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 كلمة عميدة الكلية 
 

الحمد هلل على سابغ نعمه والصالة والسالم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 .أجمعين ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين

المجاالت بسبب تفشي أزمة كورونا، إال أنه بفضل هللا  على الرغم مما يشهده العالم من تأثر واضح في جميع 

قد ضربت المملكة العربية السعودية أروع األمثلة في إدارة األزمة والحفاظ على مواردها وصحة مواطنيها  

 .حفظها هللا  –والمقيمين بها بفضل القيادة الرشيدة 

تحدية جميع الظروف لتحقيق أهدافها  وعلى نهج المملكة سارت إدارة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل م 

كنسيج فاعل داخل   – وبخاصة الجانب األكاديمي. وكلية الصحة  – المنشودة في جميع المهام المتعلقة بها  

اتخذت بدورها جميع اإلجراءات الممكنة واألسباب المتاحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من االنجازات    –الجامعة 

ون أي إخالل أو قصور وذلك بفضل هللا أوالً ثم بتكاتف جميع منسوبي الكلية  وتنفيذ كافة المهام المنوطة بها د

 ياً. ثان مع إدارتها والعمل بروح الفريق الواحد 

هـ  1442-1441لذا، فإنه من دواعي سروري أن أقدم للقراء الكرام التقرير السنوي للعام الدراسي 

امل مع أزمة كورونا والتميز الكبير م( ألنشطة وإنجازات كلية الصحة العامة في كيفية التع2020-2021)

في الجانب البحثي والعلمي والبرامج التطويرية العديدة التي تميزت بها الكلية عالوة على انتظام العملية  

التعليمية بال أي قصور وأنشطة خدمة المجتمع التي تعتبر أحد االهتمامات الرئيسية للجامعة والكلية باإلضافة  

 .رى التي سيجدها القارئ مصحوبة بالصور واألدلة إلى جوانب التميز األخ

سائلين هللا سبحانه وتعالى أن يقي البالد والعباد شر هذه الجائحة وغيرها وآملين بذلك أن نرد بعض الجميل  

 .لوطننا الغالي بتقديم كل ما هو مفيد وجديد وخبرة في مجال الصحة العامة

 
 
 
 
 
 

  عميدة كلية الصحة العامة                                                                        
   

     الدكتورة/ هناء بنت محمد الحارثي                                               
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 خير خلف لخير سلف 
 

الدكتور/ تركي العنزي الذي  ُعينت سعادة الدكتورة/ هناء بنت محمد الحارثي عميدة للكلية خلفاً لسعادة 
 .تشرفت الجامعة والكلية بتعيينه عضواً بمجلس الشورى

 

 

 تهنئة سعادة عميدة الكلية بمناسبة تعيينها  
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 بمناسبة تعيينه عضواً بمجلس الشورىتهنئة سعادة الدكتور/ تركي العنزي 
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 الفصل األول
 
 
 

 بالكلية وأقسامها األكاديميةتعريف 
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 نبذة عن الكلية وأقسامها 
 

هـ لتخريج كفاءات أكاديمية  1436تم إنشاء كلية الصحة العامة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عام 
متميزة في مجاالت الصحة العامة المختلفة. وتتضمن الكلية ثالثة أقسام علمية وهي قسم إدارة وتقنية  

برنامج البكالوريوس في الصحة والسالمة  ) المعلومات الصحية وقسم الصحة العامة وقسم صحة البيئة
 في هذه التخصصات الثالثة.   الماجستيرو البكالوريوس تي، وتمنح الكلية درج(المهنية

 

 قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية (1
 رؤية القسم 

ل بكفاءة؛ لتحقيق تعليم متميز، واثراء البحث  أن نكون رواًد في مهنة إدارة وتقنية المعلومات الصحية، والعم
 العلمي لخدمة المجتمع السعودي. 

 
 رسالة القسم 

إعداد خريجين مؤهلين، ملتزمين بأخالقيات المهنة والتعاليم اإلسالمية، مع مستوى عاٍل من االحتراف،  
التعليم والتعلم، من خالل استخدام  تشجيع ، ووالثقة، واإلبداع في مهنة إدارة وتقنية المعلومات الصحية 

مجموعة متنوعة من موارد المعلومات والتكنولوجيات في بيئة متعددة التخصصات، مبنية على الممارسة  
 القائمة على األدلة. 

 
 أهداف القسم 

تحديث البرامج التعليمية والمقررات التي توفر له كافة النظريات والتقنيات، والممارسات الحديثة في مجال   —

 .إدارة وتقنية المعلومات الصحية

إعداد الخريجين وتأهيلهم؛ ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة؛ لتلبية االحتياجات الحالية، والمستقبلية لهذه   —

 .المهنة في المملكة

إعداد الطالبات وتركيز معرفتهم بنظم تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز دورهم في تقديم الرعاية الصحية   —

 .وتحسينها

تدريب الطالب على األدوات األساسية إلدارة الجودة، واستخدام األدوات اإلحصائية والبحوث؛ من أجل   —

 .تحسين عملية الجودة

إعداد الطالبات وتأهيلهم للحفاظ على مبادئ الخصوصية، والسرية، واألمن، والمسائل القانونية واألخالقية؛   —

 .ؤسسات الصحيةحتى يتمكنوا من العمل بنجاح داخل الم

 تعزيز مهارات االتصال بين الطالبات لرفع كفاءة العمل وبناء الفريق الصحي وقبولهم مسؤوليات  —
 . الصحي النظام  في للمريض الصحية الرعاية تقديم —

 
 مجاالت العمل

يتيح القسم للخريجين فرصة العمل، والتدرج في المناصب اإلدارية في أقسام متعددة بمختلف المنشآت  
 ة، الحكومية والخاصة، بأقسام: الجودة، والملفات الطبية، وأقسام البحوث الطبية. الصحي
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 قسم الصحة العامة  (2
 رؤية القسم 

برنامج رائد في مجال الصحة العامة يحقق التحول من التركيز على المرضى إلى التركيز على صحة  
 المجتمع، وطنياً، واقليمياً ودولياً. 

 
 رسالة القسم 

خدمات معرفية مبتكرة للنهوض بالبحوث في مجال الصحة العامة، وتعزيز الصحة والرفاهية؛ ومنع  تقديم 
 األمراض واإلعاقة والوفيات المبكرة ضمن شراكات مجتمعية فعالة. 

 أهداف القسم 
 إنشاء برنامج صحة عامة متخصص يلبي احتياجات المجتمع ويواكب أحدث المعايير الدولية   —
 اءة عالية لتقديم أفضل خدمات في الرعاية الصحية والصحة العامة إعداد كوادر ذات كف —
تشجيع طالب الصحة العامة على المساهمة في البحوث والمؤتمرات العلمية واالجتماعات في الجامعات   —

 العربية والدولية وعلى المستويين الوطني والدولي لتعزيز الصحة العامة. 
دريس المنتظم والمستمر في مجاالت الصحة العامة إنشاء أجيال  تحديث وتحسين مرافق وموارد التعليم والت —

 واعية ومتحمسة لنشر الوعي وتعزيز الصحة العامة 
 تطوير مناهج مبتكرة ومتطورة للتدريس والتعليم في مجال تعزيز الصحة.  —

 
 مجاالت العمل

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

 
 

 قسم صحة البيئة )برنامج البكالوريوس في الصحة والسالمة المهنية(  (3
 رؤية القسم 

 برنامج رائد في مجال الصحة والسالمة المهنية. 
 

 رسالة القسم 
 تقديم متخصص مؤهل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع في مجال الصحة والسالمة المهنية. 

 
 أهداف القسم 

البرنامج األكاديمي لقسم صحة البيئة هو برنامج الصحة والسالمة المهنية والذي يهدف بشكل عام إلى إعداد  
 أخصائي صحة وسالمة مهنية يمتلك المهارات التالية:  

 اإللمام بمفاهيم الصحة والسالمة المهنية. —
تي يتعرض لها العاملين اثناء  تطبيق مبادئ إدارة المخاطر لتوقع وتحديد وتقييم والسيطرة على المخاطر ال —

 اداء عملهم 
 تفسير وتطبيق المتطلبات التشريعية المحلية والدولية وأفضل الممارسات في بيئة العمل  —
 التفتيش والتدقيق على االلتزام بمعايير الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل.  —
 ل فهم وتقييم السلوك الفردي والجماعي لتطوير صحة وسالمة بيئة العم —
 فهم الثقافة التنظيمية وتأثيرها على مستوى صحة وسالمة بيئة العمل  —
 استخدام التواصل الفعال ووسائل التقنية والتطبيقات الحديثة المناسبة لمهام العمل. —
 . تصميم ودعم وتقييم برامج الصحة والسالمة المهنية لبيئات العمل المختلفة  —
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 مجاالت العمل
المهنية محورياً في خدمة المجتمع ويمكنه أن يخدم في العديد من   يعد دور أخصائي الصحة والسالمة

 : القطاعات العامة والخاصة مثل 
 . القطاع الصناعي بكافة أنواعه —
 . القطاع الصحي بصوره المختلفة  —
 . القطاع الحكومي مثل البلديات واألمانات، ووزارة البيئة، والمياه، والزراعة —
 . األرصاد، وحماية البيئة، وهيئة الغذاء، والدواءالقطاع الرقابي مثل هيئة  —
 . نهيئات الدفاع المدني والحرس الوط —
 . إدارات الصحة والسالمة المهنية بالقطاع العسكري والشرطة —

 رات الخاصة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية. االستشا مكاتب
 
 

 :اإللكترونيللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الجامعة 
health-public-of-https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-public-health
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 رؤية ورسالة وقيم الكلية 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ً وإ  األبحاث وخدمة المجتمع محلياو في مجال الصحة العامة   ة رائدةأن تكون الكلي ً  قليميا  . وعالميا
A leader college in public health education, research, and community 

services, locally, regionally and internationally 

لرؤيةا  

VISION 

 التعليم والبحث وخدمة المجتمع في مجال الصحة العامة تقديم خبرات ذات كفاءة عالية في 
Providing a high-quality professional experience focusing on education, 

research and community service in public health 

 الرسالة 
MISSION 

Diversity التنوع     
Professionalism   المهنية 

Teamwork روح الفريق     

Innovation  االبتكار 
Respect االحترام     

Social responsibility المسؤوليه المجتمعية     

 

 القيم
VALUES 
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 أهداف الكلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2الهدف 
 لدعم الكلية  وصيانة البنية التحتية األساسية والتعلم والموارد المالية تحقيق 

 1الهدف 
  األبحاث وخدمة المجتمع محلياو في مجال الصحة العامة   ة رائدةأن تكون الكلي

ً وإ ً   قليميا  . وعالميا

 6الهدف 
وتعزيز   المشاركة مع الممارسين والمجتمعات المحلية وشبكة الخريجين

 الشراكة االستراتيجية

 4الهدف 
 المخاطر  التأكيد على ثقافة التحسين المستمر للجودة وتنفيذأنظمة إدارة

 3الهدف 
توظيف أعضاء هيئة تدريس وموظفين مؤهلين تأهيالً عاليا ومتنوعا  

 واالحتفاظ بهم 

 5الهدف 
   تحقيق مكانة بارزة في البحوث عالية الجودة واألنشطة العلمية
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  ثاالفصل ال
 ن 

 
 
 

دور الكلية في التعامل مع أزمة جائحة  

 كورونا 
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 دور إدارة الكلية واألقسام األكاديمية في التعامل مع أزمة كورونا
 

تماشياً مع سياسة الجامعة المتميزة في التعامل مع أزمة كورونا، فقد اتبعت كلية الصحة العامة نفس النهج  

من خالل التعامل المبكر والمتميز مع القرارات الواردة من إدارة الجامعة   كاديمية األبإدارتها وأقسامها 

لكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام في هذا  واالستفادة القصوى من جميع اإلمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف ا

الشأن مما كان له أثره الكبير في الحفاظ على كامل جوانب العملية التعليمية بالكلية دون مساس باألهداف  

المقررة وعدم وجود مشاكل مؤثرة وهو ما شهد به جميع منسوبي الكلية من طالب وطالبات وأعضاء هيئة  

للتعامل مع هذه األزمة في المحاور   اتخذتها الكلية  والجهود التي االجراءات  أهم  تتلخص . والتدريس وغيرهم  

 التالية:  ةالثالث 

 تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية المقررة .1

 متابعة انتظام العملية التعليمية عن بعد  .2

 وضع برنامج متكامل لتثقيف جميع منسوبي الكلية بمحاضرات وورش عمل عن بعد .3

 

 كافة اإلجراءات االحترازية المقررة تطبيق أوال: 
تم توفير كافة جوانب السالمة لطالب وطالبات الكلية أثناء تواجدهم في المعامل والزيارات  

 الميدانية واالختبارات بجميع أنواعها، عالوة على التوجيهات المستمرة لهم بكافة الوسائل ومن أهمها ما يلي: 

 نشره لجميع منسوبي الكلية تصميم فيديو مخصص لهذا الشأن وتم  •

 التوجيهات المستمرة على الموقع الرسمي للكلية  •

 البوسترات المتضمنة لإلجراءات االحترازية والموزعة في أكثر من مكان بالكلية  •

التنبيه المستمر لجميع أعضاء هيئة التدريس بأخذ الحيطة والحذر وتوجيه الطالب لاللتزام   •

 بالتعليمات واإلجراءات المقررة.

المتابعة اليومية من إدارة الكلية ألماكن تجمع الطالب والطالبات داخل الكلية مثل المعامل   •

وقاعات االختبارات للتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية، وعدم السماح ألي طالب أو  

  لالختبارات الحضورية 19طالبة بدخول قاعة االختبار إال بعد تعبئة نموذج اإلفصاح عن كوفيد 

 على الرابط التالي: 

https://forms.office.com/r/a71uf19nRJ 

  

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/a71uf19nRJ
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 دعوة طالب كلية الصحة العامة لالطالع على الفيديو الخاص بتعليمات االختبارات  

 

 

 

 والنهائية االجراءات االحترازية خالل االختبارات النصف فصلية 
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 ثانياً: متابعة انتظام العملية التعليمية عن بعد
كعادة الكلية منذ اليوم األول لصدور القرارات المتعلقة بالتحول إلى استكمال المقررات عن بعد لجميع طالب  

العملية التعليمية  وطالبات الجامعة، فقد تم وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذا القرار دون أي إخالل في جودة 

وضمان وصول المعلومة للطالب كما كان يتلقاها من خالل حضوره للمحاضرات داخل الفصل. ومن  

اجراءات هذه المتابعة نشر تقرير دوري على موقع الكلية الرسمي يتضمن ما تم انجازه من محاضرات  

المعامل موزعة على أقسام   نظرية عن بعد وعدد الدروس العملية التي حضرها طالب وطالبات الكلية في 

 الكلية، وكذلك تقرير أسبوعي عن عدد االختبارات الحضورية التي تمت خالل الفترة المقررة لالختبارات. 



 
  

16 

 تقارير احصائيات التعليم واالختبارات بكلية الصحة العامة 

  

  

 
 

 وورش عمل عن بعدثالثاً: وضع برنامج متكامل لتثقيف جميع منسوبي الكلية بمحاضرات 

هـ العديد من المحاضرات والندوات وورش  1442-1441قدمت الكلية خالل العام الدراسي 

العمل المتنوعة عن بعد لجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين وكان ذلك مما تميزت  

أعداد كبيرة في مكان واحد كما كان  به الكلية كبديل ممتاز في التعامل مع الوضع الحالي بعدم امكانية تجمع 

الحال قبل أزمة كورونا. ويستعرض الجدول التالي والصور التي بعده بعض هذه الفعاليات التي قدمت  

 ألعضاء هيئة التدريس وغيرهم. 
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 (1-2) لجدو
 المحاضرات والدورات وورش العمل التي قدمت ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 م العنوان  المقدم لها  المستفيدون 

دعوة عامة لجميع  
 منسوبي الكلية وغيرهم 

 د. محمد بن أحمد الخضيري 
عبد العزيز األيوبي أ.   

 أ. سارة الحيسوني 
 1 ندوة عن "إدارة األزمات في الحرم النبوي

دعوة عامة لجميع  
 منسوبي الكلية وغيرهم 

المحاضر: د. عبد الرحمن 
 الحريري 

 مدير اللقاء د. محمد الجاسم 

حلقة نقاشية بعنوان "الوظائف في المجال 
 البيئي"  

2 

دعوة عامة لجميع  
 منسوبي الكلية وغيرهم 

 د. سعد الدهلوي 
محاضرة بعنوان "المخلفات الخطرة وتأثيرها  

 على البيئة والصحة العامة"
3 

دعوة عامة لجميع  
 منسوبي الكلية وغيرهم 

 أ. دعاء الحبيب 
الرقمي على محاضرة بعنوان " أثر التحول  

 جودة الرعاية الصحية"
4 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. محمد مصطفى العراقي 
ورشة عمل بعنوان "التعلم المتمركز حول 

 الطالب"
5 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 6 ورشة عمل بعنوان "أهمية االبتكار"   د. خالد فكري

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. محمود بريقع 
 :Teaching circle 1ورشة عمل بعنوان " 

CLO assessment analysis 
7 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 أ. بيان حريري 
 :Teaching circle 2 محاضرة بعنوان "

Saudi model of care 
8 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. روبرت استبنيان 
 Digital Public Healthمحاضرة بعنوان "

and COVID- 19 
9 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. محمود بريقع 
 Teaching circle Itemمحاضرة بعنوان " 
Banking and Equivalent Forms   

10 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. سما المبارك
 Application and ورشة عمل بعنوان " 
Experiences from the Advance 

HE Fellowship 
11 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. دعاء الجبري 
 Using Breakout ورشة عمل بعنوان " 

Rooms in Virtual Classes 
12 

أعضاء هيئة التدريس  
 بالكلية 

 د. محمود بريقع 
 Basics of OMR ورشة عمل بعنوان " 

analysis 
13 
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 عن بعدنفذتها الكلية محاضرات وورش عمل 
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20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثالفصل ال
 
 
 

 النشاط البحثي بالكلية 
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 هـ1442-1441النشاط البحثي بكلية الصحة العامة خالل عام 
 

اهتمت إدارة الكلية خالل العام األكاديمي بالجانب البحثي بشكل كبير وشمل ذلك جميع المستويات سواء  

الدراسات العليا أو طلبة البكالوريوس، مما كان له أثره الواضح في تميز  أعضاء هيئة التدريس أو طالب 

الكلية في عدد األبحاث التي تم نشرها وعدد المؤتمرات العلمية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس  

 والطالب. وفيما يلي شرحا مبسطاً ألهم انجازات الكلية في هذا المجال. 

 
 2020وحتى عام  2015ورة للكلية من عام أوالً: األبحاث العلمية المنش

(، فقد وصل عدد األبحاث المنشورة من كلية الصحة العامة  SciValحسب االحصاءات الدولية المعتمدة ) 

بحثاً علمياً موزعة على مستويات التصنيف   217إلى  2020إلى عام   2015خالل خالل الفترة من عام  

 الموضحة في الصورة التالية.( وذلك حسب النسب  Q4إلى  Q1األربعة )من 

 

 2020وحتى عام  2015األبحاث العلمية المنشورة للكلية من عام 
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 هـ 1442-1441ثانياً: األبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية خالل عام  

- 1441العامة خالل وصل عدد األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصحة 

بحثاً علمياً منشوراً في مجالت علمية مصنفة ومؤتمرات دولية محكمة    70م( إلى  2021- 2020هـ )1442

( حسب  SCOPUS - ISIبحثاً منشوراً أو مقبوالً للنشر في المجالت العالمية المصنفة )  57ومنها 

 التفاصيل الواردة في الجداول التالية: 

 

 ( 1-3جدول )
 هـ 1441/1442األبحاث والدراسات العلمية المنجزة أو المنشورة أو المقبولة للنشر عام  

 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة  م

تاريخ  
اإلنجاز  

أو 
 النشر 

اسم المجلة العلمية أو وعاء  
 النشر 

1 

Predicting postoperative 
length of stay for isolated 
coronary artery bypass 

graft patients using 
machine learning 

Fatmah alshakhs, 
Hana Alharthi, 

Nida Islam, Irfan 
Khan, Mohamad 

Elasheri 

2020 
International Journal of 

General Medicine 

2 

Predicting the level of 
generalized anxiety 

disorder of the 
coronavirus pandemic 

among college age 
students using artificial 
intelligence technology 

Hana Alharthi 2020 

Proceedings - 2020 
19th Distributed 
Computing and 
Applications for 

Business Engineering 
and Science, DCABES 

2020 

3 

Assessment of solid 
waste management 

practice in the university 
campus 

 د. سعد دهلوي 
 د. محمود الشرقاوي 

2021 

International Journal of 
Sustainability in Higher 

Education 
 

4 

Work-Related 
Musculoskeletal Disorders 

among dental staff in 
Armed Force Hospital in 
Dhahran, Saudi Arabia 

 د. خالد فكري سالمة 
 مشاعل الزياني 
 د. مبشر ظفر 

  

2021 
International Journal of 

Preventive Medicine 

5 

Purification of Ambient Air 
by novel Green Plant with 

Titanium dioxide 
nanoparticles 

سالمة د .خالد فكري   
 

2021 
International Journal of 

Preventive Medicine 
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6 

Investigating connections 
between COVID-19 

pandemic, air pollution 
and community 

interventions for Pakistan 
employing geo-

information technologies 

Khalid Mehmood, 
Y. Bao, G. P. 

Petropoulos, R. 
Abbas, M. M. 

Abrar, Saifullah, A. 
Mustafa, A. 

Soban, S, Saud, 
M. Ahmad, I. 

Hussain, S. Fahad 

2021 Chemosphere 

7 

Spatiotemporal variability 
of COVID-19 pandemic in 

relation to air pollution, 
climate and 

socioeconomic factors in 
Pakistan 

Khalid Mehmood, 
Y. Bao, G. P. 

Petropoulos, R. 
Abbas, M. M. 

Abrar, Saifullah, A. 
Mustafa, A. 

Soban, S, Saud, 
M. Ahmad, I. 

Hussain, S. Fahad 

2021  

8 

Insights into the COVID-
19 pandemic: Origin, 

pathogenesis, diagnosis, 
and therapeutic 

interventions 

Berekaa MM 2021 Frontiers in bioscience 

9 

Can exposure to PM2. 5 
articles increase the 

incidence of coronavirus 
disease 2019 (COVID-

19)? 

Saifullah 2020 
Science of the Total 

Environment 

10 
Food Safety in Saudi 

Arabia: A Public Health 
Priority 

Alsubaie A.S  .and 
Berekaa M.M. 

2020 

Annals of Medical and 
Health Sciences 
Research ,10(6  :)

1142-1147 

11 

A field evaluation of 
construction workers’ 

activity ,hydration status  ,
and heat strain in the 

extreme summer heat of 
Saudi Arabia 

M Al-Bouwarthan  ,
MM Quinn ,D 
Kriebel ,DH 
Wegman 

2020 
Annals of work 

exposures and health 

12 

Comparative residual 
effect of activated carbon 

and other organic 
amendments on 

immobilization and 
phytoavailability nickel 

and other metals to 

M. Sabir, M. Zia-
Ur-Rehman, T, 

Aziz, H. R. 
Ahmad, Saifullah 
& E. A. Waraich 

 
 

2020 
International Journal of 

Phytoremediation 

https://www.researchgate.net/publication/345004297_Insights_into_the_COVID-19_pandemic_Origin_pathogenesis_diagnosis_and_therapeutic_interventions
https://www.researchgate.net/publication/345004297_Insights_into_the_COVID-19_pandemic_Origin_pathogenesis_diagnosis_and_therapeutic_interventions
https://www.researchgate.net/publication/345004297_Insights_into_the_COVID-19_pandemic_Origin_pathogenesis_diagnosis_and_therapeutic_interventions
https://www.researchgate.net/publication/345004297_Insights_into_the_COVID-19_pandemic_Origin_pathogenesis_diagnosis_and_therapeutic_interventions
https://www.researchgate.net/publication/345004297_Insights_into_the_COVID-19_pandemic_Origin_pathogenesis_diagnosis_and_therapeutic_interventions
https://www.researchgate.net/publication/351334865_Food_Safety_in_Saudi_Arabia_A_Public_Health_Priority
https://www.researchgate.net/publication/351334865_Food_Safety_in_Saudi_Arabia_A_Public_Health_Priority
https://www.researchgate.net/publication/351334865_Food_Safety_in_Saudi_Arabia_A_Public_Health_Priority


 
  

24 

Egyptian 10Clover 
(Trifolium alexandrinum) 

in contaminated soi 

13 

Risk of kidney injury 
among construction 

workers exposed to heat 
stress :a longitudinal 

study from Saudi Arabia 

M Al-Bouwarthan  ,
MM Quinn ,D 
Kriebel ,DH 
Wegman 

2020 

International journal of 
environmental 

research and public 
health 

14 

Assessment of BTX 
concentration around fuel 

station in Eastern 
Province Kingdom of 

Saudi Arabia 

 د. خالد فكري سالمة 
جاني عمر د. التي  

 
2020 

Indian J Occup 
Environ Med 

2020;24:163-7 

15 

Assessment of Ambient 
Noise Exposure among 
Medical Staff in Dental 

Clinics Center of 
Dammam Medical 

Complex, Saudi Arabia 

 د. خالد فكري سالمة 
 د. عفاف الشنقيتي 
 د. حسن ابو جد 

2020 

Journal of 
Ecophysiology and 

Occupational Health, 
Vol 20(3&4), 1–8, 

July– 

16 
Heat Stress among Steel 

Workers in Al Jubail, 
Saudi Arabia 

 خالد فكري سالمة  د.
 نوفل الشمري  د.
 مبشر ظفر  د.

2020 

Journal of 
Ecophysiology and 

Occupational Health, 
Vol 20(1&2), 1–7, 

January–June 

17 
Air Pollution from Traffic 
at Major Causeway Al-
Khobar, Saudi Arabia 

 خالد فكري سالمة  د.
 مبشر ظفر  د.
 يم الربيعة  د

 عبدهللا القحطاني 
 صهيب المرغوب 
 عبدهللا الشهري 

2020 

Journal of 
Ecophysiology and 

Occupational Health, 
Vol 20(1&2),  1–5, 

January–June 

19 

Designing Dual-Effect 
Nanohybrids for 

Removing Heavy Metals 
and Different Kinds of 

Anions from the Natural 
Water 

O Saber, SM Asiri, 
MF Ezzeldin, WIM 

El-Azab 
2020 Journal of Materials 

20 

An evaluation of official 
healthcare informatics 

applications 
in Saudi Arabia in the light 
of their role in addressing 

COVID-19 

Nouf Alassaf, 
Sulaiman 

Bah,Fatima 
Almulhim, 

Norah AlDossary, 
Munirah Alqahtani 

2021 
 

Health 
Informatics 
Research 

21 

Global burden of 369 
diseases and injuries in 

204 countries and 
territories, 1990–2019: a 

Abbafati, C.; 
Abbas, K.M; …. 

Alanzi, T.M.; et al. 
2020 The Lancet 

https://scholar.google.com/citations?user=Sqy14poAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=EyLcsPAAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=aRRE2-8AAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=7IOuGKcAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=7IOuGKcAAAAJ&hl=ar&oi=sra
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systematic analysis for 
the Global Burden of 
Disease Study 2019 

22 

Global burden of 87 risk 
factors in 204 countries 
and territories, 1990–

2019: a systematic 
analysis for the Global 

Burden of Disease Study 
2019 

Abbafati, C.; 
Abbas, K.M.; …. 

Alanzi, T.M.; et al. 
2020 The Lancet 

23 

Global age-sex-specific 
fertility, mortality, healthy 
life expectancy (HALE), 

and population estimates 
in 204 countries and 

territories, 1950–2019: a 
comprehensive 

demographic analysis for 
the Global Burden of 
Disease Study 2019 

Abbafati, C.; 
Machado, D.B; …. 
Alanzi, T.M.; et al. 

2020 The Lancet 

24 
Five insights from the 

Global Burden of Disease 
Study 2019 

Abbafati, C.; 
Machado, D.B.; 

…. Alanzi, T.M.; et 
al. 

2020 The Lancet 

25 
The global distribution of 
lymphatic filariasis, 2000–
18: a geospatial analysis 

Deshpande, A.; 
Miller-Petrie, M.K.; 
… Alanzi, T.M; et 

al. 

2020 
The Lancet Global 

Health 

26 

Role of precautionary 
measures in containing 

the natural course of 
novel coronavirus disease 

Alumran, A. 2020 
Journal of 

Multidisciplinary 
Healthcare 

27 
The Use of social media 

by Healthcare Quality 
Personnel in Saudi Arabia 

Alanzi, T.; Al-
Habib, D.K. 

2020 
Journal of 

Environmental and 
Public Health 

28 

Mapping geographical 
inequalities in access to 

drinking water and 
sanitation facilities in low-

income and middle-
income countries, 2000–

17 

Deshpande, A.; 
Miller-Petrie, M.K.; 
…  Alanzi, T.M.; et 

al. 

2020 
The Lancet Global 

Health 

29 

Phenotype frequencies of 
major blood group 

systems (Rh, kell, kidd, 
duffy, mns, p, lewis, and 

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

2020 
Journal of Blood 

Medicine 



 
  

26 

lutheran) among blood 
donors in the eastern 
region of saudi arabia 

30 

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. 

2020 
Workplace Health and 

Safety 

31 
Comparing public and 

private hospitals’ service 
quality 

Alumran, A.; 
Almutawa, H.; 

Alzain, Z.; 
Althumairi, A.; 

Khalid, N. 

2020 
Journal of Public 
Health (Germany) 

32 

Mapping geographical 
inequalities in oral 

rehydration therapy 
coverage in low-income 

and middle-income 
countries, 2000-17 

Wiens, K.E.; 
Lindstedt, P.A.; … 
Alanzi, T.M.; et al. 

2020 
The Lancet Global 

Health 

33 

A comparative study on 
the strategies adopted by 

the United Kingdom, 
India, China, Italy, and 
Saudi Arabia to contain 

the spread of the COVID-
19 pandemic 

Alanezi, F.; 
Aljahdali, A.; 

Alyousef, S.M.; 
Alrashed, H.; 

Althani, H.M.B.; 
Alghamedy, F.; 

Alotaibi, H.; 
Saadah, A.; 
Alanzi, T . 

2020 
Journal of Healthcare 

Leadership 

34 

Implications of Public 
Understanding of COVID-

19 in Saudi Arabia for 
Fostering Effective 

Communication Through 
Awareness Framework 

Alanezi, F.; 
Aljahdali, A.; 
Alyousef, S.; 
Alrashed, H.; 
Alshaikh, W.; 
Mushcab, H.; 

Alanzi, T. 

2020 
Frontiers in Public 

Health 

35 

A gig mHealth economy 
framework: Scoping 

review of internet 
publications 

Alanezi, F.; Alanzi, 
T. 

2020 
JMIR mHealth and 

uHealth 

36 

Utilization of an electronic 
triage system by 

emergency department 
nurses 

Alumran, A.; 
Alkhaldi, O.; 

Aldroorah, Z.; 
Alsayegh, Z.; 
Alsafwani, F.; 

Almaghraby, N. 

2020 
Journal of 

Multidisciplinary 
Healthcare 
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37 

Author Correction: 
Mapping local patterns of 
childhood overweight and 

wasting in low- and 
middle-income countries 
between 2000 and 2017  

Kinyoki, D.K.; 
Ross, J.M.; … 

Alanzi, T.M.; et al. 
2020 

Nature Medicine, 26, 
5, (750-759), 

10.1038/s41591-020-
0807-6 

38 

Policies vs practice of 
medical error disclosure 
at a teaching hospital in 

Saudi Arabia 

Madani, R.A.; Al-
Rayes, S.A.; 
Alumran, A. 

2020 
Risk Management and 

Healthcare Policy 

39 

Emergency room 
visualization dashboard 

user satisfaction in Saudi 
Arabia 

Alhabib, D.; 
Alumarn, A.; 
Alrayes, S. 

2020 
Informatics in Medicine 

Unlocked 

40 

The awareness and 
utilization of 937-

telephone health services 
in Saudi Arabia: Cross-
sectional survey study 

Al-rayes, S.A.; 
Aldossary, H.; 
Aldoukhi, E.; 

Alahmedalyousif, 
Z.; Aldawood, G.; 

Alumran, A. 

2020 
Informatics in Medicine 

Unlocked 

41 

Department of Error: 
Mapping geographical 

inequalities in childhood 
diarrhoeal morbidity and 
mortality in low-income 

and middle-income 
countries, 2000–17: 

analysis for the Global 
Burden of Disease Study 

2017  

Reiner, R.C.; 
Wiens, K.E.; …. 
Alanzi, Alumran, 

A., T.M.; et al 

2020 

The Lancet (2020) 
395(10239) (1779–

1801), 
(S014067362030114), 

(10.1016/S0140-
6736(20)30114-8)) 

42 

Mobile ambulatory 
application asafny and 

traditional phone request 
997: A comparative cross-

sectional study 

Althumairi, A.; 
Alnasser, Z.; 

Alsadeq, S.; Al-
Kahtani, N.; 
Aljaffary, A. 

2020 
Open Access 

Emergency Medicine 

43 
Patient-Centred Care in 

Dentistry: Definitions and 
Models - Commentary 

Alrawiai, S.; 
Asimakopoulou, 
K.; Scambler, S . 

2020 
European Journal of 

Dental Education 

44 
Anxiety levels Amid the 
COVID-19 Lockdown in 

Saudi Arabia 

Faisal AlBagmi 
Heba AlNujaidi , 

Deema AlShawan 
2021 

Journal of International 
Medicine 

45 
The Effectiveness of the 

Joint Commission 
International Accreditation 

Deema Al Shawan 2021 
The Journal of 

Healthcare 
Leadership, 2021, 



 
  

28 

in Improving Quality at 
King Fahd University 

Hospital, Saudi Arabia: A 
Mixed Methods Approach 

Volume 2021:13 
Pages 47—61 

46 

Direct DNA Sequencing-
Based Analysis of 

Microbiota Associated 
with Hematological 
Malignancies in the 

Eastern Province of Saudi 
Arabia 

FM Alzahrani, A 
Al-Amri, SS 

Shaikh, AI Alomar, 
S Acharya, MA 
Aldossary, ... 

2021 
BioMed Research 

International 
 

47 

The Clinical and 
Radiological Effectiveness 

of Autologous Bone 
Marrow Derived 

Osteoblasts in the 
Management of Avascular 
Necrosis of Femoral Head 

in Sickle Cell Disease. 

Sadat-Ali M, Al-
Omran AS, 

Acharya S, Hijazi 
TM, Gullenpet AH 

 

2021 Research Square 

48 

Factors Associated with 
Cessation of Exclusive 

Breastfeeding 
 

Amira Yousef Ali 
Aldalili , Azza Ali 

El.Mahalli 
2021 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 2021:14 
239–246 

DOI: 
https://doi.org/10.2147/

JMDH.S277819 

49 

Ultrasonic synthesis and 
Biomedical application of 
Mn0.5Zn0.5ErxYxFe1.5-

2xO4 nanoparticles 

Suriya Rehman, 
Munirah A. 
Almessiere, 

Ebtesam. A. Al-
Suhaimi, 

Mehwish Hussain, 
Maha Yousuf Bari, 

Syed Mehmood 
Ali, Suhaila S. Al 

Jameel, 
Yassine Slimani, 

Firdos Alam Khan, 
Abdulhadi Baykal 

2021 Biomolecules 

50 

The association of shift 
work and Effort–Reward 

imbalance with 
gastrointestinal symptoms 

among female nurses.   

Alsadah MA, Al-
Otaibi ST, 

Herzallah HK. 
2021 

Nurs Midwifery Stud 
2021;10:41-6 

 

https://doi.org/10.2147/JMDH.S277819
https://doi.org/10.2147/JMDH.S277819


29 
 

51 

Occupational Violence 
and Staff Safety in 

Healthcare: A Cross-
Sectional Study in a Large 

Public Hospital. 

Al-Shaban ZR, Al-
Otaibi ST, 

Alqahtani HA. 
2021 

Risk Management and 
Healthcare Policy 

2021:14 1649–1657. 

52 

 
Manuscript Writing and 

Publication Workshop: An 
Invoking Pilot Study on 
Enhancing Cognitive 

Research Capabilities in 
Health Sciences Institutes 

of Pakistan 

Mehwish Hussain 
 
 

Cureus 12 (6) 

53 

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 

 
2020 

Majmaah Journal of 
Health Sciences 

(Majmaah J Heal Sci) 
Awwal – 1441 

January - 2020, 
Jumadil Awwal – 1441 
file:///C:/Users/eoomer/
Desktop/All%20Puplis
hed%20Papers%20Ne
w%20folder%20(2019)
/SchistosomasisPublis
hed2020%20untitled.p

df 

54 

Impact of wellness 
indicators on intellectual 
dimensions of medical 
teachers of Karachi: 
Findings from cross-

sectional study 

Mehwish Hussain  

JPMA. The Journal of 
the Pakistan Medical 
Association 70 (4), 

655-659 

55 

Association between 
Emergency Department 

Overcrowding and 
Mortality at a Teaching 

Hospital in Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

2020 
The Open Public 

Health Journal, 2020, 
Volume 13: 756-762 

56 

The Effect of Varicose 
Veins on the Quality of 

Life of Adult Female 
Patients in the Eastern 
Region of Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 
2020 

The Open Public 
Health Journal, 2020, 
Volume 13: 756-762 

57 

Preferred teaching styles 
of medical faculty: an 

international multi-center 
study. 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

2020 

BMC Med Educ 20, 
480 (2020). 

htt186/s12ps://doi.org/
10.1909-020-02358-0 

file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
file:///C:/Users/saalmakramy/AppData/eoomer/Desktop/All%20Puplished%20Papers%20New%20folder%20(2019)/SchistosomasisPublished2020%20untitled.pdf
https://doi.org/10.1186/s12909-020-02358-0
https://doi.org/10.1186/s12909-020-02358-0


 
  

30 

58 

Assessment of 
Organizational 

Commitment Among 
Nurses in a Major Public 
Hospital in Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

2020 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 2020:13 
519–526. 

59 

Investigating Stress and 
Sources of Stress Among 
Female Health Profession 

Students in a Saudi 
University 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 
2020 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 2020:13 
477–484. 

60 

The demographic 
predictors of job 

satisfaction among the 
nurses of a major public 

hospital in KSA 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 
2020 

J Taibah Univ Med 
Sci. 2020 Feb; 15(1): 

32–38. 

61 

Removal of inorganic and 
organic phosphorus 

compounds 
from aqueous solution by 

ferrihydrite decoration 
onto graphene 

Mohamed Elfatih 
Hassan 

2020 

Environ Monit Assess 
410:192 -2020 

https://doi.org/10.1007/
s10661-020-08325-y 

62 
Antimicrobial resistance, 

mechanisms and its 
clinical significance 

Acharya, S.  
Disease-a-Month 

66  ( 6 ,)100971 

63 

Spinal cord injury 
regeneration using 

autologous bone marrow-
derived neurocytes and 

rat embryonic stem cells: 
A comparative study in 

rats 

Acharya, S .  
World Journal of Stem 

Cells 
12  ( 12  ,)1591 

64 

Effectiveness of single 
versus multiple sessions 
of photodynamic therapy 
as adjunct to scaling and 

root planning on 
periodonto pathogenic 
bacteria in patients with 

periodontitis 

Acharya, S.  
Photodiagnosis and 

photodynamic therapy 
32 ,102035 

65 

Association of sleep 
disorder with academic 

performance among 
medical students in 

Sudan 

Mohamed Elfatih 
Hassan 

Eltigani O.M. 
Omer 

2020 

Russian Open Medical 
Journal 

2020 .Volume 9. Issue 
2 (June). Article CID 

e0208 



31 
 

DOI: 
10.15275/rusomj.2020.

0208 

66 

Modulation of host 
immune status by 

cryptococcus co-infection 
during HIV-1 

pathogenesis and its 
impact on CD+ 4 cell and 

cytokines environment 

Acharya, S.  
Microbial pathogenesis 

139  ,103864 

67 

Burnout syndrome among 
nurses in a psychiatric 
hospital in Dammam, 

Saudi Arabia . 

Al qahtani R, 
Al‑Otaibi ST, Zafar 

M . 
2020 

Nurs Midwifery Stud 
2020; 9:110‑5 

68 

The battle against 
Coronavirus disease 2019 

(COVID-19) in the 
Kingdom of Saudi Arabia 

Public health perspective  . 

Al- Otaibi ST 2020 
Saudi Med J 2020; 
Vol. 41 (12): 1285-

1291 

69 

An approach to design a 
wristwatch for the 

protection of the human 
skin damage induced by 
ultraviolet and infrared 

radiations 

Uzma Ali 2020 

Photodermatology, 
Photoimmunology and 

photomedicine 
March 2020 

70 

Current scenario of 
COVID-19 in pediatric age 
group and physiology of 

immune and thymus 
response 

Uzma Ali 2020 

Saudi J Biol Sci. 2020 
Oct; 27(10): 2567–

2573. Published online 
2020 May 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227606/


 
  

32 

( 2-3)جدول   
 (  ISI SCOPUS -أعداد البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة في المجالت العالمية المصنفة )

 هـ 1442/ 1441عام 

 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة أو المقالة  م
الكلية /  
 الجهة 

 جهة النشر 
تاريخ  
 النشر 

1 

Predicting postoperative 
length of stay for isolated 
coronary artery bypass 

graft patients using 
machine learning 

Fatmah 
alshakhs, Hana 
Alharthi, Nida 

Islam, Irfan Khan, 
Mohamad 
Elasheri 

الصحة  
 العامة 

International 
Journal of 

General Medicine 
2020 

2 
Assessment of solid waste 

management practice in the 
university campus 

د.   -د. سعد دهلوي 
 محمود الشرقاوي 

الصحة  
 العامة 

International 
Journal of 

Sustainability in 
Higher Education 

2021 

3 

A field evaluation of 
construction workers’ 

activity ,hydration status  ,
and heat strain in the 

extreme summer heat of 
Saudi Arabia 

M Al-
Bouwarthan  ,MM 

Quinn ,D 
Kriebel ,DH 
Wegman 

الصحة  
 العامة 

Annals of work 
exposures and 

health 
2020 

4 

Risk of kidney injury among 
construction workers 

exposed to heat stress :a 
longitudinal study from 

Saudi Arabia 

M Al-
Bouwarthan  ,MM 

Quinn ,D 
Kriebel ,DH 
Wegman 

الصحة  
 العامة 

International 
journal of 

environmental 
research and 
public health 

2020 

5 

Assessment of BTX 
concentration around fuel 

station in Eastern Province 
Kingdom of Saudi Arabia 

 د.خالد فكري سالمة 
  د. التيجاني عمر 

الصحة  
 العامة 

Indian J Occup 
Environ Med 

2020;24:163-7 
2020 

6 
Heat Stress among Steel 

Workers in Al Jubail, Saudi 
Arabia 

 د.خالد فكري سالمة 
 د.نوفل الشمري 
 د.مبشر ظفر 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Ecophysiology 

and Occupational 
Health, Vol 

20(1&2), 1–7, 
January–June 

2020 

7 
Air Pollution from Traffic at 

Major Causeway Al-
Khobar, Saudi Arabia 

سالمة د.خالد فكري    
 د.مبشر ظفر 
 دليم الربيعة 

 عبدهللا القحطاني 
 صهيب المرغوب 
 عبدهللا الشهري 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Ecophysiology 

and Occupational 
Health, Vol 

20(1&2), 1–5, 
January–June 

2020 



33 
 

8 
Anxiety levels Amid the 
COVID-19 Lockdown in 

Saudi Arabia 

Faisal AlBagmi 
Heba AlNujaidi , 

Deema 
AlShawan 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
International 

Medicine 
2021 

9 

The Effectiveness of the 
Joint Commission 

International Accreditation 
in Improving Quality at King 

Fahd University Hospital, 
Saudi Arabia: A Mixed 

Methods Approach 

Deema Al 
Shawan 

الصحة  
 العامة 

The Journal of 
Healthcare 
Leadership, 

2021, Volume 
2021:13 Pages 

47—61 

2021 

10 

Factors Associated with 
Cessation of Exclusive 

Breastfeeding 
 

Amira Yousef Ali 
Aldalili , Azza Ali 

El.Mahalli 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 
2021:14 239–246 

2021 

11 

The Clinical and 
Radiological Effectiveness 

of Autologous Bone Marrow 
Derived Osteoblasts in the 
Management of Avascular 
Necrosis of Femoral Head 

in Sickle Cell Disease. 

Sadat-Ali M, Al-
Omran AS, 

Acharya S, Hijazi 
TM, Gullenpet 

AH 
 

الصحة  
 العامة 

Research Square 2021 

12 

Direct DNA Sequencing-
Based Analysis of 

Microbiota Associated with 
Hematological 

Malignancies in the Eastern 
Province of Saudi Arabia 

FM Alzahrani, A 
Al-Amri, SS 
Shaikh, AI 
Alomar, S 

Acharya, MA 
Aldossary, ... 

الصحة  
 العامة 

BioMed 
Research 

International 
 

2021 

13 

Ultrasonic synthesis and 
Biomedical application of 
Mn0.5Zn0.5ErxYxFe1.5-

2xO4 nanoparticles 

Suriya Rehman, 
Munirah A. 
Almessiere, 

Ebtesam. A. Al-
Suhaimi, 
Mehwish 

Hussain, Maha 
Yousuf Bari, 

Syed Mehmood 
Ali, Suhaila S. Al 

Jameel, 
Yassine Slimani, 

Firdos Alam 
Khan, Abdulhadi 

Baykal 

الصحة  
 العامة 

Biomolecules 2021 



 
  

34 

14 

The association of shift 
work and Effort–Reward 

imbalance with 
gastrointestinal symptoms 

among female nurses.   

Alsadah MA, Al-
Otaibi ST, 

Herzallah HK. 

الصحة  
 العامة 

Nurs Midwifery 
Stud 2021;10:41-

6 
 

2021 

15 

Occupational Violence and 
Staff Safety in Healthcare: 
A Cross-Sectional Study in 

a Large Public Hospital. 

Al-Shaban ZR, 
Al-Otaibi ST, 
Alqahtani HA. 

الصحة  
 العامة 

Risk 
Management and 
Healthcare Policy 
2021:14 1649–

1657. 

2021 

16 

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 

 
CPH 

Majmaah Journal 
of Health 
Sciences 

(Majmaah J Heal 
Sci) Awwal – 

1441 
January - 2020, 
Jumadil Awwal – 

1441 

2020 

17 

Impact of wellness 
indicators on intellectual 
dimensions of medical 
teachers of Karachi: 
Findings from cross-

sectional study 

Mehwish Hussain 
الصحة  
 العامة 

JPMA. The 
Journal of the 

Pakistan Medical 
Association 70 
(4), 655-659 

 

18 

 
Manuscript Writing and 

Publication Workshop: An 
Invoking Pilot Study on 
Enhancing Cognitive 

Research Capabilities in 
Health Sciences Institutes 

of Pakistan 

Mehwish Hussain 
الصحة  
 العامة 

Cureus 12 (6) 
 
 

19 

Association between 
Emergency Department 

Overcrowding and Mortality 
at a Teaching Hospital in 

Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

الصحة  
 العامة 

The Open Public 
Health Journal, 

2020, Volume 13: 
756-762 

2020 

20 

The Effect of Varicose 
Veins on the Quality of Life 
of Adult Female Patients in 

the Eastern Region of 
Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 

الصحة  
 العامة 

The Open Public 
Health Journal, 

2020, Volume 13: 
756-762 

 

2020 



35 
 

 

21 

Preferred teaching styles of 
medical faculty: an 

international multi-center 
study. 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

الصحة  
 العامة 

BMC Med Educ 
20, 480 (2020). 

htt186/s12ps://do
i.org/10.1909-
020-02358-0 

2020 

22 

Assessment of 
Organizational 

Commitment Among 
Nurses in a Major Public 
Hospital in Saudi Arabia 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 
2020:13 519–

526. 

2020 

23 

Investigating Stress and 
Sources of Stress Among 
Female Health Profession 

Students in a Saudi 
University 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 
2020:13 477–

484. 

2020 

24 

The demographic 
predictors of job 

satisfaction among the 
nurses of a major public 

hospital in KSA 

Mona Faisal Al-
Qahtani 

 

الصحة  
 العامة 

J Taibah Univ 
Med Sci. 2020 
Feb; 15(1): 32–

38. 

2020 

25 

Removal of inorganic and 
organic phosphorus 

compounds 
from aqueous solution by 

ferrihydrite decoration 
onto graphene 

Mohamed Elfatih 
Hassan 

الصحة  
 العامة 

Environ Monit 
Assess 410:192 -

2020 
https://doi.org/10.

1007/s10661-
020-08325-y 

2020 

26 

Association of sleep 
disorder with academic 

performance among 
medical students in Sudan 

Mohamed Elfatih 
Hassan 

Eltigani O.M. 
Omer 

الصحة  
 العامة 

Russian Open 
Medical Journal 
2020 .Volume 9. 
Issue 2 (June). 

Article CID e0208 
DOI: 

10.15275/rusomj.
2020.0208 

2020 

27 

Spinal cord injury 
regeneration using 

autologous bone marrow-
derived neurocytes and rat 

embryonic stem cells: A 
comparative study in rats 

Acharya, S . 
الصحة  
 العامة 

World Journal of 
Stem Cells 

12  ( 12  ,)1591 
 

28 

Effectiveness of single 
versus multiple sessions of 
photodynamic therapy as 
adjunct to scaling and root 

Acharya, S. 
الصحة  
 العامة 

Photodiagnosis 
and 

photodynamic 
therapy 

 

https://doi.org/10.1186/s12909-020-02358-0
https://doi.org/10.1186/s12909-020-02358-0


 
  

36 

planning on periodonto 
pathogenic bacteria in 

patients with periodontitis 

32 ,102035 

29 
Antimicrobial resistance, 

mechanisms and its clinical 
significance 

Acharya, S. 
الصحة  
 العامة 

Disease-a-Month 
66  ( 6 ,)100971 

 

30 

Modulation of host immune 
status by cryptococcus co-

infection during HIV-1 
pathogenesis and its 

impact on CD+ 4 cell and 
cytokines environment 

Acharya, S. 
الصحة  
 العامة 

Microbial 
pathogenesis 
139  ,103864 

 

31 

Burnout syndrome among 
nurses in a psychiatric 

hospital in Dammam, Saudi 
Arabia . 

Al qahtani R, 
Al‑Otaibi ST, 

Zafar M . 

الصحة  
 العامة 

Nurs Midwifery 
Stud 2020; 

9:110‑5 
2020 

32 

The battle against 
Coronavirus disease 2019 

(COVID-19) in the Kingdom 
of Saudi Arabia Public 

health perspective  . 

Al- Otaibi ST 
الصحة  
 العامة 

Saudi Med J 
2020; Vol. 41 

(12): 1285-1291 
2020 

33 

An approach to design a 
wristwatch for the 

protection of the human 
skin damage induced by 
ultraviolet and infrared 

radiations 

Uzma Ali 
الصحة  
 العامة 

Photodermatolog
y, 

Photoimmunolog
y and 

photomedicine 
March 2020 

2020 

34 

Current scenario of COVID-
19 in pediatric age group 

and physiology of immune 
and thymus response 

Uzma Ali 
الصحة  
 العامة 

Saudi J Biol Sci. 
2020 Oct; 27(10): 

2567–2573. 
Published online 

2020 May 15 
 

2020 

35 

Global burden of 369 
diseases and injuries in 204 

countries and territories, 
1990–2019: a systematic 

analysis for the Global 
Burden of Disease Study 

2019 

Abbafati, C.; 
Abbas, K.M.; …. 
Alanzi, T.M.; et 

al. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 2020 

36 

Global burden of 87 risk 
factors in 204 countries and 

territories, 1990–2019: a 
systematic analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2019 

Abbafati, C.; 
Machado, D.B; 
…. Alanzi, T.M.; 

et al. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 2020 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227606/


37 
 

37 

Global age-sex-specific 
fertility, mortality, healthy 
life expectancy (HALE), 

and population estimates in 
204 countries and 

territories, 1950–2019: a 
comprehensive 

demographic analysis for 
the Global Burden of 
Disease Study 2019 

Abbafati, C.; 
Machado, D.B.; 
…. Alanzi, T.M.; 

et al. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 2020 

38 
Five insights from the 

Global Burden of Disease 
Study 2019 

Deshpande, A.; 
Miller-Petrie, 

M.K.; … Alanzi, 
T.M; et al. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 2020 

39 
The global distribution of 

lymphatic filariasis, 2000–
18: a geospatial analysis 

Kinyoki, D.K.; 
Ross, J.M.; … 
Alanzi, T.M.; et 

al. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 
Global Health 

2020 

40 

Mapping local patterns of 
childhood overweight and 

wasting in low- and middle-
income countries between 

2000 and 2017 

Reiner, R.C.; 
Wiens, K.E.; … 
Alanzi, T.M.; et 

al. 

الصحة  
 العامة 

Nature Medicine 
26, 5, (750-759), 
10.1038/s41591-

020-0807-6) 

2020 

41 

Department of Error: 
Mapping geographical 

inequalities in childhood 
diarrhoeal morbidity and 

mortality in low-income and 
middle-income countries, 
2000–17: analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2017  

Reiner, R.C.; 
Wiens, K.E.; …. 
Alanzi, Alumran, 

A., T.M.; et al 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 
(2020) 

395(10239) 
(1779–1801), 

(S014067362030
114), 

(10.1016/S0140-
6736(20)30114-

8)) 

2020 

42 

Role of precautionary 
measures in containing the 

natural course of novel 
coronavirus disease 

Alanzi, T.; Al-
Habib, D.K. 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 
2020 

43 
The Use of social media by 

Healthcare Quality 
Personnel in Saudi Arabia 

Deshpande, A.; 
Miller-Petrie, 

M.K.; …  Alanzi, 
T.M.; et al. 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Environmental 

and Public Health 
2020 

44 

Mapping geographical 
inequalities in access to 

drinking water and 
sanitation facilities in low-

income and middle-income 
countries, 2000–17 

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

الصحة  
 العامة 

The Lancet 
Global Health 

2020 



 
  

38 

45 

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 

Aljabri, D.; 
Vaughn, A.; 

Austin, M.; White, 
L.; Li, Z.; 

Naessens, J.; 
Spaulding, A. 

الصحة  
ة العام  

Journal of Blood 
Medicine 

2020 

46 

An Investigation of 
Healthcare Worker 
Perception of Their 

Workplace Safety and 
Incidence of Injury 

Alumran, A.; 
Almutawa, H.; 

Alzain, Z.; 
Althumairi, A.; 

Khalid, N. 

الصحة  
 العامة 

Workplace 
Health and 

Safety 
2020 

47 
Comparing public and 

private hospitals’ service 
quality 

Wiens, K.E.; 
Lindstedt, P.A.; 
… Alanzi, T.M.; 

et al. 

الصحة  
 العامة 

Journal of Public 
Health 

(Germany) 
2020 

48 

Mapping geographical 
inequalities in oral 

rehydration therapy 
coverage in low-income 

and middle-income 
countries, 2000-17 

Alanezi, F.; 
Aljahdali, A.; 

Alyousef, S.M.; 
Alrashed, H.; 

Althani, H.M.B.; 
Alghamedy, F.; 

Alotaibi, H.; 
Saadah, A.; 
Alanzi, T. 

الصحة  
 العامة 

The Lancet 
Global Health 

2020 

49 

A comparative study on the 
strategies adopted by the 
United Kingdom, India, 
China, Italy, and Saudi 
Arabia to contain the 

spread of the COVID-19 
pandemic 

Alanezi, F.; 
Aljahdali, A.; 
Alyousef, S.; 
Alrashed, H.; 
Alshaikh, W.; 
Mushcab, H.; 

Alanzi, T. 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Healthcare 
Leadership 

2020 

50 

Implications of Public 
Understanding of COVID-

19 in Saudi Arabia for 
Fostering Effective 

Communication Through 
Awareness Framework 

Alanezi, F.; 
Alanzi, T. 

الصحة  
 العامة 

Frontiers in 
Public Health 

2020 

51 
A gig mHealth economy 

framework: Scoping review 
of internet publications 

Alumran, A.; 
Alkhaldi, O.; 

Aldroorah, Z.; 
Alsayegh, Z.; 
Alsafwani, F.; 

Almaghraby, N. 

الصحة  
 العامة 

JMIR mHealth 
and uHealth 

2020 



39 
 

52 

Utilization of an electronic 
triage system by 

emergency department 
nurses 

Kinyoki, D.K.; 
Ross, J.M.; … 
Alanzi, T.M.; et 

al. 

الصحة  
 العامة 

Journal of 
Multidisciplinary 

Healthcare 
2020 

53 

Policies vs practice of 
medical error disclosure at 
a teaching hospital in Saudi 

Arabia 

Alhabib, D.; 
Alumarn, A.; 
Alrayes, S. 

الصحة  
 العامة 

Risk 
Management and 
Healthcare Policy 

2020 

54 

Emergency room 
visualization dashboard 

user satisfaction in Saudi 
Arabia 

Al-rayes, S.A.; 
Aldossary, H.; 
Aldoukhi, E.; 

Alahmedalyousif, 
Z.; Aldawood, G.; 

Alumran, A. 

الصحة  
 العامة 

Informatics in 
Medicine 
Unlocked 

2020 

55 

The awareness and 
utilization of 937-telephone 

health services in Saudi 
Arabia: Cross-sectional 

survey study 

Reiner, R.C.; 
Wiens, K.E.; …. 

Alanzi, T.M.; et al 

الصحة  
 العامة 

Informatics in 
Medicine 
Unlocked 

2020 

56 

Mobile ambulatory 
application asafny and 

traditional phone request 
997: A comparative cross-

sectional study 

Alrawiai, S.; 
Asimakopoulou, 
K.; Scambler, S. 

الصحة  
 العامة 

Open Access 
Emergency 
Medicine 

2020 

57 

Predicting the level of 
generalized anxiety 

disorder of the coronavirus 
pandemic 

among college age 
students using artificial 
intelligence technology 

Hana Alharthi 
الصحة  
 العامة 

Proceedings - 
2020 19th 
Distributed 

Computing and 
Applications for 

Business 
Engineering and 

Science, 
DCABES 2020 

2020 
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 لبعض األبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية  صور 
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 هـ 1442-1441ثالثاً: المؤتمرات العلمية التي شارك فيها أعضاء الكلية خالل عام 

والدولية المحكمة علمياً سواء  شاركت الكلية بأقسامها المختلفة في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية 

بالمشاركة في التنظيم أو بعرض أبحاث علمية مقبولة للنشر أو بملصقات علمية مقبولة، ومن أهم هذه  

 المؤتمرات ما يلي: 

 
 مؤتمر الصحة الرقمية ( 1)

تحت مظلة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية نظم معلومات وإدارة   

م وزير   2020/ 11/ 29هـ الموافق   1442/ 14/4(، افتتح صباح األحد HIMSSالرعاية الصحية )

افتراضيا تحت عنوان   2020الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي 

تحويل الصحة والرعاية معا: من الرؤية للواقع"، حيث يعنى بسبل تطبيق أحدث التقنيات الرقمية  " 

المعلوماتية الصحية ودورها في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ونشر الوعي بأهميتها. وامتدت اعمال  و

ألف مشارك من المملكة   22المؤتمر بالمعرض المصاحب أربعة أيام وبلغ عدد المسجلين أكثر من 

م إدارة وتقنية  ووسط مشاركة فاعلة من جهات لها باعها الطويل بالصحة الرقمية، شارك قس. وخارجها

عدة مجاالت حيث تم  في بن فيصل  نعبد الرحمالمعلومات الصحية من كلية الصحة العامة بجامعة االمام 

عرض نبذة عن األبحاث المحكمة المنشورة التابعة للقسم، باإلضافة الى التعريف بالمسارات الوظيفية  

ة التي تم تكليفها لقائدات أتممن دراسة البرنامج المحتملة لخريجات القسم والمناصب اإلدارية والتقنية المرموق

 بنجاح وتفوق. 

 

 HIMSS  الصحة الرقميةلمؤتمر صور 

  

 



 
  

42 

 2020  –الصين ) عن بعد(  –مشاركة ببحث   –( حضور مؤتمر 2)

 19The International Symposium on Distributed 2020عنوان المؤتمر: 
Computing and Applications for Business Engineering and 

Science (DCABES) 

 في هذا المؤتمر تم عرض البحث التالي: 
 

 
 
 األمريكية إلدارة المعلومات الصحية بالشرق األوسط ( المؤتمر السنوي للجمعية 3)

شارك في هذا المؤتمر نخبة متميزة من طالبات وخريجات قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية وقدموا  
 .عرضاً عن تجاربهم في مشاريع التخرج

 

   بالشرق األوسطالمؤتمر السنوي للجمعية األمريكية إلدارة المعلومات الصحية  لمشاركة الطالبات فيصور 

 

 

مسمى البحث أو الدراسة أو  
 المقالة 

 اسم الباحث 
الكلية /  
 الجهة 

 جهة النشر 
تاريخ  
 النشر 

Predicting the level of 
generalized anxiety 
disorder of the 
coronavirus 
pandemic 
among college age 
students using 
artificial intelligence 
technology 

 

د. هناء  
 الحارثي 

الصحة  
 العامة 

2020 19th International 
Symposium on 
Distributed Computing 
and Applications for 
Business Engineering 
and Science 
(DCABES) 

 

2020 
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 ( ملتقى هواء نظيف للجميع 4)

هو عبارة عن لقاء علمي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة وشارك فيه عضوان من قسم صحة  
 . البيئة بمحاضرة علمية

 

 ملتقى هواء نظيف للجميع للمشاركة في  ة صور

 

 
 ( مؤتمرات علمية أخرى خارج المملكة5)

الجدول التالي المؤتمرات العلمية خارج المملكة والتي شارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بالكلية  يوضح 
 كمتحدثين 

 
 
 ( 3-3جدول )

لقاءات  التدريبية أو الدورات ال  ندوات أوال  أو مؤتمراتفي الأعضاء هيئة التدريس  مشاركات وحضور
 هـ 1441/1442المملكة عام    خارج علميةال

 م
اسم المؤتمر/ الندوة /  
 الدورة / ورشة العمل 

نوع  
 النشاط 
)مؤتمر

ندوة   -
- ).... 

المجال  
 العلمي

 الجهة المنظمة 
مكان 
 االنعقاد 

تاريخ  
 االنعقاد 

عدد أعضاء هيئة  
التدريس المشاركين  

 أو الحاضرين 

 مشاركة
حضور  

 فقط 

1 

9th Annual 
international 

conference on 
health &medical 

Sciences 

مؤتمر 
 دولي

الصحة و  
العلوم  
 الطبية 

Athens 
Institute 

for 
Education 

and 
Research 

 -اثينا 
 اليونان 

3-6 
May 
2021 

 افتراضية 

  متحدث 
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2 

 
              Internat

ional Webinar 
on "Trends in 

Technology for 
Agriculture, 

Food, Nutrition, 
Environment 
and Health" 

 مؤتمر
صحة  ال

 العامة 

 
Departme

nt of 
Sciences. 

Japan 
Nath 

University 
- NCR 

Contact 
Nos.: 

94674570
24 & 

89502332
39 

www.jaga
nnathuniv
ersityncr.

ac.in 

 
 افتراضية 

 
إلى   10

12  
20فبراير
20 

1  

3 

Multimedia 
Aviation Medical 

Examiner, 
Refresher 
Course 3, 

   

Oklaho
ma 

City, 
USA 

 افتراضية 

May 
20, 

2020, 
1  

4 

HIMSS & Health 
Middle East 

Digital Health 
Conference & 

Exhibition 

 مؤتمر
المعلوماتيه  

 الصحيه 
HIMSS Virtual 

Nov 
2020 

10  

5 

ACH Heath care 
Communication 
Virtual Research 

6Forum 

 مؤتمر
المعلوماتيه  

 الصحيه 
ACH Virtual 2020 1  

6 

Behavioral and 
Social Oral 

Health Sciences 
Virtual Summit 

 مؤتمر
المعلوماتيه  

 الصحيه 
 Virtual 2020 1  

 
 
 ( ندوات علمية ودورات تدريبية متنوعة داخل المملكة 6)

يوضح الجدول التالي الندوات العلمية والدورات التدريبية التي شارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بالكلية  
 سواء كمتحدثين أو بالحضور فقط 

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jagannathuniversityncr.ac.in%2F&data=01%7C01%7Ceoomer%40iau.edu.sa%7Ce22aaf288ac34c730f1e08d86f368227%7C2c86bbfc8d0441ffa83a942f075e0f60%7C0&sdata=OTx91DVOY2Hmz6AfmSUqEl9O61XxpThUZYW8QY8aq%2Fg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jagannathuniversityncr.ac.in%2F&data=01%7C01%7Ceoomer%40iau.edu.sa%7Ce22aaf288ac34c730f1e08d86f368227%7C2c86bbfc8d0441ffa83a942f075e0f60%7C0&sdata=OTx91DVOY2Hmz6AfmSUqEl9O61XxpThUZYW8QY8aq%2Fg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jagannathuniversityncr.ac.in%2F&data=01%7C01%7Ceoomer%40iau.edu.sa%7Ce22aaf288ac34c730f1e08d86f368227%7C2c86bbfc8d0441ffa83a942f075e0f60%7C0&sdata=OTx91DVOY2Hmz6AfmSUqEl9O61XxpThUZYW8QY8aq%2Fg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jagannathuniversityncr.ac.in%2F&data=01%7C01%7Ceoomer%40iau.edu.sa%7Ce22aaf288ac34c730f1e08d86f368227%7C2c86bbfc8d0441ffa83a942f075e0f60%7C0&sdata=OTx91DVOY2Hmz6AfmSUqEl9O61XxpThUZYW8QY8aq%2Fg%3D&reserved=0
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 ( 4-3جدول )
علمية داخل المملكة  اللقاءات التدريبية أو الدورات ال  ندوات أوفي الأعضاء هيئة التدريس  مشاركات وحضور

 هـ 1441/1442عام 

 م
اسم المؤتمر/ الندوة /  
 الدورة / ورشة العمل 

نوع  
  النشاط 

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الجهة المنظمة  المجال العلمي

عدد أعضاء هيئة  
التدريس المشاركين  

 أو الحاضرين 

 مشاركة
حضور  

 فقط 

1 
إدارة االمن وثقافة  

 السالمة 
دورة  
 تدريبية 

السالمة و  
 الصحة المهنية 

عمادة الموارد  
 البشرية 

جامعة االمام  
عبدالرحمن بن  

 فيصل 

23/4/1442 
7/12/2020 

 - متحدث 

2 
إدارة االمن وثقافة  

 السالمة 
دورة  
 تدريبية 

السالمة  
  والصحة 
 المهنية 

عمادة الموارد  
 البشرية 

عبد  جامعة االمام 
بن   نالرحم

 فيصل 

9/4/1442 
24/11/2020 

 - متحدث 

3 
إدارة االمن وثقافة  

 السالمة 
دورة  
 تدريبية 

السالمة  
  والصحة 
 المهنية 

عمادة الموارد  
 البشرية 

عبد  جامعة االمام 
بن   نالرحم

 فيصل 

2/4/1442 
17/11/2020 

 - متحدث 

4 
  ومكافحةالسالمة 

 العدوي 
دورة  
 تدريبية 

السالمة  
  والصحة 
 المهنية 

عمادة الموارد  
 البشرية 

عبد  جامعة االمام 
بن   نالرحم

 فيصل 

29/6/1442 
11/2/2021 

 
 - متحدث 

5 

ICOH-SAC 
workshop on 

hand arm 
vibration 

syndrome 

 ندوة 
السالمة  
  والصحة 
 المهنية 

جون هوبكنز  
 ارامكو

جون  تشفى مس
 هوبكنز ارامكو 

2/4/1442 
17/11/2020 

 - متحدث 

6 
مقومات تعزيز االبتكار  

 في البيئة األكاديمية 
 االبتكار  ندوة 

وزارة البيئة  
والمياه  
 والزراعة

 افتراضية 
8/4/1442 

23/11/2020 
 - متحدث 

7 
تتجير منتج النسيج  
الوطني المضاد  

 للميكروبات 

ورشة 
 عمل

تكنولوجبا  
 النانو 

الجامعة  
تطوير   وشركة

منتجات  
 االبحاث 

معهد االبحاث  
  واالستشارات

 الطبية 

19-
22/6/1442 
1-4/2/2021 

 - متحدث 

8 
دور الملكية الفكرية في  

 يناء اقتصاد المعرفة 
 براءة االختراع  ندوة 

مكتب براءة  
  ونقلاالختراع 
 التقانة 

عبد  جامعة االمام 
بن   نالرحم

 فيصل 

3/9/1442 
26/4/2021 

 - متحدث 

9 
Biosafety Levels 

in Accredit 
Laboratories 

دورة  
 تدريبية 

السالمة  
  والصحة 
 المهنية 

مستشفي الملك  
 فهد الجامعي 

مستشفي الملك  
 فهد الجامعي 

15/11/1442 
6/7/2020 

 - متحدث 

10 
ومبادرات   ابتكارات 

السالمة المرورية لبيئة  
 آمنة ومستدامة 

 صحة عامة  مؤتمر

 
الجمعية  
السعودية  
للسالمة  
 المرورية

فندق شيراتون  
 الدمام 

 
16-

18/6/1442 
10-

12/2/2020 

 حضور -

11 
االثار المتبقية للمبيدات  

الغذاء واثارها   يف
علمية  ندوة البيئة صحة    

جامعة الملك  
فيصل بالتعاون  

 افتراضية 
4/7/1442 
16/2/2021 

 حضور -
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 م
اسم المؤتمر/ الندوة /  
 الدورة / ورشة العمل 

نوع  
  النشاط 

 تاريخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الجهة المنظمة  المجال العلمي

عدد أعضاء هيئة  
التدريس المشاركين  

 أو الحاضرين 

 مشاركة
حضور  

 فقط 

الصحية على صحة  
 االنسان والحيوان

مع منظمة  
 الصحة العالمية 

12 

Assessment and 
learning 

outcomes during 
covid-19 

   
عبد  جامعة االمام 

بن   نالرحم
 فيصل 

7/6/1442 
20/1/2020 

 حضور -

13 

Musculoskeletal  
injuries: 

Rehabilitation 
and return to 

work 

   Dhahran 
19/8/1441 
1/4/2020 

 حضور -

14 

Orthopedic and 
Occupational 

injuries 
symposium 

   Riyadh 
2/9/1442 
3/4/2021 

 - مشاركة

 
 

 هـ 1442-1441رابعاً: األبحاث المنشورة لطلبة كلية الصحة العامة خالل عام 

علمياً متميزاً لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية في مجالت علمية مصنفة  بحثاً  20تم نشر 

هـ، ويوضح الجدول التالي والصور التي تليه  1442-1441ومؤتمرات دولية محكمة خالل العام الدراسي 

 بعضاً من هذه األبحاث: 

 
 ( 5-3جدول )

 هـ 1442/ 1441عام  األبحاث العلمية المنشورة لطلبة كلية الصحة العامة خالل

 الباحث  جهة النشر  مسمى البحث أو الدراسة  م

1 

Caregiver’s Opinions on the Design 
of the Screens of a Future Gamified 

Mobile Application for Self-
Management of Type 1 Diabetes in 

Children in Saudi Arabia 

International Journal of 
Telemedicine and 

Applications 
 طلبة بكالوريوس 

2 

The Effect of Varicose Veins on the 
Quality of Life of Adult Female 

Patients in the Eastern Region of 
Saudi Arabia 

The Open Public Health 
Journal 

 طلبة بكالوريوس 

3 
Autonomy, Accountability and 

Competition: The Case of Privatizing 
the Saudi Healthcare System 

Journal of Taibah 
University Medical 

Sciences 
 طلبة بكالوريوس 
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4 
Measuring Patient Trust in Public 
versus Private Physicians in the 
Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 

Journal of Multidisciplinary 
Healthcare 

 طلبة بكالوريوس 

5 
Mobile ambulatory application asafny 
and traditional phone request 997: A 
comparative cross-sectional study 

Open Access Emergency 
Medicine 

 طلبة بكالوريوس 

6 

The awareness and utilization of 
937-telephone health services in 

Saudi Arabia: Cross-sectional survey 
study 

Informatics in Medicine 
Unlocked 

 طلبة بكالوريوس 

7 
The use of electronic incident 

reporting system: Influencing factors 
Informatics in Medicine 

Unlocked 
 طلبة بكالوريوس 

8 
Utilization of an electronic triage 

system by emergency department 
nurses 

Journal of Multidisciplinary 
Healthcare 

 طلبة بكالوريوس 

9 

Saudi Arabian healthcare 
professionals' perceptions of using 

LinkedIn for professional 
development 

Informatics in Medicine 
Unlocked 

 طلبة بكالوريوس 

10 

Community engagement and 
stakeholder analysis in community 

based-wellness program of the new 
model of care, Saudi Arabia 

ملصق في ندوة الصحة العامة في حالة 
 األوبئة 

 طلبة بكالوريوس 

11 

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 

Journal of Blood Medicine  طلبة دراسات عليا 

12 
Policies vs practice of medical error 
disclosure at a teaching hospital in 

Saudi Arabia 

Risk Management and 
Healthcare Policy 

 طلبة دراسات عليا 

13 
The effects of ambulance response 

time on survival following out-of-
hospital cardiac arrest 

Open Access Emergency 
Medicine 

 طلبة دراسات عليا 

14 
Comparing public and private 

hospitals’ service quality 
Journal of Public Health 

(Germany) 
 طلبة دراسات عليا 

15 
Emergency room visualization 

dashboard user satisfaction in Saudi 
Arabia 

Informatics in Medicine 
Unlocked 

 طلبة دراسات عليا 

16 
The role of social media in creating 

awareness during COVID 19 
pandemic in Saudi Arabia 

The 20th International 
Conference on E-Business 

 طلبة دراسات عليا 

17 
Use of mobile phones and social 

media by healthcare professionals in 
the ER hospital department in 

The 19 International 
Symposium on Distributed 

Computing and 
 طلبة دراسات عليا 
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Dammam, Saudi Arabia: benefits 
and risks 

Applications for Business 
Engineering and Science 

(DCABES) 

18 
Burnout and coping methods among 

emergency medical services 
professionals 

Journal of Multidisciplinary 
Healthcare 

 طلبة دراسات عليا 

19 

Opinions of healthcare leaders on 
the barriers and challenges of using 

social media in Saudi Arabian 
healthcare settings 

Informatics in Medicine 
Unlocked 

 طلبة دراسات عليا 

20 

Usage of social media for health 
awareness purposes among health 

educators and students in Saudi 
Arabia 

Informatics in Medicine 
Unlocked 

 طلبة دراسات عليا 

 
 
 

 بعض األبحاث العلمية المنشورة لطلبة كلية الصحة العامة 
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 الفصل الرابع 
 
 
 

 انتظام العملية التعليمية في الكلية 
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 أوال: األقسام األكاديمية بالكلية 
 

 ( 1-4) جدول
 هـ 1441/1442بالكلية موزعة حسب الدرجة التي تمنحها عام  األقسام العلمية 

 اسم القسم  الكلية 
 التخصصات  

بمرحلة  
 البكالوريوس 

 التخصصات  
بمرحلة الدبلوم  

 الجامعي 

 برامج الدراسات العليا بتخصصات ال

 ماجستير  زمالة دكتوراه 
دبلوم  
 عالي

الصحة  
 العامة 

الصحة  
 العامة 

بكالوريوس الصحة  
 العامة 

 0 1 0 0 ال يوجد 

إدارة  
وتقنية  

معلومات  
 صحية 

إدارة وتقنية  
 معلومات صحية 

 0 1 0 0 ال يوجد 

 صحة البيئة 
بكالوريوس صحة  

 البيئة 
 0 1 0 0 ال يوجد 

 0 3 0 0 اإلجمالي 

 
 

 (  2-4) جدول
 هـ 1441/1442البرامج األكاديمية المستحدثة عام  

 الكلية  المستحدث   األكاديميامج نالبر م
  // بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه  )دبلوم 

 ( زمالة

 الصحة والسالمة المهنية  1
الصحة  
 العامة 

 بكالوريوس 

سالمة الغذاء   2  
الصحة  
 العامة 

  دبلوم

 
 
 (  3-4جدول )

 هـ 1441/1442البرامج األكاديمية التي حصلت على اعتماد أكاديمي عام 

 جهة االعتماد  الكلية  البرنامج   اسم م

ال يوجد   1  
الصحة  
 العامة 
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 في تطوير العملية التعليمية:  األكاديمية األقسامإدارة الكلية و  دور( 1)

جهداً بارزاً في تطوير العملية التعليمية. ويبين الجدول التالي أهم   ها ب كاديميةاألقسام األإدارة الكلية وتبذل 

   في هذا الشأن. هـ1442-1441خالل العام األكاديمي   تمتالمبادرات والجهود التي  

 

 ( 4-4جدول )
 هـ 1441/1442أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التعليمية التطويرية لكلية الصحة العامة عام 

 م
/   )المبادرةاسم 

 المشروع( البرنامج / 
وصف مختصر عن  

 األهداف 
الفئة  

 المستهدفة 
نسبة المتحقق  

 خالل العام 
 أبرز المنجزات 

1 
برنامج الترميز  

الطبي لموظفين جون  
 هوبكنز 

برنامج متقدم تفصيلي  
لتدريب موظفين جون  
 هوبكنز للترميز الطبي 

موظفين  
مستشفى  

 جون هوبكنز 
١٠٠ ٪ 

موظفين  تم تدريب 
جون هوبكنز من قبل  

طاقم متميز من 
 أعضاء هيئة التدريس 

 AHIMAاتفاقية  2

اتفاقية ترويجيه بين  
AHIMA   والقسم ونصت

االتفاقية على تمكين  
منسوبين الجامعة من  

التسجيل بمؤتمر  
AHIMA Middle 

East 2021 االلكتروني  
 ً  مجانا

منسوبين  
جامعة االمام  

  نعبد الرحم
 بن فيصل 

١٠٠ ٪ 
تمت المشاركة 

بالتعريف عن القسم  
 في المؤتمر 

3 

برنامج الترميز  
الطبي المنتهي  

بالتوظيف بالتعاون  
مع هيئة التخصصات  
 الصحية الدفعة الثالثة 

تدريب مواطنين على  
الترميز الطبي وتهيئتهم  
للعمل بالقطاع الحكومي  

 والصحي 

فئات من  
 المجتمع 

٣٠ ٪ 
تم البدء في برنامج  

الطبي للدفعة  الترميز 
 الثالثة 

4 
مبادرة االختبارات  

 المهنية 

تهيئة الطالب على  
االختبارات المهنية عن  

طريق عمل اختبار تجريبي  
 لهم

طالبات قسم  
HIMT 

١٠٠ ٪ 
تم عمل االختبار  

 التجريبي 

5 
مبادر التدريب  

 الميداني 

تطوير عملية التدريب  
الميداني ومتابعة الطالب  

سنة  لالستفادة القصوى من 
 االمتياز 

طالبات قسم  
HIMT 

١٠٠ ٪ 

تم العمل على تحسين  
متابعة االمتياز من  

لجنة التدريب الميداني  
بالتعاون مع جميع  

 أعضاء القسم 

6 
اتفاقية تثبيت برنامج  

3M  للترميز الطبي 

توقيع اتفاقية مع شركة  
3m   لرفع مستوى التدريس

في المواد المتعلقة بالترميز 
الطبي وتعويضات  

الخدمات الصحية وتحديث  
محتوى المقررات بما  

يتماشى مع آخر المستجدات  
 في المملكة 

منسوبين قسم  
HIMT 

١٠٠ ٪ 

تم تثبيت البرنامج  
بالتعاون مع عمادة  
االتصاالت وتقنية  

 المعلومات 
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7 
قاعدة بيانات لجمع  

أعضاء هيئة  أبحاث  
 التدريس 

تم انشاء قاعدة بيانات  
لتسهيل تجميع األبحاث  
ألعضاء هيئة التدريس  

 بالقسم 

منسوبين قسم  
HIMT   من

أعضاء هيئة  
 التدريس 

١٠٠ ٪ 
تم االنتهاء من بناء  

 قاعدة البيانات 

8 
برنامج البحث العلمي  

 اإلستراتيجي 

مقترح بحث يغطي أهداف  
كبيرة وقطاعات واسعة في  

لشرقية فيما يتعلق  المنطقة ا
بمردود جائحة كرونا على  

 منسوبي هذه القطاعات 

منسوبي  
القطاعات  
التعليمية،  
الصحية،  

االقتصادية،  
األمنية  

والقطاعات  
الخدمية  
 االخري 

 جاري التنفيذ 

استخدام مشاريع  
تخرج الطالب وتم  

أبحاث في   17تنفيذ  
عدد من القطاعات  
 بالمنطقة الشرقية 

9 
مشروع  برنامج بحث 

 التخرج الموحد 

تغطية واسعة في تقييم أثر  
جائحة كرونا على  

القطاعات المختلفة بالمنطقة  
 الشرقية 

منسوبي  
القطاعات  
التعليمية،  
الصحية،  

االقتصادية،  
األمنية  

والقطاعات  
الخدمية  
 االخري 

تم تنفيذ  
مشاريع  
تخرج 

الطالب لهذا  
العام حسبما  
هو مخطط  

بنسبة   له
100 % 

مشاريع    17تنفيذ
تخرج الطالب لهذا  
العام حسبما هو  

 مخطط له 

10 
برنامج الشراكة مع  

التجمع الصحى األول  
 بالمنطقة الشرقية 

برنامج الشراكة مع التجمع  
الصحى األول بالمنطقة  

لتنفيذ  الشرقية في التعاون 
 االمتياز برنامج

طالب سنة  
 اإلمتياز 

تم إستيعاب  
وتنفيذ  
برنامج 

اإلمتياز لعدد  
17  
بنسبة   طالبات
100 % 

وتنفيذ برنامج اإلمتياز  
 طالبات   17لعدد 

11 
لطالبات السنة  CPHQ االمتحان التجريبي لشهادة

 الرابعة من البرنامج 
   

12 
عقد اتفاقيات  
 وشراكات  

لتطوير برنامج التدريب  
واالمتياز ومشاريع التخرج  

 وخدمة المجتمع 
   

 تطوير البحث العلمي   13
عمل آلية بالتعاون المشترك  

 بين أعضاء القسم 
   

14 

استحداث فرص  
تدريبية في القطاع  
الخاص إضافة الى  
 قطاع وزارة الصحة  
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 ( 5-4جدول )
 هـ 1441/1442اإلنجازات والمشاكل والصعوبات التي واجهت الجهة ومقترحات عالجها في عام 

 المتحققة خالل العام اإلنجازات  م
المشاكل والصعوبات التي واجهتها  

 الجهة خالل العام 

اإلجراءات المقترحة لعالج  
المشكالت والتغلب على  

 الصعوبات 

1 
 AHIMAمشاركة القسم في برنامج  

Middle East 2021 
قلة عدد المتخصصين بالترميز الطبي  

 بالقسم 
تدريب وتهيئة عدد من 

 م أعضاء هيئة التدريس بالقس 

2 
 HIMSSمشاركة القسم في مؤتمر 

Health 2.0 Middle East 
Digital Conference 

عدم وجود الية لجمع بيانات البحث  
 العلمي سنوياً 

انشاء قاعدة بيانات ألبحاث  
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

3 
اتفاقية تدريب الدفعة الثالثة من  

برنامج الترميز الطبي بالتعاون مع  
 التخصصات الصحية هيئة 

 عدم وجود مساعد باحث بالكلية 
مبادرة لقبول طالب االمتياز  

 كمساعد باحث بالقسم 

4 
طالب وطالبات    51تخريج حوالي 
طالب وطالبات  11البكالوريس و

 الماجستير

تنفيذ المتطالبات األكاديمية ومعايير  
الجودة مع التأكيد على اإللتزام  

 باإلجرات اإلحترازية 
 التطوريئ مبكراً إعدد خطط 

5 
طالب    15إكمال إجراءات قبول عدد  

وطالبة في برنامج ماجستير الصحة  
 العامة 

تنفيذ المتطالبات وإجراءات المفاضلة  
 إفتراضياً  إلتزاما باإلجرات اإلحترازية 

 

6 
  17وتنفيذ برنامج اإلمتياز لعدد  

طالب بنسبة    8بنسبة و طالبات
100 % 

الحصول على قبول جهات التدريب  
للطالب الخرجين في ظل متطلبات  

 االحترازية ت ءا باإلجرا االلتزام  

توقيع المزيد من الشراكات  
 مع المستفيدين 

 برنامج بحث مشروع التخرج الموحد  7

الحصول   موافقة الجهات المستهدفة و
الخرجين في ظل   البيانات للطالبعلى 

  تءا باإلجرا متطلبات االلتزام  
 االحترازية 

 

 برنامج البحث العلمي اإلستراتيجي  8
  والحصولموافقة الجهات المستهدفة 

متطلبات االلتزام  ظل   البيانات فيعلى 
 االحترازية ت ءاباإلجرا

 

9 
من األوراق العلمية من   22نشر عدد 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

ظل   البيانات فيالحصول على 
ت  ءا باإلجرا متطلبات االلتزام  

 االحترازية 

إعدد خطط اإلستعداد  
لغجراء األبحاث أثنا  

 الطوارئ 

 تنفيذ برامج خدمة المجتمع إفتراضيا  10
ظل   البيانات فيالحصول على 

ت  ءا باإلجرا متطلبات االلتزام  
 االحترازية 

إعدد خطط اإلستعداد  
  ءجراء األبحاث أثناال

 الطوارئ 

11 
برنامج بكالوريوس صحة  تحوير 

البيئة الى بكالوريوس الصحة  
 والسالمة المهنية 

 -- قصر الوقت 

12 
بدأ القبول في برنامج ماجستير صحة  

 البيئة 
-- -- 

13 
االنتهاء من اعداد دبلوم تنفيذي في  
صحة وسالمة الغذاء بالتعاون مع  

 عمادة التعليم االلكتروني 
 -- قصر الوقت 

 عدم توفر أثاث للمكاتب  لمبنى الكلية الجديد االنتقال  14
توفير أثاث مكتبي للمكاتب  

 بالكلية 
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 من القاعات التدريسية بالمبنى الجديد للكلية صور 

 

 

 
 
 : في تهيئة الطالب الجدد األكاديمية األقسامإدارة الكلية و  دور( 2)

في بداية كل عام   كاديميةاألقسام األ إدارة الكلية ممثلة في وكالة الشؤون األكاديمية بالتعاون مع  تحرص

دراسي جديد على وضع برنامج متكامل وفعال لتهيئة الطالب والطالبات المنضمين حديثاً للكلية بغرض  

المعمول بها في الجامعة   التعريف بالكلية وأقسامها المختلفة وحقوق وواجبات الطالب واللوائح والقواعد 

  في بداية  تم تنفيذهاالتي  الصور التالية بعض جوانب التهيئةبين ت. ووالواجب على الطالب اتباعها وخالفه

   .هـ1442-1441العام األكاديمي 
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 بعض نماذج من اجراءات التهيئة التي تمت للطالب الجدد بالكلية 
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البكالوريوس بالكليةثانياً: طالب   
 بكالوريوس   طالب ال أعداد  (1)

 
 (  6-4جدول )

هـ 1441/1442عام   جامعي(دبلوم   -ن )بكالوريوس يالطلبة المستجدأعداد   

 الكلية 

 مجموع طالبات  طلبة 

 اإلجمالي 
 سعودي

غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 71 0 71 0 50 0 21 كلية الصحة العامة 
 
 

 
 

 (  7-4) جدول
 هـ 1441/1442عام  جامعي(دبلوم  -)بكالوريوس  نيالطلبة المقيد أعداد 

 الكلية 

 س السنة والجن      
 
 

 القسم  
  )التخصص( 

السنة  
األولي  
)التحضير

 ية 

 السنة الثانية 
السنة  
 الثالثة 

السنة  
 الرابعة 

السنة  
 الخامسة 

السنة  
السادس 

 ة 
 اإلجمالي 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

طلبة 
ت  

طالبا
 

كلية  
الصحة  
 العامة 

الصحة  
 العامة 

 8 29 16   سعودي
2
4 

2
3 

2
5 

    47 78 

غير 
 سعودي

  0 0 0 0 0 0     0 0 
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إدارة  
وتقنية  
المعلوم 
ات  

الصحي 
 ة 

 0 23 0   سعودي
1
9 

0 
2
0 

    0 62 

غير 
 سعودي

  0 0 0 0 0 0     0 0 

صحة  
 البيئة 

 0 0 0 0   سعودي
1
1 

0     11 0 

غير 
 سعودي

  0 0 0 0 0 0     0 0 

 اإلجمالي 

 8 52 16    سعودي
4
3 

3
4 

4
5 

    58 

غير 
عوديس  

   0 0 0 0 0 0     0 

 
 
 (  8-4) جدول

 هـ 1441/1442عام   جامعي(دبلوم   -ن )بكالوريوس يالطلبة الخريجأعداد 

 الكلية 
                                                    الجنسية و الجنس       

 
 القسم )التخصص(  

 اإلجمالي  طالبات  طلبة 

 اإلجمالي 
 سعودي

غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 كلية الصحة العامة 

 26 - 26 - 15 - 11 الصحة العامة 

 17 - 17 - 17 - - إدارة وتقنية المعلومات الصحية 

 11 - 11 - - - 11 صحة البيئة 

  54  -  54  -  32  -  22 اإلجمالي 

 
 
   (9-4جدول )

بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم  الطالب المنسحبين والراسبين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة  أعداد
 هـ1441/1442عام  الجامعي )انتظام( 

 الكلية 

المستوى  
 الدراسي 

 
 

 بين عدد الطالب الراس
عدد الطالب  

 ن المنسحبي
عدد الطالب  
 المفصولين 

عدد الطالب  
المنقطعين عن  

 الدراسة 

 
عدد 
 الطلبة 

النسبة إلى  
عدد الطلبة  
في العام  
الدراسي  

 )٪( 

 
عدد 
 الطلبة 

النسبة إلى  
عدد الطلبة  
في العام  
الدراسي  

 )٪( 

 
عدد 
 الطلبة 

النسبة إلى  
عدد الطلبة  
في العام  
الدراسي  

 )٪( 

 
عدد 
 الطلبة 

النسبة إلى  
عدد الطلبة  
في العام  
الدراسي  

 )٪( 

كلية  
الصحة  
 العامة 

السنة  
 األولى 

        

السنة  
 الثانية 

4 5.88 6 8.90 0 0 6 8.90 
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السنة  
 الثالثة 

2 3.90 1 1.96 0 0 1 2.22 

السنة  
 الرابعة 

7 8.86 0 0.00 0 0 0 0 

 3.71 7 0 0 3.41 7 6.56 13 اإلجمالي 

 
 الكلية: ببكالوريوس وطالبات ال  األنشطة المنهجية لطالب (2)

 مشروعات التخرج:  .أ

بتنوع األنشطة المنهجية المتعلقة بالمقررات الدراسية وتشمل المحاضرات الفصلية  تتميز كلية الصحة العامة 

انتظمت جميع األنشطة  بخالف المحاضرات النظرية عن بعد، فقد  المعملية والتدريبات الميدانية. و  بوالتجار

ت  دون حدوث مشاكل أو تأخير أو تعطيل ألي مقررات. وعلى الرغم من تميز جميع المقرراالعملية 

طالب المستوى الثامن بالكلية. فقد  ل الدراسية بالكلية، إال أنه كان أكثرها تميزاً وبروزاً مقرر مشروع التخرج 

ً بحثي اً مشروع 30تم انجاز عدد  بشكل كامل تحت إشراف أعضاء هيئة   طالب وطالبات الكليةقام بها  ا

بضرورة استخراج أبحاث علمية من هذه  أوصت إدارة الكلية جميع األقسام العلمية  قد . و التدريس بالكلية

 تفاصيل هذه المشروعات.  ول التاليين الجديب. والمشاريع ونشرها في مجالت محكمة ومرموقة

 
 ( 10-4جدول )

 هـ 1440/1441خالل عام  وطالبات البكالوريوس  طالبل التخرج بيان تفصيلي بمشاريع 

 الب الط اءاسم القسم  عنوان البحث  م

1 
Health self-management among patients with 
Chronic Medical Conditions in Saudi Arabia 

during COVID-19. 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 أروى الفهيد 
 خزامة المأمور
 سارة الماجد 

2 
Will Saudi Health sector be ready for the digital 
healthcare transformation to achieve its 2030 

vision? 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 رهف أبو مديني 
 بنان الزهراني 

3 

Caregivers’ use of Electronic Patient Reported 
Outcome Measures (E-PROMs) in Al-Amal 

Complex for Mental Health on Dammam Eastern 
region. 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 أثير الرشيدي 
 عايشة الخميس 
 حورية أمين 

4 

Designing a Mobile Personal Health Record 
(PHR) Application for Chronic Disease 

Management in Saudi Arabia by Adopting a User-
Centered Approach 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 روان السنيدي 
 ميس الشيخ حسين
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5 
The Influence of Electronic Health Record Use on 

Physician Burnout 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 شاثا الجريفاني 
 زهراء الموسى 

6 
Assess patient’s satisfaction of E-pharmacy 

service during covid-19 pandemic 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 نور آل إبراهيم 
 فاطمة هيجليس 
 فاطمة أبو زيد 

7 
Shared Decision-Making: Assessing Patients 
Awareness and Preferences in Saudi Arabia. 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 رغد الزهراني 
 سمية العمودي 
 فاطمة الشدي 

8 
E-Health Literacy Competencies among 

Undergraduate Health Education Students in 
Saudi Arabia 

إدارة وتقنية  
المعلومات  

 الصحية 

 فاطمة الحجي 
 لين الرستي 

9 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of private 
and public sector physicians 

 الصحة العامة 
 ليلى موسى 
 شهد الوهيد 

الصديق ليهو   

10 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of private 
and public sector nurses 

 الصحة العامة 
 زهراء المطر

 رنا عبد اللطيف 
 رسيل خالد 

11 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of private 
and public sector dentists 

 الصحة العامة 
 مسلم الباشا 

 صادق الجواد 
 باسم العبدهلل 

12 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  Qualitative study on 
COVID-19 decision-making in the health sector 

 الصحة العامة 
 فهد الطالحي 
 علي الخليفة 

 عبد الرحمن العبدهلل 

13 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of the IAU 
 الصحة العامة 

 وضحى الهاجري
 ريم المحارب 

 رزان الجوريان
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14 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 
Province of Saudi Arabia:  The case of Prince 

Mohammad Bin Fahd University 
 الصحة العامة 

 هبة الحمود 
 في الشمري 
 أبرار المهنا 

15 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of KFUPM 
 الصحة العامة 

 علي آل جعفر
يم العنزي عبد الكر  

 على العبدهلل 

16 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of the Saudi 
Electronic University 

 الصحة العامة 
 محمد جاسم 
 علي الطفيف 

 حسين آل فردان 

17 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 
Province of Saudi Arabia:  The case of ICT 

 الصحة العامة 
 نورة الخميس 
 مرام صالح 
 ذكرى حدادي 

18 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 
Province of Saudi Arabia:  The case of the 

banking sector 
 الصحة العامة 

 الجازي الزغبي 
 مريم الدوسري 
 نورة الدويرج

19 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 
Province of Saudi Arabia:  The case of the 

industrial sector 
 الصحة العامة 

 محمد الشيخ 
 تركي الغامدي 
 أسامة العمري 

20 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of Energy 
company 

 الصحة العامة 
 فارس آل مقبول 

 بندر علواني 
 أحمد أبو خليل 

21 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of Energy 
company 

 الصحة العامة 
 أنوار أبو فالسه 
 حنين آل فواز 
 بيان العتيبي 

22 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 
Province of Saudi Arabia:  The case of the 

Security 
 الصحة العامة 

 عمر بادجيش 
 هاشم الطاهر 
 خالد الزهراني 

23 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of the case 
of red crescent 

 الصحة العامة 
 قاسم الحمد 

 علي القصاب 
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24 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of adult with 
disabilities 

 الصحة العامة 
 والء الوزان 
 غيداء علي 

25 
Sectorial Impact of COVID-19 in the Eastern 

Province of Saudi Arabia:  The case of children 
with disabilities 

 الصحة العامة 
 أمنية علي 
 ريم علي 

26 
Assessment of safety practices and occupational 
exposure to chemical and physical hazards in the 

concrete industry 
 صحة البيئة 

 عبد العزيز آل شوية 
 سعد القحطاني 
 أحمد أبو رشيد 

27 
Biotechnological Production of Biopolymers from 

Date Palm Factory Wastes 
 صحة البيئة 

 عمار الشيخ 
 أحمد آل نصيف 

28 
Assessment of water quality in artificial lake: case 

study 
 صحة البيئة 

 عبد الرحمن الغامدي 
عبد الرحمن آل  

 هزازي

29 
Understand the behaviour of IAU students 

towards consumption of water plastic bottles 
Environmental, health and social aspects 

 صحة البيئة 
 محمد الزويد 
 أحمد الحمود 

30 
Pesticide residues in some locally grown 

vegetables in Hafouf and their risk management 
 صحة البيئة 

 ناصر الحرز
 حسن علي
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   من فعاليات مناقشة مشاريع التخرج لطالبات الكليةصور 

  

 

 التدريب الميداني:  . ب

، حيث يتم زيارة طلبة الكلية  التدريبات الميدانية تضمن العديد من المقررات الدراسية بكلية الصحة العامة ت

كما تتضمن مرحلة االمتياز   .القطاع الصحي والصناعي والحكوميللعديد من القطاعات خارج الجامعة مثل 

قضاء الطالب قرابة عام كامل للتدريب في هذه القطاعات ونجاحه فيها قبل حصوله على شهادة التخرج من  

الكلية  البكالوريوس وطلبة االمتياز ب لبةالرحالت والزيارات الميدانية لطويوضح الجدول التالي   الجامعة.

 . هـ1442/ 1441 خالل عام

 
   (11-4جدول )

هـ 1441/1442عام التدريب العملي الذي قدمته الكلية لطلبة البكالوريوس واالمتياز خالل   

 نوع التدريب  جهة التدريب  القسم  الكلية 
مدة  

 التدريب 

عدد الطلبة  
المستفيدين  
 من التدريب 

الصحة  
 العامة 

إدارة  
وتقنية  

المعلومات  
 الصحية 

التخصصي بالدمام مستشفى الملك فهد  أسابيع  3 تدريب ميداني    5 

أسابيع  3 تدريب ميداني  مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر   43 

بقاعــدة الملك    مستشــفى القــوات المسلحة
 عبدالعزيـــز الجويــة بالظهران 

أسابيع  3 تدريب ميداني   9 

أسابيع  3 تدريب ميداني  مجمع الدمام الطبي   17 
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أسابيع  3 تدريب ميداني  مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام   32 

أسابيع  3 تدريب ميداني  مجمع االمل للصحة النفسية   15 

أشهر  3 امتياز  تجمع الشرقية الصحي   2 

أشهر  3 امتياز  مجمع الدمام الطبي   6 

  بن فيصل نعبد الرحممستشفى اإلمام 
 بالدمام 

 امتياز 
3 -6  

 أشهر
8 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر   4 

أشهر  3 امتياز  مستشفى القطيف المركزي   1 

 امتياز  مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 
3-6  

 أشهر
5 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر   14 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الموسى التخصصي باألحساء   1 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام   3 

أشهر  3 امتياز  مستشفى قوى األمن بالدمام   4 

الصحة  
 العامة 

إدارة مركز القيادة لمكافحة األمراض  
 المستجدة 

 32 يوم واحد  زيارة ميدانية 

 32 يوم واحد  زيارة ميدانية  إدارة الطب الوقائي بالخبر 

مكافحة الحشرات الطبية إدارة مركز   32 يوم واحد  زيارة ميدانية  

شركة الصحة  -نموذج الرعاية الصحية 
 القابضة 

شهر  12 امتياز   14 

 8 أشهر امتياز  مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام   1 

أشهر  3 امتياز  إدارة الطب الوقائي بالخبر   9 

أشهر  3 امتياز  مكافحة العدوى والصحة المهنية   3 

أشهر  3 امتياز  مجمع الدمام الطبي   4 

أشهر  3 امتياز  مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام   2 

 امتياز  مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر 
3-6  

 أشهر
2 

 امتياز  مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
3-6  

 أشهر
1 

 امتياز  بمستشفى الحرس الوطني باألحساء 
3- 6  

 أشهر
3 

أشهر  3 امتياز  مستشفى رأس تنورة   1 

أشهر  3 امتياز  مستشفى سعود بن جلوي   1 

الخفجي األهلي  مستشفى أشهر  3 امتياز    1 

عمليات الخفجي المشتركة مستشفى أشهر  9 امتياز    1 

صحة  
 البيئة 

أشهر  4 امتياز  شركة ارانسكو   2 

أشهر  4 امتياز  شركة سبكيم   1 

أشهر  4 امتياز  شركة نابكو   1 

أشهر  4 امتياز  هيئة المدن الصناعية   2 

أشهر  4 امتياز  امانة المنطقة الشرقية   9 

أشهر  4 امتياز  شركة ارامكو السعودية   7 

أشهر  4 امتياز  شركة روابي القابضة   1 

الدمام شركة مطارات  أشهر  4 امتياز    1 
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أشهر  4 امتياز  الهيئة العامة للغذاء والدواء   3 

أشهر  4 امتياز  مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر   3 

 مستشــفى القــوات المسلحة 
بقاعــدة الملك عبدالعزيـــز الجويــة  

 بالظهران 
أشهر  4 امتياز   1 

االلتزام البيئي المركز الوطني للرقابة على   
 بالمنطقة الشرقية 

أشهر  4 امتياز   1 

أشهر  4 امتياز  مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام   1 

 
 

 

 الكلية: ببكالوريوس بة المنهجية لطلالاألنشطة ال (3)

كلية الصحة العامة العديد من األنشطة الالمنهجية المنظمة والتي تهدف إلى تنمية   وطالبات يمارس طالب

المهارات المطلوبة من الطالب الجامعي بشكل عام وطالب كلية الصحة العامة بشكل خاص وفي مقدمتها  

ية  القدرة على التواصل مع المجتمع وخدمته واكتساب العلوم والمعارف في التخصص وغيرها. كما أن لكل

الصحة العامة مجلس طالبي للبنين وآخر للبنات يتبعان سعادة عميد الكلية مباشرة وتختص هذه المجالس  

باالشراف على األنشطة الطالبية الالمنهجية من خالل نادي كلية الصحة العامة والي تمت الموافقة على  

تي قدمت لطالب كلية الصحة العامة  التالية تفصيالً لألنشطة الالمنهجية الوالصور  انشائه. وتبين الجداول 

 هـ.1441- 1440الدراسي  خالل العام  

 

 ( 12-4جدول )
 هـ 1441/1442 عام  المقدمة للطالب خالل الثقافية األنشطة

 عنوان النشاط   م
الكلية /  
 الجهة 

 نوع النشاط 
  -ندوة  -)محاضرة 

 مسابقة ...( 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

1 
الحوادث واإلصابات في  

 المملكة 
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

2 
ثقافة سالمة المريض في الدول  

 العربية 
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

3 
فنيات التواصل مع الصم بلغة  

  اإلشارة
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

 كيف أحصل على وظيفة  4
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

 أيقظ المسؤولية الذاتية  5
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

 قضايا في الصحة العامة  6
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 

 اإلنهاك النفسي  7
كلية الصحة  

 العامة 
 203 144 59 محاضرة 
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 التغذية المثالية للصحة النفسية  8
كلية الصحة  

 العامة  
 144 144  - محاضرة  

  اليوم العالمي للتعلم  9
كلية الصحة  

 العامة  
 144 144  - محاضرة  

ورشة عمل تعزيز المهارات    10  
كلية الصحة  

 العامة  
 144 144  - محاضرة  

 االختبار المهني  11
كلية الصحة  

 العامة  
 144 144  - محاضرة  

العامة مقدمة في الصحة  12  
كلية الصحة  

 العامة  
 80 80  - محاضرة  

13 
التدفئة الكونية والتغيرات  

 المناخية 
كلية الصحة  

 العامة  
 45 - 45 محاضرة  

أنموذجاً -صحة التربة 14  
كلية الصحة  

 العامة  
 23 - 23 محاضرة  

15 
تطوير مهارات اللغة  

  اإلنجليزية 
قطاع  
  خاص 

  78 45  33  محاضرة

  25 15  10  محاضرة   المكتبة  مهارات البحث العلمي 16

17 
التحديات التي تواجه أخصائي  

 الصحة المهنية 
كلية الصحة  

 العامة  
 20 - 20 محاضرة  

 

 

 كلية  الثقافية المقدمة لطلبة ال  من األنشطةصور 
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 كلية  الثقافية المقدمة لطلبة ال  من األنشطةصور 
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   (13-4جدول )

 هـ 1442/ 1441 عام المقدمة للطالب خالل األنشطة التدريبية

 الكلية / الجهة  عنوان النشاط  م
 نوع النشاط 

ورشة   -)دورة 
 ...( -عمل 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

1 
كيفية الحصول على وظيفة  

 كخريج حديث 
 47 25 22 دورة قطاع خاص 

العالمي للسمنة اليوم  2  
كلية الصحة  

 العامة 
 144 144 - نشاط تدريبي 

 يرنامج التدريب التعاوني  3
Ascroft 
Medical 

 2 2 - برنامج تدريبي 
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 بعض البرامج التدريبية المقدمة لطالبات الكلية  

  

 
 
 

   (14-4جدول )
 هـ 1442/ 1441 عام األنشطة االجتماعية المقدمة للطالب خالل

 الكلية / الجهة  عنوان النشاط  م
 نوع النشاط 

  -لقاء مفتوح  -)حفلة 
 زيارة...(  -رحلة 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

 يوم الخريجات  1
كلية الصحة  

 العامة 
 64 64 - حفل تخرج 

 المونديال الثقافي  2
عمادة شؤون  

الطالب  
 بالجامعة 

 203 144 59 مسابقة ثقافية 

 االحتفال باليوم الوطني  3
كلية الصحة  

 العامة 
 جميع منسوبي الكلية  فعاليات متنوعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

70 

 يوم الخريجات بقسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بالكلية 

 

 
 
 

 من احتفال الكلية باليوم الوطني صور 
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 وحصولهم على مركز متقدممشاركة طلبة الكلية في المونديال الثقافي 
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 ( 15-4جدول )
   هـ1441/1442 عام الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل 

 عنوان النشاط  م
الكلية /  
 الجهة 

 نوع النشاط 
يوم    -)حملة توعوية 
 ...( -خدمة عامة 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

 اليوم العالمي للسكر    1
كلية  

الصحة  
 العامة  

 144 144 -  محاضرة  

 اليوم العالمي للسمنة    2
كلية  

الصحة  
 العامة  

 144 144  - محاضرة   

 حملة تعزيز  3
كلية  

الصحة  
 العامة 

 130 80 50 حملة توعوية 

 حملة سالم  4
كلية  

الصحة  
 العامة 

 15 - 15 حملة توعوية 

 

 ( 16-4جدول )
 هـ 1441/1442 عام األنشطة الفنية المنفذة خالل

 عنوان النشاط  م
الكلية /  
 الجهة 

 نوع النشاط 
  -تمثيلي  -)مسرحي 

تصوير فوتوغرافي  
- )... 

 عدد الطالب المستفيدين 

 إجمالي  طالبات  طالب 

  مسابقة الفنون  1
الصحة  

  العامة
140  90  50  رسم وتصوير   
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 مشاركة منسوبي الكلية في مسابقة الفنون التي نظمتها الكلية 

  

 
 

 ( 17-4جدول )
 هـ 1442/ 1441األندية الطالبية واألنشطة التي قدمتها خالل عام 

 م
اسم النادي  

 الطالبي 
الكلية /  
 الجهة 

ء  تاريخ إنشا 
 النادي 

 مجال نشاط النادي 
األنشطة التي قدمها 

 خالل العام 

1 
نادي  

الصحة  
 العامة 

الصحة  
 العامة 

7/1/1442  
أنشطة تخصصية تعمل على  
إثراء الطلبة بشكل يساهم في  

 الرفع بمستوى مهاراتهم 

تنسيق وتنظيم الورش و  
اللقاءات المقامة في  

 الكلية 

2 
المجلس  
 الطالبي 

كلية الصحة  
 العامة 

بداية كل  
 عام دراسي 

مجلس للطالب وآخر  
للطالبات يتم تشكيله  

باالنتخابات بين جميع  
 الطالب 

يقوم على معظم أنشطة  
الطالب والطالبات  
بالكلية ويتولى إدارة  
 شؤون النادي الطالبي 
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 من انتخابات المجلس الطالبي وأنشطته بالكلية صور 
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 ثالثاً: طالب الدراسات العليا بالكلية
 

 برامج الدراسات العليا بالكلية: ( 1)

تضـم كلية الصـحة العامة ثالث برامج للماجسـتير وهي برنامج ماجسـتير جودة ورعاية المرضـى التابع لقسـم 

وبرنامج ماجستير الصحة العامة التابع لقسم الصحة العامة والذي يضم ثالث    المعلومات الصحية  وتقنيةإدارة  

نية، باإلـضافة إلى برنامج ماجـستير والـسالمة والـصحة المه  وإدارة الرعاية الـصحيةمـسارات وهي: الوبائيات  

ــ. وتبين  1442-1441صـحة البيئة التابع لقسـم صـحة البيئة والذي تم تفعيله حديثاً خالل العام الدراسـي  هــــ

تير الصـحة   تير جودة ورعاية المرضـى وماجـس الجداول التالية أعداد الخريجين والمقيدون في برنامجي ماجـس

 هـ.1442-1441العامة خالل عام  
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 (  18-4جدول )

 هـ 1442/ 1441الدراسات العليا عام  ب المستجدين بمرحلةطالأعداد ال 

الدرجة  
 العلمية 

والجنس  
 والجنسية 

 
القسم  

 )التخصص( 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه 
 اإلجمالي 

 اإلجمالي 
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي

 أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر

ماجستير  
الصحة  
 العامة 

- - - - - - - - 7 18 - - - - - - - - 25 

ماجستير  
العلوم في  

جودة  
الرعاية  
الصحية  
وسالمة  
 المرضى 

- - - - - - - - - 9 - - - - - - - - 9 

 34 - - - - - - - - 27 7 - - - - - - - - اإلجمالي 
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   ( 19-4جدول )
 هـ 1441/1442الدراسات العليا عام المقيدين بمرحلة  بطالأعداد ال 

 الدرجة العلمية       
 والجنس والجنسية      

 القسم )التخصص( 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه 
 اإلجمالي 

 اإلجمالي 
 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي سعوديغير  سعودي غير سعودي سعودي

ذك
 ر

 أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى 

ماجستير الصحة العامة     -  -  -  -  -  -  - - 18 28  -  -  -  -  -  -  - -  46 

ماجستير العلوم في جودة  
الرعاية الصحية وسالمة  

 المرضى 
 -  -  -  -  -  -  - -  -  19  -  -  -  -  -  -  - -  19 

    65  - -  -  -  -  -  -  -   47 18 - -  -  -  -  -  -  -  اإلجمالي 

 
 

 (  20-4جدول )
 هـ 1442/ 1441الدراسات العليا عام الخريجين بمرحلة  بطالأعداد ال 

 الدرجة العلمية       
 والجنس والجنسية           

 القسم )التخصص( 

 دبلوم عالي  ماجستير  زمالة دكتوراه 
 اإلجمالي 

 غير سعودي سعودي غير سعودي سعودي سعوديغير  سعودي غير سعودي سعودي اإلجمالي 

 أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر أنثى  ذكر

ماجستير الصحة العامة     -  -  -  -  -  -  - -  9 10 1  -  -  -  -  -  -  - 20 

ماجستير العلوم في جودة   
 الرعاية الصحية وسالمة المرضى 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  -  -  9  

 29  -  -  -  -  -  -  -   1  19 9  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلجمالي 
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 رسائل الماجستير لطالب الكلية:  ( 2)

تتطلب برامج الماجستير في الكلية اختيار الطلبة لمشروعات بحثية على شكل رسائل ماجستير تتم  

مشروعات البحثية التي  مناقشتها في نهاية البرنامج. لذا فإنه في كل عام دراسي يكون هناك العديد من ال

يشرف عليها أعضاء هيئة تدريس من الكلية وينتهي معظمها بأبحاث علمية منشورة. وقد بلغ عدد هذه  

 مشروعاً حسب ما هو موضح تفصيالً في الجدول التالي:  13هـ إلى 1442-1441المشروعات في عام 

 
 (  21-4جدول )

 هـ 1441/1442الدراسات العليا البحثية خالل عام بيان تفصيلي بالمشاريع البحثية لطالب 

 م اسم الطالبة  القسم  عنوان البحث 

Predicting diabetic ketoacidosis in 
diabetic paediatric cases in king Fahad 

university hospital 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

 1 وعد محمد عيد 

The influence of virtual clinics on the 
psychiatric patients 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

 2 ساره الزهراني 

The pattern of medical violation claims 
in eastern province, Saudi Arabia 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

آل شطي  فاطمة  
 

3 

Impact of cardiopulmonary resuscitation 
duration on neurological outcome 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

 حصه آل بن علي 
 

4 

Patients' safety culture in primary health 
care centres in Saudi Arabia 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

 5 مها آل بالحارث 

Psychosocial experience of healthcare 
providers during covid 19 pandemic 

crisis in Saudi Arabia 

إدارة وتقنية  
 المعلومات الصحية 

 تهاني المطوع 
 

6 

Assessment of informed consent 
process for elective and emergency 

surgeries in obstetrics and gynaecology 
hospital from patient perspective 

وتقنية  إدارة 
 المعلومات الصحية 

 7 مريم المشخص 

The Impact of Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) on the Survivorship of 

Leukemia Patients: A Retrospective 
Cohort Study 

 الصحة العامة 
العزيز   عبد  فاطمة

 الملحم 
 

8 

Perception of Patient Safety Culture 
Among Healthcare Professionals in 
Ministry of Health Hospitals in Saudi 

Arabia 

 الصحة العامة 
هللا أبوفور ماجدة عبد  
 

9 

Associations between Tobacco 
Smoking, Mental Health and Health-
Related Quality of Life Among Male 

Secondary Industrial Institute Students 
in Dammam, Saudi Arabia 

 10 محمد شاكر آل خليف  الصحة العامة 
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The knowledge, attitude, and practice 
level of dental auxiliaries regarding oral 
health care for pregnant patients in the 

Eastern Province of Saudi Arabia 

 الصحة العامة 
دانية عبد الكريم ال  

 إبراهيم 
 

11 

Mental Health Status of Healthcare 
Workers Working in COVID-19 
Screening Centers in Dammam 

 الصحة العامة 
 سما محمد المعيقل 

 
12 

Parents’ Perception of the Scheduled 
and Proposed Children’s Vaccine 
against Covid-19 in Qatif, Eastern 

Province of Saudi Arabia 

 الصحة العامة 
هللا ال   عبد  فاطمة

 غريب
 

13 

 

 مناقشات رسائل الماجستير لطالب وطالبات الماجستير بالكلية صور  
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 رابعاً: أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 

 : التدريس بالكليةأعضاء أعداد ومرتبات أعضاء هيئة ( 1)

(  22-4جدول )  
  هـ 1441/1442إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بكلية الصحة العامة عام  

 الكلية 

 العلمية  المرتبة    
 والجنس 

 
 القسم والجنسية  

 أستاذ 
أستاذ  
 مشارك

أستاذ  
 مساعد

 اإلجمالي  مدرس لغة  معيد محاضر

ذك
 ر

 أنثى
ذك
 ر

 أنثى
ذك
 ر

 أنثى
ذك
 ر

 أنثى
ذك
 ر

 أنثى
ذك
 ر

 أنثى ذكر أنثى

كلية  
الصحة  
 العامة 

قسم الصحة  
 العامة 

 10 4 0 0 2 1 5 1 2 0 1 2 0 0 سعودي

غير 
 سعودي

1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 4 3 

قسم إدارة  
وتقنية  

المعلومات  
 الصحية 

 24 1 0 0 1 0 12 0 10 0 1 1 0 0 سعودي

غير 
 سعودي

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

قسم صحة  
 البيئة 

 0 8 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 سعودي

غير 
 سعودي

0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 7 0 

 اإلجمالي 

 34 13 0 0 3 2 17 3 12 5 2 3 0 0 سعودي

غير 
 سعودي

1 1 1 0 8 1 2 1 0 0 0 0 12 3 
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   (23-4جدول )
هـ 1442/ 1441المتفرغين خالل العام ومن في حكمهم أعداد أعضاء هيئة التدريس   

الكلية  
/ 

 الجهة 
 الدرجة العلمية  القسم 

 تفرغ جزئي  تفرغ تام 
 مالحظات 

 أنثى  ذكر أنثى  ذكر

كلية  
الصحة  
 العامة 

 قسم الصحة العامة 

    1 1 أستاذ 

    1 2 أستاذ مشارك 

    3 3 أستاذ مساعد 

    6 1 محاضر

    2 1 معيد

      مدرس

 قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية 

      أستاذ 

    1 1 أستاذ مشارك 

    10  أستاذ مساعد 

    8 1 محاضر

      معيد

      مدرس

 قسم صحة البيئة 

      أستاذ 

     1 أستاذ مشارك 

     10 أستاذ مساعد 

     3 محاضر

     1 معيد

      مدرس

 
 
 
   (24-4جدول )

هـ 1441/1442خالل عام  أو التعاقد معهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعيينهم أعداد   

الكلية  
/ 

 الجهة 
 الجنسية 

 أستاذ
 أستاذ

 مشارك 
أستاذ 
 مساعد

 اإلجمالي  مدرس لغة  معيد محاضر

 اإلجمالي 

 أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر أنثي ذكر

كلية  
الصحة  
 العامة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سعودي

ر غي
 سعودي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلجمالي 
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 ( 25-4جدول )
 هـ 1441/1442خالل عام   أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تركوا الخدمةأعداد 

الكلية /  
 الجهة 

 سبب ترك الخدمة  الدرجة العلمية العدد 

كلية الصحة 
 العامة

مساعدأستاذ  1  انهاء تعاقد 

 

 
 
 أعداد وتوزيع المبتعثين من الكلية: ( 2)

 
 (  26-4جدول )

 هـ 1442/ 1441 عام الجدد المبتعثين أعداد 
الكلية  

/ 
 الجهة 

نوع 
 االبتعاث 

 اإلجمالي  أخرى  التدريب  الماجستير الزمالة   الدكتوراه 
 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

الصحة  
 العامة

 1  1 0   0 0   0 0   1 0   0 0   0 0  خارجي 

 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0  داخلي 

 1   0 0   0 0   0 0  1 0   0 0   0 0  اإلجمالي 

 
 

(  27-4جدول )  
   هـ1442/ 1441 الدولة عامموزعين حسب   الجدد المبتعثين أعداد 

الدرجة  
العلمية  
 والجنس 

 
 الدولة 

 المجموع  أخرى  التدريب  البكالوريوس  الماجستير الزمالة  الدكتوراه 

 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

الواليات  
المتحدة  
 االمريكية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

المملكة  
المتحدة  
 البريطانية

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كندا

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 اإلجمالي 
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 (  28-4جدول )
   هـ1441/1442  عام على رأس البعثة المبتعثين أعداد 

الكلية  
/ 

 الجهة 

نوع 
 االبتعاث 

 المجموع  أخرى  التدريب  الماجستير الزمالة  الدكتوراه 

 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

كلية  
الصحة  
 العامة

 10 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 خارجي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 داخلي 

 10 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 اإلجمالي 

 
 

 
   (29-4جدول )

   هـ1441/1442  موزعين حسب الدولة عام  على رأس البعثة المبتعثين أعداد 
الدرجة  
العلمية  
 والجنس 

 
 الدولة 

 المجموع  أخرى  التدريب  البكالوريوس  الماجستير الزمالة  الدكتوراه 

 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

الواليات  
المتحدة  
 االمريكية

4 3 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 

المملكة  
المتحدة  
 البريطانية

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 كندا

 10 6 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 اإلجمالي 

 
 

 
 (  30-4جدول )

 هـ 1442/ 1441 عام خالل الخريجين المبتعثين أعداد 

الكلية  
/ 

 الجهة 

نوع 
 االبتعاث 

 اإلجمالي  أخرى  التدريب  الماجستير الزمالة  الدكتوراه 

 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

كلية  
الصحة  
 العامة

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 خارجي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 داخلي 

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  اإلجمالي 
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   (31-4جدول )
   هـ 1442/ 1441 موزعين حسب الدولة عام الخريجين المبتعثين أعداد 

الدرجة  
العلمية  
 والجنس 

 
 الدولة 

 المجموع  أخرى  التدريب  البكالوريوس  الماجستير الزمالة  الدكتوراه 

 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

الواليات  
المتحدة  
 االمريكية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

المملكة  
المتحدة  
 البريطانية

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كندا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 اإلجمالي 

 
 

 المقدمة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية الدورات التدريبية  ( 3)

 
 (  32-4جدول )

عضاء هيئة  الدورات المقدمة من عمادة تطوير التعليم الجامعي )أو غيرها الجهات داخل الجامعة( أل
  هـ1441/1442من  التدريس ومن في حكمهم عام 

 اسم الدورة  م

 أعداد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس

 أستاذ
أستاذ 
 مشارك 

أستاذ 
 مساعد

 مجموع  معيد محاضر
 اإلجمالي 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

1 
استخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي في التعليم
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 

2 
التعليم عن بعد إيجابيات  

 وتحديات 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 

3 
التدريس الجامعي الفعال 
 في الظروف االستثنائية 

0 0 0 0 1 1 0 0  0 1 1 2 

4 

Risk 
Management in 

IAU - Hemaya, A 
Risk Reporting 

Tool 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 
  لألستاذالذكاء الوجداني 
 الجامعي 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

6 

التدريس الجامعي في  
ضوء متطلبات التنمية  
وسوق العمل ومهارات  

21القرن   

0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 4 

7 
المحاضرة التفاعلية في  

االفتراضيةبيئة التعلم   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 التفكير اإلبداعي  8

9 

High-Quality 
Assessment 

Through the Use 
of Rubrics 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 

10 
التعليم المبني على  

 المخرجات 
0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 2 5 

11 

The Pursuit of 
Excellence 

Mentoring in 
Higher Education 

0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 2 5 

12 
تمكين الطالب من  
 مهارات التعلم الذاتي

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 

13 
دور عضو هيئة التدريس 
 في تطوير األداء المهني

0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 

14 
التدريس من خالل  

 نظريات التعلم 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

15 
Studies on Adult 

Learning 
0 0 0 0 1 0     1 0 1 

16 

Development 
through peer 

Observation of 
Teaching 

0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 3 5 

17 
تعزيز التعلم باستخدام  

األنشطة التعليمية 
 اإللكترونية 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

18 
تطوير الكفايات األساسية  
في التعليم والتعلم لألستاذ 

 الجامعي 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

19 
برنامج شهادة التوجيه 

واإلرشاد المهني لألستاذ 
 الجامعي 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

20 
Providing 

constructive 
Feedback 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

21 
استراتيجية االستقصاء  

 في التدريس 
0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 

22 

10Effective 
Formative 

Assessment 
Techniques for 
the Classroom 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

23 
أساليب فعالة في تقويم 

 الطالب 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 التقويم البديل 24

24 
Research 

techniques and 
Tools – Level 1 

0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 4 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 منهج التعليم التكاملي  25
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26 
أسس صياغة أسئلة  
 االختبارات التحصيلية

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

27 
التطبيقات العملية  

للخرائط الذهنية في 
 القاعات الصفية

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

28 
إدارة العبء المعرفي من 

 خالل تصميم التعليم
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

29 
Quality in 
Scientific 

research-Level1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

30 
University 

ranking - Level 2 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 

31 
التصميم المنهجي للتعليم  

وكاري وفق نموذج دك 
(Carey & Dick   )  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

32 

Publication 
Ethics & 

Research 
misconduct 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

33 
بمستوى   االرتقاء

األبحاث عبر منصة  
Scopus 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

34 

Alternative & 
Effective 

Assessment 
Methods 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 

35 
استخدام التطبيقات  
التعاونية في تدريس 

 الطالب 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

36 

Using Action 
Research in 
Teaching & 
Assessment 

0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

37 
أساسيات في تحليل  

االختبارات واالستفادة 
نتائجها قراءةمن   

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

38 

Boosting student 
engagement and 
interaction in the 
online classroom 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

39 

Research on 
shared decision-

making 
contemplating 
definitions and 

measures 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 76 32 25 8 0 9 0 12 31 3 13 1 0 اإلجمالي 
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 األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي( 4)

 
   (33-4جدول )

 هـ 1441/1442أعداد األبحاث الممولة من عمادة البحث العلمي عام 

 اسم الباحث  مسمى البحث أو الدراسة م
الكلية /  
 الجهة 

مبلغ  
 التمويل

 مدة البحث 

1 
Water Quality Index in 

"Modon lake", Dammam 2nd 
industrial city 

Aljassim, Mohammed/ 
AlMulla, Abdualaziz/ 
Ezzeldin, Mohamed/ 
Berekaa, Mahmoud 

كلية الصحة 
 العامة

80,000 
SR 

18  
Months 

2 

Novel Use of 
Nanocomposites treatment of 
High Efficiency Particulate Air 

filter in HVAC systems in 
hospital: COVID19 spreading 

control strategy 

فكري سالمة  دد. خال  
النمر  يد. امان  

كلية الصحة 
 العامة  

 + 
 كلية الطب 

40.000 
شهور   6

2020 -
0212  

3 

The environmental deposition 
of severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 in 

hospital settings: implications 
for infection control during 

epidemics 

النمر  يد. امان  
فكري سالمة  دد. خال   

كلية الصحة 
 العامة  

 + 
 كلية الطب 

80,000 
شهور   12

2020 -
0212  

 
 

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

 
 ( 34-4جدول )

 هـ 1442/ 1441خالل عام والطالب  عضاء هيئة التدريس والباحثين براءات االختراع المسجلة أل

 اسم الباحث  م
المرتبة 
 العلمية 

الكلية /  
 الجهة 

مسمى براءة  
 االختراع 

 جهة التسجيل  المجال العلمي 

1 
خالد .د
فكري  
 سالمة

استاذ 
 مساعد

الصحة  
 العامة

Titanium 
Oxide-

Comprising 
Fibrous Filter 

Material 

Nanotechnolog
y 

And air 
pollution 

16/563296  
03/11 /2021  

USA PTO 
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   فكرة عن براءة االختراع للدكتور/ خالد فكري

 

 
 
 
 : أنشطة علمية متنوعة ومتميزة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية( 6)
 

   التدريس بالكليةالعلمية المتميزة ألعضاء هيئة نشطة األصور لبعض 
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 خامسالفصل ال 
 
 
 

 الخطط والبرامج التطويرية بالكلية
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 الصحة العامة الخطط والبرامج التطويرية بكلية
 

اهتمت إدارة الكلية بتطوير العديد من الخطط والبرامج ألحداث نقلة نوعية للكلية تماشياً مع   

المتمثلة في االهتمام بالجودة والتحسين والتطوير المستمر. وقد شملت جهود الكلية في عملية  سياسة الجامعة 

 التطوير الجوانب التالية: 

 خطط التحضير لالعتماد األكاديمي  .1

 تطوير آليات جودة االختبارات بالكلية  .2

 انشاء أرشيف للوثائق والبيانات واالصدارات الخاصة بالكلية  .3

 ملة لشرائح المجتمع المختلفة بالتنسيق مع معهد االستشارات بالجامعة  وضع برامج تدريبية متكا .4

 انشاء وتنفيذ العديد من الدبلومات المهنية .5

 تحديث بيانات الكلية على الموقع الرسمي للجامعة  .6

 الحرص على الحصول على الجوائز العلمية  .7

 
  طط التحضير لالعتماد األكاديمي خ( 1)

ومحددة زمنياً للحصول على االعتماد األكاديمي لجميع األقسام العلمية   لكلية الصحة العامة خطة ممنهجة

وآلية واضحة للعمل   لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكليةل هيكل التابعة لها. وتتضمن هذه الخطة وجود  

 و التالي: بها إضافة إلى اجراءات ووسائل لمتابعة جودة العملية التعليمية واالختبارات بالكلية على النح

 

 هيكل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكلية:  .أ

 

عميد الكلية

منسق الجودة لقيم  صحة 
البيئة

منسق الجودة لقسم ادارة 
ةوتقنيه المعلومات الصحي

منسق الجودة لقسم الصحة 
العامة

منسق برنامج ماجستير 
الصحة العامة

منسق برنامج الماجستير 
جودة وسالمة المريض

وكيل الكلية للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع

لجنة المتابعة الدائمة
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 : لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكليةمهام داخل  . ب

 

 : لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي في الكليةآلية العمل داخل  . ت

 

 بالكلية  جودة اإلختبارات تطوير آليات( 2)

تشكلت لجنة بالكلية لمتابعة جودة اإلختبارات بقرار إداري من سعادة عميد الكلية حسب التشكيل  

المنصوص عليه من الوحدة المركزية للجنة جودة االختبارات التابعة لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية.  

المنسق
رفع الملفات عن 
 NCAAAطريق 
shred folder

رفع االحصائيات 
االسبوعية للملفات 
المنجزيه وتدوينها 
Dashboardعلى 

متابعة سير أعمال 
الجدوة واإلعتماد 

األكاديمي مع أعضاء 
القسم 

الوكيل تصميم النماذج لملفات 
المتابعه

متباعة الملفات 
المرفوعه من كل قسم

حل المشاكل التي تم 
مواجهتها

توفر البيئة المالئمة
والمواد والموارد 

المناسبةل انجاز مهام 
الجودة

اللجنة 
الدائمة

متابعة تسهيل سير 
اكمال ملفات االعتماد

مراجعة المستندات 
قبل تسليمها للمراجع
الداخلي والخارجي

نشر ثقافة الجودة في 
الكلية

ية
من

ز
 ال

طة
خ
ال

بداية السنة يحدد خطة •
زمنية لتسليم الملفات

ية المطلوبة بنائا على توص
عمادة الجودة و اإلعتماد 

األكاديمي

يحدد أسماء المنسقين •
وأعضاء لجان متابعة 
ل المعايير الداخلية في ك

برنامج

ق
ائ
وث

وال
ة 

دل
أل
 ا
فع

ر

عمل ملف مركزي لكل •
برنامج  ليقيس نسبة 
23)اإلنجاز لكل متطلب 

يدعى ( متطلب
Dashboard 

عمل ملف مركزي •
العضاء الجودة مشترك

وأعضاء كل برنامجلرفع
الملفات المطلوبه 

للمقررارات والبرنامج 
 NCAAA -ENEHيسمى 

or HIMTor PH

ر
وي

ط
الت

 و
عة

اب
مت

ال

ع رف)متابعه سير الجودة •
الملفات في االدلة 

(المركزيه

انشاء خطط طوارىء في •
ج حال حدوث تغيير للنماذ

او نقص في عدد  
األعضاء
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وتجتمع هذه اللجنة لمتابعة جميع  وتعمل هذه اللجنة تحت مظلة سعادة وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية بالكلية. 

اإلجراءات المتعلقة بجودة االختبارات بالكلية وتنفيذ ما يرد لها من تكليفات من الوحدة المركزية للجنة جودة  

هـ قدمت اللجنة العديد من األنشطة التي تهدف الى نشر   1442-1441االختبارات بالجامعة. وخالل عام  

تنفيذ العديد من اآلليات التي تضمن جودة عملية التقويم واإلختبارات بالكلية،  ثقافة جودة اإلختبارات ومتابعة 

 وفيما يلي ملخصاً ألهم هذه األنشطة واالنجازات:  

اء هيئة التدريس باألدلة  ضويد أع زالحرص الشديد على نشر ثقافة جودة اإلختبارات من خالل ت •

تبارات، دليل لتصميم بنوك األسئلة والصور  من امثلتها: دليل سياسة اإلخ ووالنماذج المخصصة لذلك، 

 المتماثلة والنماذج الخاصة بمتابعة جودة اإلختبارات. 

التأكد من تطبيق نظم الجودة في تنفيذ اإلختبارات النصف فصلية والقصيرة والنهائية والتي تتضمن   •

الى التأكد من  خريطة التقويم الخاصة بالمقرر ونماذج ضمان جودة اإلختبارات النظرية. باإلضافة  

متابعة آلية وضع اإلختبار وتحديد الطرق المناسبة للتقويم وضمان تقويم المخرجات التعليمية الخاصة  

 بالمقررات.  

قام أعضاء اللجنة الممثلين في برامج الكلية المختلفة بمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بجودة عملية   •

النماذج المخصصة لذلك والتي تم الحصول عليها من  التقويم واإلختبارات في هذه البرامج من خالل 

 التابع لمكتب سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية.   -مركز جودة التقويم واإلختبارات 

تم تزويد مركز جودة اإلختبارات بالجامعة بتقرير عن الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة بالكلية، كما   •

 للحصول على البيانات من الطالب بأقسام الكلية المختلفة.  تم تزويدهم باآللية التي تم اتباعها 

كما تشرف الوحدة على تصحيح أسئلة "اإلختيار من متعدد" آلياً مع تحليل نتائج اإلختبارات وتحديد   •

 معامالت الثبات وتقييم المفردات من حيث درجة الصعوبة والتشتت وغيرها.  

طريقة اإلستفادة من نماذج تحليل اإلختبار آلياً مع   تم عمل ورشتي عمل على مدار يومين للتعرف على  •

ودورة ثانية تتعلق بكيفية إنشاء   متابعة جودة اإلختبار وقياس مدى الثبات والفاعلية وجودة المفردات

 بنوك األسئلة وكيفية إنشاء الصور المتماثلة لألسئلة. 

إلختبارات بالبرامج المختلفة،  كما تم عمل ورشة عمل إلطالع أعضاء اللجان الخاصة بمتابعة جودة ا •

 بإستخدام نماذج مراجعة جودة اإلختبارات المحدثة التي يشرف عليها المركز بالجامعة. 

 

 نظام متابعة جودة اإلختبارات: 

لقياس مدى جودة اإلختبارات الفصلية تقوم الوحدة بمتابعة مجموعة من مؤشرات األداء والتى يشرف   •

خاللها تحديد أفضل الممارسات ونقاط التحسين. حيث تم إستعراض   عليها المركز بالجامعة. يتم من

مؤشرات األداء وأفضل الممارسات من خالل الورشة التدريبية وعرض بوستر في الحفل الختامي  

 لبرنامج شهادة تقييم الطالب الجامعي.
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خاصة في صحة  تمثلت أفضل الممارسات في التغذية المستمرة للطالب والطالبات بمقرر موضوعات  •

 البيئة والصحة العامة. 

 
 

 مشاركة عضوين من هيئة التدريس بالكلية في برنامج تقييم الطالب 

 

 
 
 انشاء أرشيف للوثائق والبيانات واالصدارات الخاصة بالكلية ( 3)

حفاظاً على الجهود المتميزة والمبذولة من إدارة الكلية وجميع منسوبيها فقد أصدرت سعادة عميدة  

الكلية قراراً بتشكيل لجنة ألرشفة لجميع المستندات والوثائق واإلصدارات والبيانات الخاصة بالكلية كقاعدة  

بيانات متكاملة وهامة تساهم في تحقيق أهداف الكلية وتزويد جميع اإلدارات والجهات داخل الجامعة  

الكلية وانجازته على مر   بالمعلومات المطلوبة في أسرع وقت، عالوة على مساهمتها في اظهار دور

األعوام. وقد كان من نتاج هذه المبادرة أن توفر للكلية العديد من االصدارات الخاصة بها والتي يمكن أن  

 تستفيد منها جميع كليات الجامعة. ومن أهم هذه االصدارات ما يلي: 

 دليل الدراسات العليا  .1

 دليل الشؤون األكاديمية للطلبة   .2

 األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس دليل الشؤون  .3

 دليل الجودة واالعتماد األكاديمي .4
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 دليل الجودة ألعضاء هيئة التدريس  .5

 دليل التدريب واالمتياز    .6

 دليل اإلجراءات والسياسات للخدمات االستشارية  .7

 للكلية   كتيب الخطة االستراتيجية .8

 
 يق مع معهد االستشارات بالجامعة وضع برامج تدريبية متكاملة لشرائح المجتمع المختلفة بالتنس( 4)

كنسيج فاعل في هذه   – سيرا على نهج اإلدارة الواعية بالجامعة فقد بدأت كلية الصحة العامة 

بتقديم العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والدبلومات المهنية في جميع تخصصات   –الجامعة المتميزة  

برامج تأهيلية   10دبلوم مهني متخصص وما يزيد عن  40عن  األقسام التابعة لها وقد بلغ عددها ما يربو

دورة تدريبية لألخصائيين في معظم المجاالت الصحية والمهنية عالوة على إنشاء   25تضم ما يقرب من 

بيتين للخبرة بالكلية لتقديم االستشارات الفنية لمعظم القطاعات الفاعلة بالمملكة وفي مقدمتها القطاع الصناعي  

والتعليمي والحكومي وغيرها. ونظراً لهذا التوسع الذي القي تأييداً من إدارة الجامعة ومنسوبيها  والصحي 

وترحيباً من فئات المجتمع خارجها، فقد اقتضت الضرورة إنشاء وحدة دعم فني لإلشراف على هذه البرامج  

ى الكلية بأقسامها المختلفة واإلسهام  وتقديم االستشارات الفنية والتنسيق فيما بينها لتحقيق أكبر فائدة وعائد عل 

   في تأكيد السمعة المتميزة للجامعة والكلية.

هـ، تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية مدفوعة األجر لجهات عديدة  1442-1441وخالل عام 

ويلخص  خارج الجامعة بالتسيق مع معهد الدراسات واالسنشارات بالجامعة ومركز التعليم المستمر التابع له، 

الجدول التالي هذه البرامج. كما تم إعداد برنامج خاص لطالب الجامعة عن بعد خالل األجازة الصيفية لهذا  

 العام وتم اإلعالن عنه على الموقع الرسمي للكلية. 

 

 ( 1-5جدول )
الدورات والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام  

 هـ 1441/1442

 اسم الدورة أو البرنامج  م
مكان انعقاد  
الدورة أو  
 البرنامج

تاريخ الدورة 
 أو البرنامج 

مدة الدورة  
 أو البرنامج 

عدد أعضاء هيئة   عدد المستفيدين 
التدريس المشاركين 
في تقديم الدورة أو 

 أنثى ذكر البرنامج

1 
والصحة برنامج إعداد كوادر في مجال السالمة 

مركز التعليم   المهنية )مستوى محترف( 
 المستمر 

سبتمبر 
2020 

شهور  4  45 - 4 

2 
برنامج إعداد كوادر في مجال السالمة والصحة 

 المهنية )مستوى ممارس( 
سبتمبر 
2020 

شهور  4  100 - 6 

 برنامج إعداد كوادر في مجال األمن الصحي 3
كلية الصحة 

 العامة
2021يناير  شهور  3   45 - 5 

 برنامج تدريبي للترميز الطبي 4
كلية الصحة 

 العامة
فبراير  
2021 

شهور  3  - 24 3 
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 إعداد كوادر في مجال السالمة والصحة المهنيةصور من برامج 
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 صور من اإلعالن عن البرنامج الصيفي لتدريب طالب الجامعة 

  

 
 
 
 الدبلومات المهنية انشاء وتنفيذ العديد من ( 5)

هـ انشاء ثالث دبلومات مهنية، وتم تنفيذ اثنان منها وسيتم تنفيذ الدبلوم الثالث  1442-1441تم خالل عام  

 مع بداية العام الدراسي الجديد.  ويلخص الجدول التالي هذه االدبلومات والجهات المشرفة عليها.  

 
 ( 1-5جدول )

وبرامج التعليم المستمر المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع عام  الدورات والبرامج التدريبية 
 هـ 1441/1442

 اسم الدورة أو البرنامج  م
الجهة المنفذة  

 للدبلوم

الجهة  
المشرفة على  

 الدبلوم

تاريخ الدورة أو 
 البرنامج

مدة الدورة أو  
 البرنامج

عدد  
 المستفيدين 

عدد أعضاء 
هيئة التدريس  
المشاركين في  

و تقديم الدورة أ
 البرنامج

 أنثى ذكر

1 
دبلوم مهني في مجال 
 السالمة والصحة المهنية

كلية الصحة 
 العامة

مركز التعليم  
 المستمر 

 2020سبتمبر 
عام دراسي 

 كامل 
31 14 6 

 دبلوم صحة وسالمة الغذاء   2
كلية الصحة 

 العامة
عمادة التعليم  

 عن بعد 
 2021سبتمبر 

عام دراسي 
 كامل 

  8 

 دبلوم السالمة من الحريق  3
كلية الصحة 

 العامة
مركز التعليم  

 المستمر 
 2021سبتمبر 

عام دراسي 
 كامل 

  8 
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 صور من اللقاء التعريفي لطالب وطالبات دبلوم الصحة والسالمة المهنية 

 

 
 
 
 تحديث بيانات الكلية على الموقع الرسمي للجامعة ( 6)

الكلية وانجازاتها وبيانات برامجها وأعضائها بصورة واقعية  حرصاً من إدارة الكلية على نشر جهود 

وحديثة، فقد أصدرت سعادة عميدة الكلية قراراً بتشكيل لجنة لتحديث بيانات الكلية على الموقع الرسمي  

للجامعة على أن تكون مهمتها ذو شقين: األول عمل تحديث كامل للبيانات يضمن مطابقة واقع الكلية  

تها بما هو موجود بالفعل على الموقع، والثاني هو التحديث المستمر والدوري للبيانات  وجهودها وانجازا

 حسب المتغيرات والمستجدات بالكلية. 

 

 الحرص على الحصول على الجوائز العلمية ( 7)

تحرص إدارة الكلية باستمرار على تحفيز وتشجيع جميع األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية  

للسعي للحصول على الجوائز العلمية المتميزة في مجاالت تخصص الكلية وأقسامها. وقد كان من نتائج ذلك  

فئة   2021-2020سيفير   –م  التوجه حصول قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية بالكلية على جائزة "زما

 على مستوى دول الخليج العربي.   المؤسسة األكاديمية الرائدة في مجال الصحة الرقمية" 
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 2021-2020سيفير  –حصول الكلية على جائزة "زمام  
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 سادسالفصل ال
 
 
 

 أنشطة خدمة المجتمع
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 التي نفذتها الكلية الحمالت التوعوية ( 1)

منذ عدة سنوات، تبنت كلية الصحة العامة ثالث حمالت توعوية لطالب وطالبات المدارس في المنطقة  

الشرقية وهي حملة سالم التي ينفذها قسم صحة البيئة، وحملة تعزيز التي ينفذها قسم الصحة العامة،  

ة. ويتلخص نشاط كل حملة في زيارة  وحملة واعي التي ينفذها قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحي 

العديد من المدارس طوال فترة الدراسة وتقديم فعاليات متنوعة لتوعية الطلبة بمحتوى الحملة مثل  

محاضرات قصيرة ومسابقات وتدريب عملي وفيديو تعليمي قصير وغيرها. وقد حققت الحمالت نجاحاً  

من إدارة المدارس وطالبها. و على الرغم من تحول  كبيراً وتلقى طلبة الكلية الثناء والشكر والتكريم 

هـ بسبب جائحة كورونا، إال أن الحمالت  1442-1441الدراسة عن بعد في المدارس خالل عام 

استمرت أيضاً ولكن عن بعد بدالً من الزيارات وحققت نجاحات باهرة من خالل التفاعل الكبير من  

حالة حسب ما   4800طالب بالحملة إلى ما يزيد عن طلبة المدارس والذي تجاوز أحياناً إعجاب ال 

 تظهره الصور التالية.  

 
 ( 1-6جدول )

   هـ1441/1442 عام  الحمالت التوعوية وأيام الخدمة العامة المنفذة خالل

 الكلية / الجهة عنوان النشاط م
 نوع النشاط 
يوم  -)حملة توعوية 
 ...( -خدمة عامة 

 الطالب المستفيدين 

 طالب وطالبات المدارس   حملة توعوية كلية الصحة العامة   تعزيز 1

 طالب وطالبات المدارس    حملة توعوية العامة كلية الصحة  سالم  2

 طالب وطالبات المدارس    حملة توعوية كلية الصحة العامة  واعي  3
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 من تفاعل طالب وطالبات المدارس مع حملة سالم صور  

  

  

 
 
 
 
 



103 
 

 من فعاليات حملة تعزيز عن بعد صور  
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 فيديو تعزيز الصحة المدرسية الذي أنتجه قسم الصحة العامة مقاطع مصورة من 

  

 

 : المقدمة ألفراد ومؤسسات المجتمع والتعليميةالبرامج التدريبية ( 2)
 

 بعض األنشطة المجتمعية التي قدمتها الكلية للمجتمع  من  صور
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 سابع الفصل ال
 
 
 

 اإلداريةالقوى العاملة والوظائف 
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 ( 1-7جدول )
 هـ 1441/1442عام  والعمال المستخدمين ووظائف الوظائف اإلدارية والصحية  

الكلية /  
 الجهة 

المرتبة / 
نوع 
 الوظيفة 

والفنية   الوظائف اإلدارية
 والمستخدمون والعمال 

 اإلجمالي  )*(  الوظائف الصحية

 سعودي
غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 سعودي
غير 
 سعودي

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

كلية  
الصحة  
 العامة

   9 4       9 4 ادارية 

    7    1    6 فنية 

   9 11        10 اإلجمالي 

 
 

   (2-7جدول )
 هـ  1441/1442حسب المؤهل عام   الجهاز اإلداري والفني والصحي

الكلية  
/ 

 الجهة 
 الجنسية 

 بكالوريوس ماجستير دكتوراه
دبلوم  
 متوسط

 اإلجمالي  أخرى 

 اإلجمالي  أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

الصحة  
 العامة

 20   2 2  2 7 7     سعودي

غير 
 سعودي

             

 20             اإلجمالي 

 
 

 
   (3-7جدول )

   هـ1441/1442 عام  خالل  المملكة داخل  الجامعة موظفو  عليها حصل  التي التدريبية الدورات

 تاريخ الدورة مكان انعقاد الدورة اسم الدورة  م

عدد  
الموظفين 
الذين تم 
 تدريبهم 

الكلية / الجهة التابع لها  
 الموظف او الموظفة 

 إناث ذكور

 الصحة العامة   1 هـ 1442/  5/  8 اونالين معهد االدارة  االتصال الفعال في العمل  1

 الصحة العامة   1 هـ 1442/   6/  21 اونالين معهد االدارة  االتصال الفعال في العمل  2
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   (4-7جدول )

   هـ1441/1442 عام خالل الجامعة داخل الموظفون عليها حصل  التي التدريبية الدورات

 اسم الدورة  م
انعقاد  مكان 

 الدورة
 تاريخ الدورة

عدد الموظفين 
 الذين تم تدريبهم 

الكلية / الجهة التابع لها  
 الموظف او الموظفة 

 إناث ذكور

 كلية الصحة العامة  2 1  اوالين ادارة الوقت  1

 كلية الصحة العامة  1 -  اونالين  اعداد التقارير  2

 الصحة العامة كلية  5 4  اونالين  نظام المراسالت  3

 
 
 

 إحدى الدورات اإلدارية التي نظمتها الكلية 

 

 

  معلومات التواصل مع مسئولي إعداد التقرير

 البريد اإللكتروني رقم الجوال  رقم الهاتف  الوظيفة  االسم 

د. هناء بنت محمد  
 الحارثي 

عميدة كلية 
 الصحة العامة 

35200 0504804987 halharthi@iau.edu.sa 

د. محمود فتحي  
 محمد الشرقاوي 

مساعد وكيلة 
الكلية للشؤون 

 األكاديمية
31224 0505807843 msharkawy@iau.edu.sa 
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