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كلیة األمیر سلطان بن عبدالعزیز للخدمات الطبیة الطارئة  

أ.د خالد بن علي فودة 
عميد الكلية  



كلمة سعادة عميد الكلية .. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

يسعدني أن أقدم التقرير السنوي لكلية األمير سلطان بن عبد العزيز يسعدني أن أقدم التقرير السنوي لكلية األمير سلطان بن عبد العزيز 
للخدمات الطبية الطارئة عن العام الجامعي 1435/1434 هـ ويشتمل 
التقرير على النشاط األكاديمي والبحثي والخدمي واإلداري الذي قامت به 
الكلية وتتطلع الكلية لتحقيق االهداف التي أنشئت من أجلها مستنيرة 
بالدعم المتواصل من معالي مدير الجامعة وأصحاب السعادة وكالء 
الجامعة لكل ما يحقق التطوير والجودة لبرامج الكلية ومخرجاتها . 

واسأل اهللا أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه , وباهللا التوفيق ,,,



  مقدمة .. 

• نبذة عن الكلية :  
كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هي أول كلية كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هي أول كلية 
حكومية يتم إنشائها في الخدمات الطبية الطارئة بالمملكة العربية 
السعودية سنة 1432هـ ، ويأتي إنشاء الكلية تمشياً مع اهتمام الدولة 
ومبادراتها بتعزيز التنمية الصحية والقطاع الطبي والخدمات الطبية 

الطارئة في جميع أنحاء الوطن . 

• رؤية الكلية :  
ريادة إقليمية وتميز عالمي في إعداد مخرجات منافسة ومبدعة في ريادة إقليمية وتميز عالمي في إعداد مخرجات منافسة ومبدعة في 

تخصصات العلوم الطبية الطارئة  

• رسالة الكلية 
تخريج كفاءات مؤهلة لتقديم خدمات طبية طارئة عالية الجودة، من 
خالل البيئة التعليمية الداعمة، والبحث العلمي المتميز، والتعليم الطبي 
المستمر، وتوظيف التقنية الحديثة، واالستخدام األمثل للموارد 

المتاحة، والشراكة الفاعلة . 
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• نبذة عن الكلية : 
تسعى كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة إلى أن يكون 

إسهامها الطبي متميّزاً، وذلك بتحديد مجموعة من القيم هي: 

• الــجودة والتميز: تلتزم الكلية بالعناية الفائقة والمستمرة بالجودة كأساس في تلتزم الكلية بالعناية الفائقة والمستمرة بالجودة كأساس في 
الوصول للتميز مع الحرص الحثيث على التميز في جميع الجوانب التعليمية والبحثية 
والخدمية طبقاً للمعايير العالمية بما يستجيب لتوقعات المستفيدين ويجيب على 

تساؤالتهم. 
• اإلبداع واالبتكار: تلتزم الكلية باإلبداع في العمل والعمل على إذكاء اإلبداع في 

الوسائل والمخرجات.  
• األمانة والمهنية:جعل األمانة والمهنية محرك الجودة والتميز وألجلها وجدت جعل األمانة والمهنية محرك الجودة والتميز وألجلها وجدت 
الكلية مستصحبين االعتقاد بان ال انفكاك بين األمانة والمهنية الملتزمة والعمل 

والتخطيط والتقييم. 
• العمل بروح الفريق الواحد: االلتزام بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الدور 

الريادي للكلية في مجال الخدمات الطارئة داخل وخارج المملكة.  
• التعليم المبرهن مدى الحياة: تلتزم الكلية بتخريج كوادر علمية ذات كفاءة  تلتزم الكلية بتخريج كوادر علمية ذات كفاءة 
على مستوى عالٍ في مجال تطبيق التعليم المبرهن مدى الحياة كوسيلة للتعليم 
والبحث مما يضمن تقديم خدمة وعناية طبية طارئة متميزة ضمن أسس أخالقية 

عالمية تعزز من روح اإلبداع. 
• المصداقية والمساءلة: تلتزم الكلية بوضع معايير واضحة تنظمها قواعد 
وقوانين  آمنة لصحة المريض والمسؤولية الخاصة بالطبيب المعالج ؛ للحد من األخطار 
وأي إهمال طبي لضمان بيئة آمنة مريحة تتناسب واحتياجات وتوقعات المستفيدين. 
• الشــراـكــة: بناء جسور التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاعات الصحية، لتأثيث  بناء جسور التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاعات الصحية، لتأثيث 

نظام صحي متميز، يعتمد على التكامل الصحي بين الكليات والمعاهد 
9 والقطاعات النظيرة محلياً وعالمياً. 



في ضوء كل ماسبق : تم صياغة مجموعة األهداف االستراتيجية التي تحقق رؤية 
ورسالة الكلية وبيان هذه األهداف على النحو التالي :- 

الهدف االستراتيجي األول :  اإلجادة والتميز في كل البرامج األكاديمية بالكلية . 
الهدف االستراتيجي الثاني : بيئة محفزة على التعليم والتعليم واكتساب مهارات 

الخدمات الطبية الطارئة . 
الهدف االستراتيجي الثالث :تطوير األداء الطبي في مجال الخدمات الطبية الطارئة . 
الهدف االستراتيجي الرابع : تنمية قدرات وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والباحثين . 
الهدف االستراتيجي الخامس : دعم مصادر التعليم والتعلم والتدريب والبحث دعم مصادر التعليم والتعلم والتدريب والبحث 

العلمي. 
الهدف االستراتيجي السادس : إعداد مؤهلين علميا لمواكبة التطور العلمي في 

مجال الخدمات الطبية الطارئة . 
الهدف االستراتيجي السابع :تطوير برامج الدراسات العليا لتواكب المعايير العالمية 

والبحث العلمي . 
الهدف االستراتيجي الثامن : بناء جسور مع المجتمع (داخلياً وخارجياً والكليات بناء جسور مع المجتمع (داخلياً وخارجياً والكليات 

والمعاهد النظيرة عالمياً . 
الهدف االستراتيجي التاسع : رفع كفاءة الجهاز اإلداري وميكنة كافة الخدمات 

اإلدارية . 
الهدف االستراتيجي العاشر : تعزيز الموارد المالية المستدامة بالكلية . 

  األهداف االستراتيجية .. 
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باإلضافة الى وكالة الكلية للشؤون األكاديمية، ووكالة الكلية 
للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكالة الكلية للتطوير والجودة ، 
تضم الكلية حاليا قسمين أكاديميين هما قسم الخدمات اإلسعافية 
وقسم العلوم األساسية  يشتركان في تدريس البرنامج األكاديمي 
الوحيد على درجة البكالوريوس بالكلية وهو برنامج الخدمات الطبية 

الطارئة.   

األقسام والبرامج األكاديمية  
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عمادة كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز 
 للخدمات الطبية الطارئة   

المجلس االستشاري  

المجلس االستشاري 
 الطالبي 

مجلس الكلية  

وحدة خدمة  المجتمع  

وكالة الكلية 
 للتطوير والجودة  

الهيكل التنظيمي .. 

وحدة الجودة  

وحدة التعليم االلكتروني 
 وتقنية المعلومات  
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وحدة أخالقيات البحوث 

وحدة البحوث 

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي  

وحدة الخرجين واإلمتياز 

وحدة الحقوق الطالبية  

وحدة شؤون الطالب 

وكالة الكلية للشؤون األكادمية  
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قسم العلوم 
 االساسية  

قسم الخدمات 
 اإلسعافية 

وحدة التنسيق اإلكلنيكي 

وحدة تدريب دعم الحياة  

وحدة معامل المحاكاة 

إدارة الكلية  
وحدة الموارد البشرية 
والشؤون المالية  

وحدة المشتريات  
والمستودع  

وحدة العالقات العامة  
واالعالم  

وحدة االتصاالت االدارية  

وحدة الخدمات المساندة  



 أ.د خالد بن علي فودة 
عميد الكلية 

د.هاشم محمد بن صليح
وكيل الكلية للتطوير والجودة 

ضيف اهللا بن مناحي الرزيني 
وكيل الكلية للشؤون 

 األكاديمية 

د.عبدالمجيد الدريس 
وكيل الكلية للدراسات العليا  

والبحث العلمي 

د.عبدالمجيد المبرد 
رئيس قسم العلوم  

اإلسعافية 

د.اسامه سمرقندي 
رئيس قسم العلوم األساسية 
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اعضاء مجلس الكلية للعام 1435-1436 هــ 

أ.د أحمد عبدالمؤمن 
رئيس قسم العناية المركزة  

بكلية الطب 

د.طارق عبداهللا الزهراني 
رئيس قسم التخدير والعمليات  

بكلية الطب 

د. زهير أحمد العسيري 
رئيس قسم طب الطوارئ  

بكلية الطب 



الموارد البشرية  .. 
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العدد الوظيفة                 الوظيفة           سعودي   غير سعودي    المجموع  

٩          بند األجور                    ١   

١٠          باحث                             ٢

المجموع                          ٢٦

١            المرتبة ٨                   ٢

٤          المرتبة ٥                    ٤

٣          المرتبة  ٦                     ٦

٦         المرتبة ٣                     ٣

٧         المرتبة  ٢                    ٢  

٥         المرتبة ٤                      ٦
 3           باحث                        0                        5                           5

4             معيد                       10                       0                            10

المجموع                   13                        9                         23                  

2           محاضر                      1                        4                          5

1       استاذ مساعد           3                       0                           3     

2           فني صحي                 ٤٠                     ٠                          ٤٠

               الوظيفة           سعودي   غير سعودي    المجموع  

المجموع                   ٤٠                        ٢                       ٤٢                  

1      طبيب أخصائي           ٠                       ٢                           ٢     

2. الوظائف الصحية :  

3. الوظائف اإلدارية :  

1 - أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالكلية :  
بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتعاقدين (23)  

وهم على النحو التالي:  

وتعتمد ادارة الكلية في معامالتها اإلدارية على:  
1 - نظام مدار الخاص باإلتصاالت االدارية ، وبحسب تقرير النظام فإن المعامالت الصادرة من  الكلية  

         والواردة للكلية هي 2327 معاملة خالل العام 1434هـ. 
2 -  نظام إدارة المهام TTN للوصول إلى تسهيل تعقب ومتابعة جميع المعامالت والمكاتبات. 

3 -  استخدام البريد االلكتروني الجامعي إلرسال التعاميم لجميع منسوبيها. 

 4. التدريب وتطوير الذات: 
1 -  قامت الكلية بإعداد مشروع تدريب للموظفين المؤهلين إلستالم مهام إشرافية بالكلية وتم إختيار  -  قامت الكلية بإعداد مشروع تدريب للموظفين المؤهلين إلستالم مهام إشرافية بالكلية وتم إختيار 
         برنامج تدريبي بمسمى (البرنامج المتكامل إلعداد قياديين المستقبل) لعدد 14 موظف وفني صحي 

          ومدته ستة أيام وقد اجتاز جميع الموظفين البرنامج التدريبي بنجاح. 
2 -  قامت الكلية ببرنامج تدريبي بمسمى (برنامج التميز في أداء الخدمة وتطوير األداء واإلنتاجية وإستثمار 
         الوقت بفعالية) لعدد 14 موظف لمدة أربعة أيام وقد اجتاز جميع الموظفين البرنامج التدريبي بنجاح.  
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الشؤون األكاديمية.. 

طالب الكلية:  
بلغ عدد طالب الكلية خالل العام األكاديمي 1435/1434  (195) طالبا موزعين على مستويات 
الخطة الدراسية لبرنامج الخدمات الطبية الطارئة وقد تم تخريج الدفعة الثانية من طالب 
الكلية وبلغ عددهم (42 طالبا) حصل منهم (4) طالب على مرتبة الشرف األولى و (35) طالبا على 

مرتبة الشرف الثانية . 

المرافق والتجهيزات
خالل هذا العام تم االنتهاء من إنشاء وتجهيز معمل الحاسب اآللي بسعة 28 جهاز حاسب آلي   جهاز حاسب آلي  
وطابعتين وجهاز عرض ،وتحتوي الكلية على مركزين تعليمين للطالب، ويحتويان على قاعات 
دراسية مجهزة بوسائل التعليم الذكي، باإلضافة إلى معمل متكامل للمحاكاة تم تجهيزة 

بأحدث األجهزة التعليمية المحاكاة الطبية . 
 المجلس االستشاري الطالبي :  

 - عدنان عيضه الزهراني .                - محمد عبدالرحمن الحالف . 
 - عبدالكريم ناصر القحطاني .   - علي مانع آل هتالن . 

 - رائد بن نايف العتيبي .                    -  عبدالعزيز خالد البحيري   - رائد بن نايف العتيبي .                    -  عبدالعزيز خالد البحيري  

المستوى 

عدد الطالب 

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ع                           ١٤١

٤                ٥              ٦                 ٧            ٨              3               ١                  ٢

السنة التحضيرية                ٥٨                                ٤١                              ٤٢                     المجموع 



أوال: المشاركة في موسمي الحج والعمرة:  
الطالب المشاركين (60) طالبا. 

تشارك الكلية ممثلة بطالبها كل عام في مواسم الحج والعمرة لتقديم الخدمات الطبية 
 الطارئة لحجيج بيت اهللا الحرام والمعتمرين في أروقة المسجد الحرام ومشعر منى 
بالتعاون مع هيئة الهالل االحمر السعودي طوال فترة الحج وشهر رمضان المبارك.  

األنشطة الطالبية .. 
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األنشطة الطالبية.. 

ثانيا: تدريب طالب التعليم العام على االسعافات األولية  
الطالب المشاركين (14) طالب. 

 يقيم طالب الكلية وفي كل سنة عدد من الدورات الـتــعريفية والتعليمية لطالب المدارس  وتثقيفهم 
بأساسيات الــخدمات  الطبية الطارئة واالنعاش القلبي الرئوي. اقيمت الدورة  التدريبية لهذا العام في مدرسة 
ابن سينا الثانوية حيث تـم  دعوة الطالب وقدموا ت_دريبات االسعافات االولية واالنـعاش القلبي-الرئوي على 

مدار يوم كامل. 
 كان هذا العمل مـحل اقبال من الطالب كما لقي الترحيب من قبل إدارة المدرسة. كان هذا العمل مـحل اقبال من الطالب كما لقي الترحيب من قبل إدارة المدرسة.

ثالثاً-مشروع جامعة الملك سعود تنقذ  
الطالب المشاركين (80) طالب. 

يهدف المشروع الى تدريب طالب جامعة الملك سعود على االسعافات األولية واالنعاش القلبي الرئوي ابتداءا من 
السنة التحضيرية للجامعة، حيث يتولى طالب الكلية التدريب بعد أن تم تأهيلهم  للقيام بدلك، وقد تم تدريب 

(500) طالب وطالبة من السنة التحضيرية للجامعة  . 

رابعاً- التوعية بالخدمات اإلسعافية  في المجتمع :  
الطالب المشاركين (44) طالب: 44) طالب: 

 انطالقا من دور الكلية في تقديم الخدمة للمجتمع ولتحقيق نشر ثقافة االسعافات االولية  نظم طالب الكلية 
حملة توعوية لمدة يومين تم التطرق فيها ألكثر الحاالت اإلسعافية شيوعا وتقديم اإلرشادات الطبية 
الصحيحة عبر أحدث التقنيات وباستخدام مختلف األساليب التعليمية الغير تقليدية والتي تهدف إلى انقاذ 

األرواح بمشيئة اهللا. وقد أقيم هدا البرنامج في أحد األسواق بمدينة الرياض، ويقدر عدد زوار المعرض بأكثر من
2000 زائر من مختلف شرائح 



 : CPRAnytime خامسا: مبادرة االنعاش القلبي في اي وقت
الطالب المشاركين (80) طالب. 

 قام طالب الكلية بعد تأهيلهم وعلى هامش المنتدى الثاني للخدمات الطبية الطارئة  بتدريب موظفين 
CPR ANYTIME من الجامعة على االنعاش القلبي الرئوي بطريقة التدريب الجماعي المعروفة بــ 

سادساً: أولمبياد الخدمات الطبية الطارئة السنوية : 
الطالب المشاركين (42) طالب. 

 عبارة عن مسابقة سنوية لطالب الكلية ، مجال المنافسة يكون في تطبيق مهارات التعامل مع الكوارث  عبارة عن مسابقة سنوية لطالب الكلية ، مجال المنافسة يكون في تطبيق مهارات التعامل مع الكوارث 
 في بيئة محاكاة بإشراف مقيمين من اساتذة الكلية ومن متخصصين من خــــارج الكلية يتم بعد دلك 

 اختيــــــار الفرق الفائزة بأفضل عمل إسعافي مقدم لتلك الحاالت.

سابعاً: النشاط الرياضي: 
شارك طالب الكلية في المنافسة على بطوالت الجامعة في كرة القدم، كما اقيمت منافسات داخل 

 الكلية بين الطالب في بعض الرياضات البدنية.  

األنشطة الطالبية .. 

19



20

الدراسات العليا والبحث العلمي 

أوال: الدراسات العليا: 
قامت الكلية بتشكيل لجنة الدراسات العليا لتقديم مقترحا لبرامج دراسات عليا في الكلية، 
وعقدت اللجنة عددا من االجتماعات، كم تم تجهيز مسح الستقراء الحاجه لبرامج دراسية عليا 
في تخصص الخدمات الطبية الطارئة باإلضافة الى االطالع على برامج الدراسات العليا في تخصص 
الخدمات الطبية الطارئة في الجامعات العالمية كخطوة اولى للبدء في انشاء البرامج  في الكلية. 
ومن المقرر أن تنهي اللجنة من أعمالها خالل الفصل األول من العام األكاديمي 1436/1435 هـ .

ثانيا: الملتقيات العلمية:  ثانيا: الملتقيات العلمية:  
نظمت الكلية المنتدى السعودي الثاني للخدمات الطبية الطارئة والدي عقد في رحاب الجامعة 
في الفترة -5 1435/7/6هـ الموافق-5 6 مايو 2014م حيث شارك فيه اربعة متحدثين من أمريكا 

وأستراليا باالضافة الى اخرين من داخل المملكة.
ثالثا: االبحـاث :- 

1 - تم انشاء وحدة االبحاث . 
2 - االنتهاء من وضع االنظمة واالجراءات والنماذج الخاصة بوحدة االبحاث . 

3 - تشكيل لجنة أخالقيات البحوث في الكلية وقد تم دراسة واعتماد 5 ابحاث.  ابحاث. 
4 - االنتهاء من وضع الخطة التنفيذية لمشروع بيئة البحث العلمي واالكتشاف في قطاع  

       الخدمات الطبية الطارئة . 
رابعاً : برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس :  

1 - عقدت الكلية ورش عمل خاصة بأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في التعليم 
والقياس . 

2 - بلغت البرامج المنفذد 6 برامج خالل العام الدراسي 1434 / 1435 . 
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وحدة دعم الحياة ..  
مقدمي دعم الحياة : جمعية القلب األمريكية 

نوع الدوره: استحداث مدربين  
اللغة : اإلنجليزية 

    

مقدمي دعم الحياة : التسجيل األسترالي من فنيي الطوارئ الطبية 
نوع الدوره: متدربين   
اللغة : اإلنجليزية  اإلنجليزية 

نوع الدورات                                                                              نوع اخذي الدورات            عدد 

طالب الكليه                      42

نوع الدورات                                            نوع اخذي الدورات              عدد 

                                              WATER RESCUE االنقاذ المائي

مدرب اسعاف اؤلي وانعاش القلب                                                                                       طالب المستوى 8            14                                 

اساسيات فن تطبيق إصابات وهمية Basic Moulage             طالب الكليه                        6            
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مدرب االنعاش القلبي الخبيرACLS – EP                                                                               محاضري الكليه                  1             

مدرب تقييم طوارئ طب األطفال ، االعتراف و تحقيق االستقرارPEARS        محاضري الكليه                  5            

 مدرب االنعاش القلبي المتقدم لالطفال والرضعPALS                                             محاضري الكليه                 5         

مدرب االنعاش القلبي المتقدم للبالغين ACLS                                                            محاضري الكليه                 7         

                                                                                          BLS  طالب المستوى 8  مدرب االنعاش القلبي االساسي
محاضري الكليه  



  PHTLS course

  AHA ACLS Course for Internship yearECG & Pharmacology Course

   AHA PALS course

وحدة دعم الحياة .. 
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وحدة دعم الحياة ..  

  Disaster Courses

   KSU save a life HeartSaver 

AHA BLS course



خدمة المجتمع .. 
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التدريب في الكلية ..  



دليل منسوبي  
وأقسام وإدارات  الكلية   





 محمد الناصر 
نايف البطي  

















فريق اإلعداد :  
1 - سعادة الدكتور : هاشم بن محمد بن صليح . 

2 -  االستاذ : نبيل فايز العبدالقادر   
3 - االستاذ  : تركي بن عبداهللا الكعكي . 
4 -  االستاذ : ثامر بن جاراهللا الجاراهللا .. 



وحدة دعم الحياة ..  


