي 
بجميع المقررات 
الدراسية وما تم 

بشأنها في التحضير 
االلكتروني
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صور اجتماع قسم صحة البيئة بالكلية باللجنة االستشارية الخارجية

صور كلمة سعادة عميد الكلية في برنامج الترميز الطبي  

صور من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبين جهات من داخل وخارج الجامعة  





طالب البكالوريوس
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

 )1(     أعداد طالب البكالوريوس  
جدول )1-2( الطلبة المستجدون )بكالوريوس - دبلوم الجامعي( عام 1440/1441هـ

جدول )2-2(  الطلبة المقيدون )بكالوريوس - دبلوم الجامعي( عام 1440/1441هـ

جدول )3-2( الطلبة الخريجون )بكالوريوس - دبلوم الجامعي( عام 1440/1441هـ

جدول )4-2(  عدد الطالب المنسحبين والراسبين والمنقطعين عن الدراسة عام 1440/1441هـ

اإلجماليطالباتطلبةالكلية

104555الصحة العامة

القسم 
)التخصص(

السنة الخامسة السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانية
اإلجمالي)االمتياز(

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

إدارة وتقنية 
المعلومات 

الصحية
-20-20-15-30-85

-50-24-15-11--صحة البيئة

4566--102524251116الصحة العامة

104535452531243095151اإلجمالي

المستوى الكلية
الدراسي

عدد الطالب 
الراسبين

عدد الطالب 
المنسحبين

عدد الطالب 
المفصولين

عدد الطالب 
المنقطعين عن 

الدراسة

عدد 
طالب

النسبة إلى 
عدد الطلبة 
في العام 
الدراسي 

)٪(

عدد 
طالب

النسبة إلى 
عدد الطلبة 
في العام 
الدراسي 

)٪(

عدد 
طالب

النسبة إلى 
عدد الطلبة 
في العام 
الدراسي 

)٪(

عدد 
طالب

النسبة إلى 
عدد الطلبة 
في العام 
الدراسي 

)٪(

الصحة العامة

0000%0023.6السنة الثانية

0000%22.5%11.2السنة الثالثة

0000%0035.4السنة الرابعة

0000%73.6%11.2اإلجمالي

اإلجماليطالباتطلبةالقسم )التخصص(

1616-إدارة وتقنية المعلومات الصحية

11-11صحة البيئة

91524الصحة العامة

51 31 20اإلجمالي



41

)2(   األنشطة المنهجية لطالب وطالبات البكالوريوس بالكلية:

أ .   المشروعات البحثية:
تتميــز كليــة الصحــة العامــة بتنــوع األنشــطة المنهجيــة المتعلقــة بالمقــررات الدراســية وتشــمل المحاضــرات 
ــع  ــة. وخــالل العــام األكاديمــي 1441-1440هـــ انتظمــت جمي ــات الميداني ــة والتدريب ــة والتجــارب المعملي الفصلي
هــذه األنشــطة دون حــدوث مشــاكل أو تأخيــر أو تعطيــل ألي مقــررات. وعلــى الرغــم مــن تميــز جميــع المقــررات 
الدراســية بالكليــة، إال أنــه كان أكثرهــا تميــزًا وبــروزًا مقــرر مشــروع التخــرج طــالب المســتوى الثامــن بالكليــة. فقــد تــم 
انجــاز عــدد 23 مشــروع بحثــي قــام بهــا الطــالب بشــكل كامــل تحــت إشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة. فقــد 
أوصــت إدارة الكليــة جميــع األقســام العلميــة بضــرورة اســتخراج أبحــاث علميــة مــن هــذه المشــاريع ونشــرها فــي 

مجــالت محكمــة ومرموقــة. وتبيــن الجــداول التاليــة تفاصيــل هــذه المشــروعات.

جدول )5-2(  بيان تفصيلي بمشاريع التخرج لطالب وطالبات البكالوريوس خالل عام 1440/1441هـ

عنوان البحثالقسماسم الطالبةم

فاطمه مالك بن سلمان االحمد1
فاطمه زكي بن محمد السادة

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

Examining the Utilization of Services Provid-
 ed to Insured Patients at the Maternity and

Children Hospital

ايمان حسين بن طاهر الجنوبي2
أمل سلمان صالح بورقه

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

 Factors Influencing Potential Kidney Donors
Willingness to Donate

3
فلك عادل عبدالله الدار

زينب ابراهيم بن حسن الخضراوي
ندى سعود بن علي آل نصيف

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

 Factors Influencing the Use of "Rased"
System in IAU Dental Hospital

غاليه صالح محمد السعوي4
لجين عبدالحليم بن منصور المرهون

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

 Assessing patients’ trust among public and
 private physicians in the kingdom of Saudi

Arabia

هبه سعد محمد الشمراني5
فاطمه حسين بن صالح األحمد

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

Design and development of a gamifica-
 tion infection control framework for Saudi

children

ساره علي بن عبدالله الصادق6
زينب علي سلمان آل ناصر

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

 Mobile Ambulatory Application "Asifny"
 and Traditional Phone request "997": A

comparative Cross-Sectional Study

ليان محمد علي العتيبي7
علياء عبدالله بن عبدالكريم الغضبان

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

 Physicians' perception of patient safety
culture and its effect on medical errors

فاطمه ماجد بن عون المبارك8
نوف حسن حامظي

إدارة وتقنية المعلومات 
The effectiveness of the priority cardالصحية

نرمين الغنام9
Quality of life among post-menopausal الصحة العامةحنان ابوحليقة

women in Dammam

رهف الشهري10
الصحة العامةدانيه الغامدي

 The effect of varicose veins on the quality of
 life of adult female workers in the eastern

region, Saudi Arabi

11
حوراء المشهد
حوراء الصفار

روؤى اآلبراهيم
Perception of Cosmetic Surgery Among الصحة العامة

females in Eastern Province of Saudi Arabia
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

عنوان البحثالقسماسم الطالبةم

شهالء المزين12
Prevalence, factors and adverse effects associated with الصحة العامةفاطمة الحداد

workaholism among Saudi women

13
نوره الموسى
سارة السلطان
نادين الثابت

الصحة العامة
 Assessment of occupational safety climate and hazards
 in industrial state in Dammam, Saudi Arabia-Gender

differences

14
جمانة الحنفوش
ساره المعني
نورة الخالدي

الصحة العامة
 Anthropometric characteristics of female primary

 school children and family socioeconomic status, in
.Dammam city, Eastern Saudi Arabia

15
ياسين عبد الغني المبروك

محمد علي القرين
جعفر عبد الله المرزوق

الصحة العامة

Comparative Analysis of Physical Activity and Depres-
sion between Health Science Students and Social Sci-
 ence Students at Public Sector university , Dammam,

KSA

فيصل عبد العزيز آل بوقيته16
الصحة العامةصالح عادل الهليل

Prevalence and associated factors of childhood over-
weight/obesity and physical activity among male mid-

dle school students in eastern province Khobar city

حسن عبد المنعم المهناء17
الصحة العامةمحمد علي عصفور

 Association between Playing Video Games and Physical
 Activity among Middle School Students in Qatif and

Saihat - Saudi Arabia

محمد طاهر الساده18
Physical Activity among Health Sectors Male Students الصحة العامةمنتظر علي آل خليفة

in Imam Abdulrahman Bin Faisal University

عمر صالح النهدي19
الصحة العامةماجد أحمد الحجيالن

 Prevalence of obesity and overweight among the
health science colleges male students in Imam Abdul-

rahman bin Faisal university

دحام فالح الشمري20
Bioactive Compounds from Trufflesصحة البيئةعبد العزيز عايد الشمري

21

عبد العزيز عصام المحمود
الوليد خالد الزهراني
محمد فؤاد المطرود
محمد مهنا الدوسري

صحة البيئة
 Assessment of Fluoride levels and other physiochemical
 and microbial parameters in drinking water distribution

stations in Dammam, Saudi Arabia

22

علي عبد الله البقشي
علي عبد الله الحبيب
حسين علي التريكي

يوسف فاخر آل توفيق

Study of some heavy metals in natural honey and صحة البيئة
processed honey

23

خالد عبد الرحمن الفرج
سلطان مساعد الرشيدي

عبد الهادي محمد القحطاني
حسين علي آل خليفة

Indoor air quality and safety preparedness in urban صحة البيئة
nurseries at Dammam and Khobar Cities
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ب .    التدريب الميداني:
ــة.  ــب النظري ــى الجوان ــة إضافــة إل ــب عملي ــة الصحــة العامــة جوان ــد مــن المقــررات الدراســية بكلي تتضمــن العدي
وتشــمل الجوانــب العمليــة التجــارب المعمليــة فــي المعامــل الخاصــة بالكليــة والتدريبــات الميدانيــة فــي العديــد 
مــن القطاعــات خــارج الجامعــة مثــل القطــاع الصحــي والصناعــي والحكومــي. ويوضــح الجــدول التالــي الرحــالت 

والزيــارات الميدانيــة لطــالب وطالبــات الكليــة خــالل عــام 1440/1441هـــ.

جدول )6-2(   الرحالت والزيارات الميدانية لطالب وطالبات كلية الصحة العامة خالل عام 1440/1441هـ

مدة التدريب/جهة التدريبالقسم
ساعة

عدد المستفيدين من 
التدريب 

)طالب وطالبات(

الصحة العامة

وكالة خدمة مجتمع بالتعاون مع ادارة الصحة 
252المدرسيه

228مركز طب االسرة والمجتمع )فامكو(

الدفاع المدنى + مركزسلطان بن عبدالعزيز للعلوم 
452والتقنية "سايتك"

628وكالة خدمة مجتمع بالتعاون مع ادارة الصحة المدرسيه

إدارة مكافحة العدوى مستشفى الملك فهد 
452التعليمي الخبر

صحة البيئة

111 يوممحطات معالجة الصرف الصحى بمدينة الدمام

111 يوممحطات معالجة الصرف الصحى بمدينة الخبر

111 يوممحطات معالجة الصرف الصحى بمدينة القطيف

1226 يومبعض مدارس الدمام والخبر والظهران )مبادرة سالم(

26أسبوعالمدينة الصناعية بالدمام 1

1026 أيامالمدينة الصناعية بالدمام 2

114 يومالمدينة الصناعية بالدمام 3

114 يومجمعية السالمة العربية

120 يومالدفاع المدنى السعودى

إدارة وتقنية 
المعلومات 

الصحية

320 أشهرمستشفى الملك فهد التخصصي

320 أشهرمستشفى الدمام المركزي

320 أشهرمستشفى الملك فهد الجامعي
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور من التدريب الميداني لطالب قسم صحة البيئة بالكلية 

)3(   األنشطة الالمنهجية لطالب وطالبات البكالوريوس بالكلية:

يمــارس طــالب وطالبــات كليــة الصحــة العامــة العديــد مــن األنشــطة الالمنهجيــة المنظمــة والتــي تهــدف إلــى 
تنميــة المهــارات المطلوبــة مــن الطالــب الجامعــي بشــكل عــام وطالــب كليــة الصحــة العامــة بشــكل خــاص وفــي 
مقدمتهــا القــدرة علــى التواصــل مــع المجتمــع وخدمتــه واكتســاب العلــوم والمعــارف فــي التخصــص وغيرهــا. 
كمــا أن لكليــة الصحــة العامــة مجلــس طالبــي للبنيــن وآخــر للبنــات يتبعــان ســعادة عميــد الكليــة مباشــرة وتختــص 
هــذه المجالــس باالشــراف علــى األنشــطة الطالبيــة الالمنهجيــة مــن خــالل نــادي كليــة الصحــة العامــة والــي تمــت 
الموافقــة علــى انشــائه. وتبيــن الجــداول والصــور التاليــة تفصيــاًل لألنشــطة الالمنهجيــة التــي قدمــت لطــالب 

كليــة الصحــة العامــة خــالل العــام الدراســي  1440 1441-هـــ.

صور من األنشطة البحثية لطالبات الكلية 
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صور من األنشطة البحثية لطالبات الكلية

صور من محاضرة كيف تعزز من فرص توظيفك في مجال الصحة العامة

جدول )7-2(  األنشطة الثقافية المقدمة لطالب وطالبات كلية الصحة العامة خالل عام 1440/1441هـ

نوع النشاطنوع النشاطم
)محاضرة - ندوة - مسابقة ...(

عدد الطالب المستفيدين

إجماليطالباتطالب

 71121192توعيةانتخابات المجلس الطالبي1

كيف تعزز من فرص توظيفك 2
40 -40 محاضرة في مجال الصحة العامة 

121121- محاضرة يوم الصحة النفسية 3
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور تغريدة يوم التوعية بالصحة النفسية

صور تغريدة تهنئة إدارة الكلية للطالب والطالبات المنتخبين في المجلس الطالبي

جدول )8-2(  األنشطة التدريبية المقدمة لطالب وطالبات كلية الصحة العامة خالل عام 1440/1441هـ

جدول )9-2(  األنشطة االجتماعية المقدمة لطالب وطالبات كلية الصحة العامة خالل عام 1440/1441هـ

نوع النشاطنوع النشاطم
)محاضرة - ندوة - مسابقة ...(

عدد الطالب المستفيدين

إجماليطالباتطالب

 71121192 محاضرة برنامج ملهمون1

121121- محاضرة + مسابقة اكتساب مهارة إدارة الوقت 2

نوع النشاطنوع النشاطم
)محاضرة - ندوة - مسابقة ...(

عدد الطالب المستفيدين

إجماليطالباتطالب

100 5050 لقاء مفتوح جلسة حوارية مع أ. نجيب الزامل 1

121121-  ترفيهي رحلة الى شاطئ الجامعة2

121121- ترفيهي حفل اليوم الوطني 3
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صور للجلسة حوارية مع أ. نجيب الزامل 

جدول )10-2(   األنشطة الرياضية المقدمة لطالب وطالبات كلية الصحة العامة خالل عام 1440/1441هـ

نوع النشاطنوع النشاطم
)محاضرة - ندوة - مسابقة ...(

عدد الطالب المستفيدين

إجماليطالباتطالب

15 -15رياضي  المشاركة في دوري كرة القدم الجامعي 1

12 -12رياضي يوم رياضي ترفيهي  2

121121- مسابقة + تمرين رياضي )يوجا ( يوم الصحة النفسية 3

مسابقة المشي الرياضية لدعم حملة اللياقة البدنية 4
121121- مرضى السكري 

مشاركة أحد طالب الكلية بالفرق الرياضية 5
بالجامعة 

فريق السباحة بالجامعة وحصول 
1-1الطالب على الميدالية الفضية

مشاركة أحد طالب الكلية بالفرق الرياضية 6
1-1فريق اليد بالجامعةبالجامعة 

صور مشاركة طالب الكلية في دوري الجامعة لكرة القدم
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور فوز أحد طالب الكلية بالميدالية الفضية في السباحة وتكريم سعادة العميد له

صور من ماراثون الجري الخاص بطالبات الكلية تضامنًا مع مرضى السكري

جدول )10-2(  األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 1440/1441هـ

تاريخ إنشاء الكلية / الجهةاسم النادي الطالبيم
النادي

مجال نشاط 
النادي

األنشطة التي قدمها 
خالل العام

نادي كلية الصحة 1
العام األكاديمي كلية الصحة العامةالعامة 

1439-1438هـ 
 أنشطة ال منهجية 

متنوعة

 جميع األنشطة 
المذكورة بند األنشطة 

الالمنهجية أعاله
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صور لبعض األنشطة الطالبية المتميزة لطالبات قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بالكلية





طالب الدراسات العليا 



52

التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

)1(    برامج الدراسات العليا بالكلية:

)2(    رسائل الماجستير لطالب الكلية: 

ــام 1438-1437هـــ وهمــا برنامــج جــودة  ــم انشــاؤهما فــي ع ــن للماجســتير ت ــة الصحــة العامــة برنامجي تضــم كلي
ورعايــة المرضــى التابــع لقســم إدارة و تقنيــة المعلومــات الصحيــة وبرنامــج ماجســتير الصحــة العامــة التابــع لقســم 
الصحــة العامــة والــذي يضــم ثــالث مســارات وهــي: الوبائيــات وإدارة الرعايــة الصحية والســالمة والصحــة المهنية. 

ويبين الجدول التالي أعداد الخريجين والمقيدون والمستجدون في البرنامجين خالل عام 1441-1440هـ.

نظــرًا لظــروف فقــد تــم مناقشــة عــدد ســتة رســائل ماجســتير لطــالب الدراســات العليــا بالكليــة مــن خــالل برامــج عــن 
بعــد خــالل الفصــل الدراســي الثانــي مــن  العــام األكاديمــي 1441-1440هـــ. وهنــاك أضعاف هذا العدد من رســائل 
ــت ظــروف األزمــة دون اســتكمال  ــت أيضــًا ولكــن حال ــرض مناقشــتها فــي هــذا التوقي الماجســتير كان مــن المفت
بعــض الجوانــب العمليــة التــي تتطلــب تحــرك الطــالب فــي المجتمــع الســتكمالها، وقــد تــم تأجيلهــا جميعــًا للفصــل 

الدراســي القــادم. ويوضــح الجــدول التالــي الرســائل الســتة التــي تمــت مناقشــتها خــالل عــام 1441-1440هـــ.  

جدول )1-3(   طلبة الدراسات العليا )ماجستير( مستجدون ومقيدون وخريجون عام 1440/1441هـ

جدول )2-3(   بيان تفصيلي بمشاريع طالب الدراسات العليا البحثية خالل عام 1440/1441هـ

القسم )التخصص(
اإلجماليخريجونمقيدونمستجدون

اإلجمالي
طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

ماجستير العلوم في 
الجودة الرعاية الصحية 

وسالمة المرضى
070130902929

109222479394281ماجستير الصحة العامة

101622377183971110اإلجمالي

المشرفاسم الطالبةالموضوعم

1
 The Prevalence of Post-partum Depression and Associated Risk

 Factors Among Females at Alahsa Primary Health Care Centers in
Saudi Arabia

 Fatimah mohammed
albesher  Prof. Azza El.Mahalli

2 The Relationship between Metabolic Syndrome and Bone Mineral
Density among Menopausal Saudi Women – Case Control Study

 Essra Abdulhameed A
AldawoodDr. Mubashir Zafar

3 Prevalence of Depression Among Hypertensive Patients at Primary
Health Care Centers , Dammam, kingdom of Saudi Arabia

 Sumood Abdulbaqi
AlbasaraDr. Mohamed Shafee

4Factors associated with cessation of exclusive breastfeeding at 1 
and 2 months postpartum at Alehsa in Saudi Arabia.Amira Yousef AldaliliProf. Azza El.Mahalli

5 Musculoskeletal Disorders among dental staff in Armed Force
Hospital in Dharan

 Mashael Khaled
Alzayani

Dr. Khaled Salama
Prof. Suliman Bah

6The Impact of Electronic Health Record Implementation on Medi-
cation safety at the Royal Commission Hospital, Jubail

 Mishal Mohammed
Essa Al-HamadProf. Suliman Bah
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صور مناقشات رسائل الماجستير لطالب وطالبات الماجستير بالكلية





أعضاء هيئة التدريس
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)1(    أعضاء أعداد ومرتبات أعضاء هيئة التدريس بالكلية:

جدول )1-4(  إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بكلية الصحة العامة عام 1440/1441هـ 

جدول )2-4(  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتفرغين خالل العام 1440/1441هـ

القسم )التخصص(
اإلجماليمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

إدارة وتقنية 
المعلومات 

الصحية

1119-8-10--1--سعودي

-2---1-----1غير  سعودي

صحة البيئة
-12-5-4-3----سعودي

-7---1-5-1--غير  سعودي

الصحة العامة
2111141359--سعودي

63--1-51--11غير  سعودي

اإلجمالي
31410512641828--سعودي

153--10121-211غير  سعودي

أستاذالقسم )التخصص(
تفرغ جزئيتفرغ تام

مالحظات
أنثىذكرأنثىذكر

إدارة وتقنية المعلومات 
الصحية

-1أستاذ

-1أستاذ مشارك

10-أستاذ مساعد

9-محاضر

1-معيد

--مدرس

صحة البيئة

--أستاذ

-1أستاذ مشارك

-7أستاذ مساعد

-2محاضر

-3معيد

--مدرس
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أستاذالقسم )التخصص(
تفرغ جزئيتفرغ تام

مالحظات
أنثىذكرأنثىذكر

الصحة العامة

11أستاذ

21أستاذ مشارك

62أستاذ مساعد

15محاضر

13معيد

--مدرس

الدرجة العلمية 
والجنس

المجموعالماجستيرالدكتوراه
اإلجمالي

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

3310437الواليات المتحدة االمريكية

0100011كندا

1000101المملكة المتحدة )بريطانيا(

4410549اإلجمالي

جــدول )3-4( أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم الذين تم تعيينهــم أو التعاقد معهم خالل عام 1440/1441هـ

جدول )4-4(  أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمة خالل عام 1440/1441هـ

جــدول )5-4(  أعــداد المبتعثيــن مــن كليــة الصحــة العامــة علــى رأس البعثة موزعين حســب الدولة عام 1440/1441هـ 

الجنسية
اإلجماليمعيدمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

مالحظات
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

11112--------سعودي

-------------غير سعودي

11112--------اإلجمالي

سبب ترك الخدمةالدرجة العلميةالعددالكلية / الجهة

الصحة العامة
انهاء خدماتأستاذ مساعد1

عدم رغبته في التجديدأستاذ مساعد1

2اإلجمالي

)2(    أعداد وتوزيع المبتعثين من الكلية:
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2(    البحوث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس:

وصــل عــدد األبحــاث المنشــورة والمقبولــة للنشــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الصحــة العامــة خــالل -1440
1441هـــ )2020-2019م( إلــى 57 بحثــًا علميــًا منشــورة أو مقبولــة للنشــر فــي مجــالت دوليــة محكمــة ومصنفــة 
ومنهــا 43 بحــث منشــور أو مقبــول للنشــر  فــي المجــالت العالميــة المصنفــة )SCOPUS - ISI( حســب التفاصيــل 

الــواردة فــي الجــدول التالــي:

 تاريخجهة النشراسم الباحثمسمى البحث أو الدراسةم
النشر

1
Amassing of hydroxymethylfurfural, 

2-furfural and 5-methyl furfural in orange 
)Citrus reticulata( juice during storage

Randhawa, M.A., Javed, M.S., 
Ahmad, Z., Amjad, A., Khan, A.A., 

Shah, F.-U.-H., Filza, F.

Food Science and 
Technology2020

2

Removal of inorganic and organic 
phosphorus compounds from aqueous 
solution by ferrihydrite decoration onto 

graphene

Xuguang Li; Abdelbaky Hossam 
Elgarhy; Mohamed Elfatih Hassan; et 

al.

Environmental
Monitoring and 

Assessment
2020

3Burnout and coping methods among EMS 
professionals

Mohammed Nasser ALmutairi, Azza 
Ali El.Mahalli

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare
2020

4
An Investigation of Healthcare Worker 

Perception of Their Workplace Safety and 
Incidence of Injury

Aljabri, D., Vaughn, A., Austin, 
M., White, L., Li, Z., Naessens, J. 

Spaulding, A.

Workplace Health 
and Safety2020

5

Phenotype frequencies of major blood 
group systems (Rh, kell, kidd, duffy, mns, p, 
lewis, and lutheran( among blood donors in 

the eastern region of Saudi Arabia

Owaidah, A.Y., Naffaa, N.M., 
Alumran, A., Alzahrani, F.

Journal of Blood 
Medicine2020

6Comparing public and private hospitals’ 
service quality

Alumran, A., Almutawa, H., Alzain, 
Z., Althumairi, A., Khalid, N.

Journal of Public 
Health )Germany(2020

7
The demographic predictors of job 

satisfaction among the nurses of a major 
public hospital in KSA

Al-Haroon, H.I., Al-Qahtani, M.F.
Journal of Taibah 
University Medical 

Sciences
2020

8Enhanced microbial decontamination using 
non-thermal low-pressure argon plasma jet

Younis, W.O., Berekaa, M.M., 
Mohamed, A.-A.H.

Pakistan Journal 
of Biological 

Sciences2020

9

Modulation of host immune status by 
cryptococcus co-infection during HIV-1 

pathogenesis and its impact on CD+4 cell 
and cytokines environment

Linyu, L., Ali Abuderman, A.W., 
Muzaheed, Acharya, S., Divakar, D.D.

Microbial 
Pathogenesis2020

10Utilization of an electronic triage system by 
emergency department nurses

Alumran, A., Alkhaldi, O., Aldroorah, 
Z., Alsayegh, Z., Alsafwani, F., 

Almaghraby, N.

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare
2020

(SCOPUS - ISI(  أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة )جدول )6-4
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11A gig mHealth economy framework: 
Scoping review of internet publications

Alanezi, F., Alanzi, T.JMIR mHealth 
and uHealth2020

12
Antimicrobial resistance, mechanisms and 

its clinical significance

Abushaheen, M.A.| Muzaheed| Fatani, 
A.J.| Alosaimi, M.| Mansy, W.| George, 
M.| Acharya, S.| Rathod, S.| Divakar, 

D.D.| Jhugroo, C.| Vellappally, S.| 
Khan, A.A.| Shaik, J.| Jhugroo, P.

Disease-a-Month2020

13
Sources and concentrations of acidic 

constituents in the ambient air of Saudi 
Arabia

ElSharkawy, M.F., Ibrahim, O. A

Air Quality, 
Atmosphere and 

Health2019

14
Perspectives of Polyhydroxyalkan ate )PHAs( 

Biopolymer Production Using Indigenous 
Bacteria: Screening and Characterization

Mahmoud M. Berekaa
Journal of Pure 

and Applied 
Microbiology

2019

15

Global, regional, and national cancer 
incidence, mortality, years of life lost, years 
lived with disability, and disability-Adjusted 

life-years for 29 cancer groups, 1990 to 
2017: A systematic analysis for the global 

burden of disease study

Fitzmaurice, C. | Abate, D.| Abbasi, N.| 
Abbastabar, H.| Abd-Allah, F.| Abdel-

Rahman, O.| et al

JAMA Oncology
.2019

16Low back pain among workers in a paint 
factory

Al-Salameen AH, Abugad HA, Al-
Otaibi ST

Saudi J Med Med 
Sci2019

17

Temporal trends in the incidence and 
demographics of cancers, communicable 
diseases, and non-communicable diseases 

in Saudi Arabia over the last decade

Herzallah HK, Antonisamy RR, Shafee 
MS, and Al-Otaibi ST.Saudi Med J 20192019

18

Comparing the extent and pattern of use of 
social networking sites by medical and non-
medical university students: A multi-center 

study

Guraya, S.Y.| Al-Qahtani, M.F.| Bilal, 
B.| Guraya, S.S.| Almaramhy, H.

Psychology 
Research 

and Behavior 
Management

2019

19
Dietary intake assessment of pyrethroid 

residues from okra and eggplant grown in 
peri-urban areas of Punjab, Pakistan

Amjad, A.| Randhawa, M.A.| Javed, 
M.S.| Muhammad, Z.| Ashraf, M.| 

Ahmad, Z.| Murtaza, S.

Environmental 
Science and 

Pollution Research
2019

20
Vitamin D deficiency in Pakistani 

population: critical overview from 2008 to 
2018

Syed, F.| Latif, M.S.Z.| Ahmed, I.| Bibi, 
S.| Ullah, S.| Khalid, N.

Nutrition and 
Food Science2019

21
Formulation of active packaging system 

using Artemisia scoparia for enhancing shelf 
life of fresh fruits

Hanif, J.| Khalid, N.| Khan, R.S.| 
Bhatti, M.F.| Hayat, M.Q.| Ismail, M.| 
Andleeb, S.| Mansoor, Q.| Khan, F.| 
Amin, F.| Hanif, R.| Hashmi, M.U.| 

Janjua, H.A.

Materials Science 
and Engineering 

C
2019

22

Identifying the most costly patients in 
radiation oncology and predicting the top 

spenders

Waddle, M.R.| Kaleem, T.A.| Stross, 
W.C.| Malouff, T.D.| White, L.| Li, Z.| 

Naessens, J.| Spaulding, A.| Aljabri, D.| 
Ma, D.J.| Keole, S.| Miller, R.C.

Journal of 
Oncology Practice2019
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23
Silver embedded C-TiO2 exhibits improved 

photocatalytic properties with potential 
application in waste water treatment

Hassan, M.E.| Liu, G.| Omer, E.O.M.| 
Goja, A.M.| Acharya, S.

Arabian Journal 
of Chemistry2019

24
Cost of Acute and Follow-Up Care in 
Patients with Pre-Existing Psychiatric 

Diagnoses Undergoing Radiation Therapy

Waddle, M.R.| Niazi, S.| Aljabri, D.| 
White, L.| Kaleem, T.| Naessens, 
J.| Spaulding, A.| Habboush, J.| 

Rummans, T.| Miller, R.

International 
Journal of 
Radiation 

Oncology Biology 
Physics

2019

25The Adoption of the Electronic Health 
Record by Physicians

Al-Rayes, S.A.| Alumran, A.| Alfayez, 
W.

Methods of 
Information in 

Medicine
2019

26
Exploring sexual behaviour and associated 
factors among adolescents in Saudi Arabia: 

A call to end ignorance
Alsubaie, A.S.R.

Journal of 
Epidemiology and 

Global Health
2019

27

Comparisons of the predictive values of 
admission criteria for academic achievement 

among undergraduate students of health 
and non-health science professions: A 

longitudinal cohort study

Al-Qahtani, M.F.| Alanzi, T.M.

Psychology 
Research 

and Behavior 
Management

2019

28Oral health-related behaviors and dental 
pain among children in Saudi ArabiaAlsubaie, A.

Journal of 
International Oral 

Health
2019

29
Social media use by people with diabetes 
in saudi arabia: A survey about purposes, 

benefits and risks
Alzahrani, A.| Alanzi, T.

Diabetes, 
Metabolic 

Syndrome and 
Obesity: Targets 

and Therapy

2019

30
Clinical investigation to modulate the effect 

of fenugreek polysaccharides on type-2 
diabetes

Rashid, R.| Ahmad, H.| Ahmed, Z.| 
Rashid, F.| Khalid, N.

Bioactive 
Carbohydrates 

and Dietary Fibre
2019

31
Stem-cell therapy for ovariectomy-induced 
osteoporosis in rats: A comparison of three 

treatment modalities

Sadat-Ali, M.| Al-Dakheel, D.A.| Al 
Mousa, S.A.| Alanii, F.M.| Ebrahim, 
W.Y.| Alomar, H.K.| Alsayed, H.N.| 

Acharya, S.| Alhawaj, H.

Stem Cells 
and Cloning: 
Advances and 
Applications

2019

32Learning styles and approaches among 
medical education participantsBokhari, N.| Zafar, M.

Journal of 
Education and 

Health Promotion
2019

33
Are dental care providers in Saudi Arabia 

prepared to treat patients with special 
needs?

Alumran, A.| Almulhim, L.| Almolhim, 
B.| Bakodah, S.| Aldossary, H.| Alrayes, 

S.A.

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare
2019

34
Heavy metals in some date palm fruit 

cultivars in Saudi Arabia and their health 
risk assessment

Salama, K.F.| Randhawa, M.A.| Al 
Mulla, A.A.| Labib, O.A.

International 
Journal of Food 

Properties
2019

35
Physicians’ attitude towards the use of 

social media for professional purposes in 
Saudi Arabia

Alanzi, T.| Al-Yami, S.

International 
Journal of 

Telemedicine and 
Applications

2019

36

Comparison of the professionalism 
behaviours of medical students from four 
GCC universities with single-gender and 

co-educational learning climates

Al-Qahtani, M.F.| Guraya, S.Y.Open Nursing 
Journal2019
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37

Physicians perception toward an electronic 
prescribing system at an academic 

medical center )Amc( In Saudi Arabia: An 
exploratory study

Al-Kahtani, N.K.| Ramzi, O.I.| 
Subbarayalu, A.V.| Almulhim, J.A.| 

Almulhim, B.F.

International 
Journal of 

Scientific and 
Technology 
Research

2019

38
Evidence based Intervention to Prevent 

Anemia among Women of Reproductive 
Age Group in Developing Countries; Review

Zafar, M.| Omer, E.O.M.| Ibrahim, 
O.A.L.| Goja, A.M.

International 
Journal of Biology 

and Biomedical 
Engineering

2019

39
Bacterial biopolymer )polyhydroxyalkanoate( 

production from low-cost sustainable 
sources

Aljuraifani, A.A.| Berekaa, M.M.| 
Ghazwani, A.A.

Microbiology 
Open2019

40

Comparison of health-promoting lifestyle 
behaviours between female students 

majoring in healthcare and non-healthcare 
fields in KSA

Al-Qahtani, M.F.
Journal of Taibah 
University Medical 

Sciences
2019

41
Medical student perspectives on the 
application of social media in higher 

education [response to letter]

Guraya, S.Y.| Al-Qahtani, M.F.| Bilal, 
B.| Guraya, S.S.| Almaramhy, H.

Psychology 
Research 

and Behavior 
Management

2019

42
Assessment of ambient-noise exposure 
among female nurses in surgical cardiac 

intensive care unit
Alduais, S.A.| Salama, K.F.

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare
2019

43
Use of social media in the blood donation 

process in Saudi ArabiaAlanzi, T.| Alsaeed, B.Journal of Blood 
Medicine2019

جدول )7-4(  األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام 1441-1440هـ

اسم الباحثمسمى البحث أو الدراسةم
 تاريخ

  اإلنجاز
أو النشر

 اسم المجلة العلمية
أو وعاء النشر

1Air Pollution from Traffic at Major 
Causeway Al-Khobar, Saudi Arabia

Khaled Salama, Mubashir 
Zafar, Dulaim Alrabea, 

Abdullah Alqahtani, Suhaib 
Almarghoub, Ali Alshehri

2020
Journal of 

Ecophysiology and 
Occupational Health

2

Haematobium Schistosomiasis Prevalence 
Among School Age Children in Irrigated 
Schemes At Shendi Locality, River Nile 

State, Sudan: Implication Of Behavior And 
Risk Factors

Eltigani O.M. Omer, Arafat 
M Goja, Kawther I.A. Elhag , 

Omayia M. A. Gadalrap
2020

Majmaah Journal of 
Health Sciences, Vol. 

8, Issue 1

3
Ambient Benzene, Toluene, and Xylenes 
Concentration at Fuel Petroleum Stations 

in Eastern Province Saudi Arabia

Khaled F. Salama, Eltigani O. 
M. Omar1, Mubashir Zafar1

2020
Indian Journal of 
Occupational and 

Environmental 
Medicine 

4

Removal of inorganic and organic 
phosphorus compounds from aqueous 
solution by ferrihydrite decoration onto 

graphene

Xuguang Li; Abdelbaky 
Hossam Elgarhy; Mohamed 

Elfatih Hassan; et al.
2020

Environmental
Monitoring and 

Assessment

5Heat Stress among Steel Workers in Al 
Jubail, Saudi Arabia

Nofal  Alshammary, Khaled 
Salama, Mubashir Zafar2020

Journal of 
Ecophysiology and 

Occupational Health



62

التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

6
Designing dual-effect nanohybrids for 

removing heavy metals and different kinds 
of anions from the natural water

Mohamed Farouk2020Journal of Materials

7
A simplified colorimetric method for rapid 

detection of cell viability and toxicity in 
adherent cell culture systems

Alamoudi W, Ahmad 
F, Acharya S, Haque S, 

Alsamman K, Herzallah HK, 
Al-Otaibi ST.

2020JBUON )In press(

8
Burnout syndrome among nurses in a 
psychiatric hospital in Dammam, Saudi 

Arabia.

Alqahtani R, Al-Otaibi S, 
Zafar M2020Nurs Midwifery Stud

9
Study the Effectiveness of Different 

Actions and Policies in Improving Urban 
Air Quality Dammam City as a Case Study

Mahmoud El-Sharkawy, Saad 
Dahlawi2019

Journal of Taibah 
University for 

Science 

10

Assessment of Occupational Safety 
Practices Among Medical Laboratory Staff 

in Governmental Hospitals in Riyadh, 
Saudi Arabia

Abdulaziz Alshalani, Khaled 
Salama2019Journal of Safety 

Studies

11

Silver embedded C-TiO2 exhibits improved 
photocatalytic properties with potential 
application in waste water treatment, 

Arabian

Hassan, ME, Guanglong LA, 
Omer, EO, Goja, A, Acharya, S.2019

Journal of Chemistry 
)2019( 12, 1134–

1140

12
Physicochemical Parameters and Toxic 
Heavy Metals Concentration in Coffee. 

Asian

Omer, EO, Labib, OA and 
Zafar, M2019

Journal of Applied 
Chemistry Research 
3)3(: 1-8, Article no. 

AJACR.50351

13
Antimicrobial Activity of the Seed Extracts 
of Carthamus tinctorius, Moringa oleifera 

and Jatropha curcas on

Zafar, Mو Omer, EO, Labib, 
Goja, A, OA and2019

Pathogenic Bacteria 
Pakistan Journal 

of Nutrition Pak. J. 
Nutr., 18 )1(: 20-24, 

14

Association of Lifestyle with Pulmonary 
Tuberculosis among Hospital Patients in 

Asir Region of Saudi Arabia

Faisal Alsharani, Mubair 
Zafar, Eltigani 

O.M.Omer, Mohamed 
Abdullah AlModeer and

Waled Saeed Abdul-Wahab 
Abumelhah

2019

The Annals of 
Medical and Health 
Sciences Research

Ann Med Health Sci 
Res. 9:741-747

صور لبعض األبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 
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جدول )8-4( مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية عام 1440/1441هـ 

جدول )8-4( مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية عام 1440/1441هـ 

3(    مشاركات وحضور أعضاء هيئة التدريس في الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات العلمية:

اسم المؤتمر/ الندوة / م
الدورة / ورشة العمل

نوع 
النشاط

)مؤتمر- 
ندوة - 

)....

المجال 
تاريخ مكان االنعقادالجهة المنظمةالعلمي

االنعقاد

أعضاء هيئة 
التدريس 

المشاركين أو 
الحاضرين

حضور مشاركة
فقط

1
 Musculoskeletal Injuries:

Rehabilitation and
Return to Work

ندوة
السالمة 
والصحة 
المهنية

مستشفى جون 
هوبكنز ارامكو

مركز طب االسرة 
و المجتمع - 

جامعة االمام عبد 
الرحمن بن فيصل

13ابريل 2019

2Present and Future of Oc-
cupational Health in GCCمؤتمر

السالمة 
والصحة 
المهنية

مستشفى جون 
هوبكنز أرامكو

فندق المرديان 
الخبر

 23-24 
نوفمبر
2019 

14

3
دور الملكية الفكرية في بناء 

اقتصاد المعرفة
الملكية الفكرية و اروات براءة 

االختراع

ندوة

براءة 
االختراع 
والملكية 
الفكرية

وكالة الجامعة لالبتكار 
وريادة االعمال

جامعة االمام 
عبد الرحمن بن 

فيصل

26ابريل  
20191-

معسكر تطوير النموذج األولي 4
ندوةللمشاريع بالتعاون مع منشآت

تطوير 
النموذج 
األولي 
للمشاريع

وكالة الجامعة لالبتكار 
و ريادة االعمال

جامعة االمام 
عبد الرحمن بن 

فيصل

21 يوليو 
20191-

5Laboratory Safety Dayالسالمة ندوة
المعملية

قسم المختبرات 
المستشفى 

الجامعي

جامعة االمام 
عبد الرحمن بن 

فيصل

25 ابريل 
201913

6New Trends in Chromatog-
raphy

ورشة 
1-يناير ChemistryNaizak COJubail2020العمل

7Publication & Funds ورشة
ديسمبر SciencesClarivate AnalyticsUniversity IAUالعمل

2019-1

الملتقى والمعرض الدولي 8
الخامس للسالمة المرورية

مؤتمر 
ومعرض 

دولي

الصحة 
العامة

الجمعية السعودية 
للسالمة المرورية 

“سالمة” بالتعاون مع 
جامعة اإلمام عبد الرحمن 

بن فيصل

فندق ومركز 
مؤتمرات 

شيراتون بالدمام

 10-12
فبراير 
2020م

15

اسم المؤتمر/ الندوة / م
الدورة / ورشة العمل

نوع 
النشاط

)مؤتمر- 
ندوة - 

)....

المجال 
تاريخ مكان االنعقادالجهة المنظمةالعلمي

االنعقاد

أعضاء هيئة 
التدريس 

المشاركين أو 
الحاضرين

حضور مشاركة
فقط

1 Medlab- Conference and
Exhibitionالسالمة مؤتمر

1-مارس 2020دبيالميد البالمعملية

2 COVID-19 data science 
 -Zoomposiumندوة Biostatis- 

tics

 Harvard T.H. 
 CHAN School of

public health
 Online 2020 2 -أبريل
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور حضور بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية للندوات وورش العمل والدورات العلمية 

مدة  البحثمبلغ التمويلاسم الباحثمسمى البحث أو الدراسةم

1 Innovative making Antimicrobial Textile Treated of Titanium
Dioxide )TiO2( Nanoparticles12 شهر80.000  ريالد. خالد سالمة

2
 Novel Use of Nanocomposites treatment of High Efficiency
 Particulate Air filter in HVAC systems in hospital: COVID19

spreading control strategy
6 شهور50.000 ريالد. خالد سالمة

3
 The environmental deposition of severe acute respiratory

 syndrome coronavirus 2 in hospital settings: implications for
infection control during epidemics

12 شهر100.000  ريالد. خالد سالمة

4Synthesis and Applications of Novel ”Nano-Layered“ Material 
for Water & Wastewater Treatment

د. عبد العزيز المال، 
د. محمد فاروق، 
د. سعد دهلوي،

18 شهر100.000  ريال

5 Developing an Environmental Model using Water Quality Index
in "Modon lake", Dammam 2nd industrial city18 شهر80.000  ريالد. محمد فاروق

جــدول )10-4(  أعــداد األبحــاث الممولــة مــن عمــادة البحث العلمي عام 1440/1441هـ

4(    األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي:
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جــدول )11-4(  بــراءات االختــراع المســجلة ألعضــاء هيئــة التدريــس والباحثين والطالب خالل عام 1440/1441هـ

5(    براءات االختراع المسجلة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب بالكلية:

المرتبة اسم الباحثم
العلمية

الكلية / 
المجال مسمى براءة االختراعالجهة

جهة التسجيلالعلمي

د. خالد فكري سالمة1
د. ريم الجندان

استاذ مساعد
استاذ مشارك

الصحة 
العامة

وكلية الطب

منشورة
US 2020/0115845 A1

16-4-2020
طريقة مبتكرة لعمل اقمشة مضادة 

للميكرويات

الصحة 
العامة

المكتب 
االمريكي 

للعالمة التجارية 
و نقل التقانة

الصحة استاذ مساعدد. خالد فكري سالمة2
العامة

مفهرسة
تم فهرسة االختراع في مكتب براءة 

االختراع االمريكي برقم 16/563,296 
وتاريخ  09/06/2019

استخدام فالتر معالجة بأكسيد 
التيتانيوم النانو إلزالة الجسيمات 

الدقيقة والغازات السامة الناتجة من 
التلوث المروري

الصحة 
العامة

المكتب 
االمريكي 

للعالمة التجارية 
و نقل التقانة

صور لبعض األنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

جدول )12-4( الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عام 1440/1441هـ 

الجنسيةم
مجموعمعيدمحاضرأســتاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

اإلجمالي
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

1Assessment of Learning Out-
come 2018 Template00106304027916

2 Integrating Leadership Skills in
Academic Curriculum0030553701111324

3Analysis of OMR results00105313007613

4 Using Action Research in
Teaching and Assessment001226030231316

0063181741705284169اإلجمالي





أنشطة خدمة المجتمع
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

1(    الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة 

جدول )1-5(   الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل عام 1440/1441هـ 

نوع النشاطالكلية / الجهةنوع النشاطم
)حملة توعوية - يوم خدمة عامة -...(

عدد الطالب المستفيدين

إجماليطالباتطالب

المدارس تعزيز 1
68 2444 حملة توعوية )رياض األطفال واالبتدائيه( 

المدراس  سالم2
26 - 26حملة توعوية  )المتوسطة والثانوية( 

 المدارس  واعي3
53 350حملة توعوية  )الثانوية(

صور اجتماع إدارة الكلية مع ممثلين لتعليم شرق الدمام لتفعيل مبادرات خدمة المجتمع

صور من تدشين سعادة عميد الكلية لحمالت سالم وتعزيز الصحة وواعي
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صور من حملة تعزيز الصحة العامة التي نفذها طالب وطالبات قسم الصحة العامة بالكلية

صور من حملة سالم التي نفذها طالب قسم صحة البيئة بالكلية

صور من حملة سالم التي نفذها طالب قسم صحة البيئة بالكلية

hp
Highlight
يستبدل هذا العنوان بالعنوان التالي:صور من حملة واعي التي نفذها طالبات قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بالكلية
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

صور من الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة التي قام بها طالب الكلية 

صور من الدورة األولى للتلوث البيئي والمخاطر المهنية 

2(    الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع:

جدول )2-5( الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام 1440/1441هـ

مكان انعقاد الدورة الكلية / الجهةاسم الدورة أو البرنامجم
أو البرنامج

تاريخ الدورة 
أو البرنامج

مدة 
الدورة أو 
البرنامج

عدد الطالب 
المستفيدين

عدد أعضاء 
هيئة التدريس 

المشاركين 
في تقديم 
الدورة أو 
البرنامج

أنثىذكر

1

الدورة األولى للتلوث 
البيئي والمخاطر المهنية 

وطرق التحكم بها 
لمنسوبي القوات الجوية 

بالمملكة

14010أسبوعين30/9/2019التعليم المستمرالصحة العامة

2

الدورة الثانية للتلوث 
البيئي والمخاطر المهنية 

وطرق التحكم بها 
لمنسوبي القوات الجوية 

بالمملكة

ثالث 02/02/2020التعليم المستمرالصحة العامة
14010اسابيع

ملتقى السالمة العربية 3
الثاني

مجموعة السالمة 
200501يومين5/12/2019الكلية التقنية بالدمامالعربية
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صور من الدورة الثانية للتلوث البيئي والمخاطر المهنية 

صور من ملتقى السالمة العربية الثاني والذي شارك فيه قسم صحة البيئة بالكلية

3(    االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع:

جدول )3-5(  االستشارات والدراسات الفنية والمهنية المقدمة لمؤسسات وهيئات المجتمع عام 1440/1441هـ

االستشارة أو الدراسة م
الجهة المستفيدة من الكلية / الجهةالمقدمة

التاريخاالستشارة أو الدراسة

1 Assistance in data
analysisوكلة الجامة للشؤون األكاديميةDr Ghazi Al Otaibi2020  ابريل

2 Assistance in data
analysis

كلية العلوم الطبية التطبيقية/
مارس  Jinan2020قسم المختبرات

3 Assistance in data
analysis

كلية العلوم الطبية التطبيقية/
مارس  Laila2020قسم المختبرات

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و استشارة بحثية4
تقنية المعلومات الصحية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
ديسمبر 2019 / قسم المختبرات 
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

االستشارة أو الدراسة م
الجهة المستفيدة من الكلية / الجهةالمقدمة

التاريخاالستشارة أو الدراسة

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و استشارة بحثية5
تقنية المعلومات الصحية 

 كلية الطب / قسم طب 
ديسمبر 2019 االسرة و المجتمع

6

Development of pro-
 posal for Community
 Needs Assessment for

Eastern Province

Dept. of Public Healthأكتوبر 2019وزارة الصحة

7 Review of abstracts for 
research dayعمادة الدراسات العليا كلية األمير سلطان العسكرية

سبتمبر 2019والبحث العلمي

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و استشارة بحثية8
تقنية المعلومات الصحية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يونبو 2019 / قسم المختبرات 

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و محاضرة احصائية9
تقنية المعلومات الصحية 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
يونبو 2019/ قسم العالج التنفسي 

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و استشارة بحثية10
تقنية المعلومات الصحية 

 كلية الطب / قسم طب 
يونبو 2019 االطفال

11 Review of abstracts for
research day

كلية الطب/جامعةاإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل

كلية الطب/جامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن فيصل

ابريل-مارس 
2019

12 Analysis of interim data
on COVID-19Dept. of Public Healthمارس 2019وزارة الصحة

13 Assistance in data 
analysisكلية الطب/جامعة اإلمام مستشفى الملك فهد التعليمي

عبدالرحمن بن فيصل
فبراير-مارس 

2019

14
 Biostatics crash course 
 for graduating medical

 students
كلية الطب/جامعة اإلمام مستشفى الملك فهد التعليمي

فبراير 2019عبدالرحمن بن فيصل

15
 Biostatics crash course 
 for graduating medical

 students
KFHU كلية الطب/جامعة اإلمام

فبراير 2019عبدالرحمن بن فيصل

16 Statistical analysis for
paper

كلية العلوم الطبية التطبيقية/
فبراير Prof. Nasrudeen Al Hadi2019 قسم المختبرات

17
 Assistance in the paper 

 to be published after
the graduation project

 Dr. Mona Ismail and her مستشفى الملك فهد التعليمي
co-authors2019 يناير

كلية الصحة العامة / قسم إدارة و استشارة بحثية18
تقنية المعلومات الصحية 

 كلية الطب / قسم طب 
فبراير 2019العظام

19Review of proposalsمستشفى جون هوبكنزJHAH2019 يناير
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تهنئة عمادة الكلية لخريجات الكلية بمناسبة توليهن مناصب إدارية وشرفية في المجتمع

زيارة وفد من الكلية لهيئة الغذاء والدواء لعقد اتفاقية تعاون مشتركة





القوى العاملة والوظائف اإلدارية
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التقرير السنوي لكلية الصحة العامة 2019/2020م  -  1440/1441هـ

جدول )1-6( الوظائف اإلدارية والصحية ووظائف المستخدمين والعمال عام 1440/1441هـ

جدول )2-6( الجهاز اإلداري والفني والصحي حسب المؤهل عام 1440/1441هـ 

المرتبة / نوع الكلية / الجهة
الوظيفة

الوظائف اإلدارية والفنية 
اإلجماليالوظائف الصحية )*(والمستخدمون والعمال

غير سعوديسعوديغير سعوديسعوديغير سعوديسعودي

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الصحة العامة

66فني مختبر

7878إداري

786138اإلجمالي

الكلية / 
الجنسيةالجهة

دبلوم بعد بكالوريوسماجستيردكتوراه
اإلجماليثانويةالثانوية

اإلجماليأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

الصحة 
العامة

86322138سعودي

غير 
سعودي

86322138اإلجمالي

جدول )3-6( الدورات التدريبية التي حصل عليها موظفو الجامعة داخل المملكة خالل عام 1440/1441هـ 

تاريخ الدورةمكان انعقاد الدورةاسم الدورةم
عدد الموظفين 
الكلية / الجهة التابع لها الذين تم تدريبهم

الموظف او الموظفة
أنثىذكر

إدارة المعلومات 1
كلية الصحة العامة14411هـمعهد اإلدارة بجدةالشخصية

معهد اإلدارة األرشفة اإللكترونية2
كلية الصحة العامة14/04/14401هـبالرياض

كلية الصحة العامة13/09/14411هـاون اليناإلسعافات األولية3

كلية الصحة العامة12/08/14411هـاون الينمكافحة العدوى4

اإلعداد الختبار اللغة 5
IELTS كلية الصحة العامة29/04/20201ماون اليناإلنجليزية
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جدول )4-6(  الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون داخل الجامعة خالل عام 1440/1441هـ 

معلومات التواصل مع مسئولي إعداد التقرير

تاريخ الدورةمكان انعقاد الدورةاسم الدورةم
عدد الموظفين 
الكلية / الجهة التابع لها الذين تم تدريبهم

الموظف او الموظفة
أنثىذكر

مركز التعليم تحرير الخطابات1
كلية الصحة العامة11/06/14402هـالمستمر بالجامعة

مهارات التعامل مع 2
كلية الصحة العامة28/11/14401هـإدارة الموارد البشريةضغوط العمل

البريد اإللكترونيرقم الجوالرقم الهاتفالوظيفةاالسم

د. تركي بن مشهور 
العنزي

عميد كلية الصحة 
352000554999965talanzi@iau.edu.saالعامة

د. محمود فتحي محمد 
الشرقاوي

مساعد وكيل الكلية 
312240505807843msharkawy@iau.edu.saللشؤون األكاديمية








