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نبذة عن الكلية

كلمة عميد الكلية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ي�سرين �أن اقدم التقرير ال�سنوي للكلية عن العام اجلامعي 1438/1437هـ الذي يلقي
ال�ضوء على الن�شاط الأكادميي والبحثي والإداري واخلدمي  ,والذي قامت ب�إعداده
الكلية  ..متطلعني لتحقيق ر�سالتها ور�ؤيتها وكل ما يحقق التطوير واجلودة والرقي
بربامج الكلية وخمرجاتها  .وال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة
و�أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة على الدعم الدائم وامل�ستمر لكلية الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة.
�أ�س�أل اهلل عز وجل �أن يبارك يف اجلهود وميد اجلميع بعونه وتوفيقه.
واهلل املوفق ،،،
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كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هي �أول كلية حكومية يتم �إن�شائها يف
اخلدمات الطبية الطارئة باململكة العربية ال�سعودية �سنة ١٤٢٩/٩/٢٧هـ ،وي�أتي �إن�شاء الكلية متا�ش ًيا
مع اهتمام الدولة ومبادراتها بتعزيز التنمية ال�صحية والقطاع الطبي واخلدمات الطبية الطارئة يف
جميع �أنحاء الوطن.
رؤيــة الكليـــة:
ريادة �إقليمية ومتيز عاملي يف �إعداد خمرجات مناف�سة ومبدعة يف تخ�ص�صات العلوم الطبية الطارئة.
رسالـــة الكليـــة:
تخريج كفاءات م�ؤهلة لتقدمي خدمات طبية طارئة عالية اجلودة ،من خالل البيئة التعليمية الداعمة،
والبحث العلمي املتميز ،والتعليم الطبي امل�ستمر ،وتوظيف التقنية احلديثة ،واال�ستخدام الأمثل
للموارد املتاحة ،وال�شراكة الفاعلة.
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نبذة عن الكلية
ت�سعى كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة �إلى �أن يكون �إ�سهامها الطبي
مت ّميز ًا ،وذلك بتحديد جمموعة من القيم هي:
• الجودة والتميز:

تلتزم الكلية بالعناية الفائقة وامل�ستمرة باجلودة ك�أ�سا�س يف الو�صول للتميز مع احلر�ص احلثيث على
التميز يف جميع اجلوانب التعليمية والبحثية واخلدمية طب ًقا للمعايري العاملية مبا ي�ستجيب لتوقعات
امل�ستفيدين ويجيب على ت�سا�ؤالتهم.
• اإلبداع واالبتكار:

تلتزم الكلية بالإبداع يف العمل والعمل على �إذكاء الإبداع يف الو�سائل واملخرجات.
• األمانة والمهنية:

جعل الأمانة واملهنية حمرك اجلودة والتميز ولأجلها وجدت الكلية م�ست�صحبني االعتقاد بان ال
انفكاك بني الأمانة واملهنية امللتزمة والعمل والتخطيط والتقييم.
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• العمل بروح الفريق الواحد:

االلتزام بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الدور الريادي للكلية يف جمال اخلدمات الطارئة داخل
وخارج اململكة.
• التعليم المبرهن مدى الحياة:

تلتزم الكلية بتخريج كوادر علمية ذات كفاءة على م�ستوى ع ٍال يف جمال تطبيق التعليم املربهن مدى
احلياة كو�سيلة للتعليم والبحث مما ي�ضمن تقدمي خدمة وعناية طبية طارئة متميزة �ضمن �أ�س�س
�أخالقية عاملية تعزز من روح الإبداع.
• المصداقية والمساءلة:

تلتزم الكلية بو�ضع معايري وا�ضحة تنظمها قواعد وقوانني �آمنة ل�صحة املري�ض امل�صاب وامل�س�ؤولية
اخلا�صة بالطبيب املعالج ؛ للحد من الأخطار و�أي �إهمال طبي ل�ضمان بيئة �آمنة مريحة تتنا�سب
واحتياجات وتوقعات امل�ستفيدين.
• الشراكة:

بناء ج�سور التوا�صل وتعزيز ال�شراكة بني القطاعات ال�صحية ،لت�أثيث نظام �صحي متميز ،يعتمد على
التكامل ال�صحي بني الكليات واملعاهد والقطاعات النظرية حمل ًيا وعامل ًيا.
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الهيكل التنظيمي

10

أعضاء مجلس الكلية
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• األمانة والمهنية:

أعضاء المجلس االستشاري للكلية
اال�سم
الدكتور  /فهد بن �صالح العريفي

اجلن�سية
(رئي�س املجل�س)

الدكتور /ها�شم بن �صليح

(ع�ضو)

الدكتور /تركي بن بكر �آل بكر

(ع�ضو)

الدكتور  /عبداهلل بن حممد ال�سقا

(ع�ضو)

الدكتور � /سعيد بن علي الع�سريي

(ع�ضو)

الدكتور � /سطام بن �سيار العنزي

(ع�ضو)

اال�ستاذ  /عبدالعزيز ابو بكر

(ع�ضو)

اال�ستاذ  /فهد بن �سليمان ال�صقعبي

(ع�ضو)

اال�ستاذ /حممد �شاه زاد خان

(ع�ضو)

• اإلبداع واالبتكار:

تلتزم الكلية بالإبداع يف العمل والعمل على �إذكاء الإبداع يف الو�سائل واملخرجات.
12

جعل الأمانة واملهنية حمرك اجلودة والتميز ولأجلها وجدت الكلية م�ست�صحبني االعتقاد بان ال
انفكاك بني الأمانة واملهنية امللتزمة والعمل والتخطيط والتقييم.
أعضاء هيئة التدريس
اال�سم
د� /ضيف اهلل مناحي الرزيني
د /عبداملجيد حممد املربد
د� /أ�سامة عبداحلليم �سمرقندي
د� /صقر حممد الثنيان
د /احت�شام �أحمد �شريف
د /حممد �سامي ال�صويف
د� /سكندر علي �شيخ
د /عبدال�سالم موثدات باركال
د /عاهد حممد النجار
13

اال�سم

اال�سم
حممود ح�سن ذيب

عبداهلل حممد عبداهلل العبيد

راتب احمد ابوزيد

وليد م�سامح العازمي

اجمد خان
احمد اظهار الدين

احصائية الطالب

ناتراج ياداف را�سا
ت�شارليز اندري�س فيالنويفا
حممد عبدالرحمن فايز احلالف
نواف عبداهلل راجح اجلبلي البقمي
مهرم�س م�ستور العلياين
ابراهيم عاي�ض حممد االحمدي
فرحان عايد عو�ض ال�سبيعي العنزي
رايد نايف �سعدي العتيبي
معاذ مبارك حممد العبيداء
عبداهلل علي حممد الرميح
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اح�صائية عدد الطالب للأعوام ال�ستة
العدد

ال�سنة الدرا�سية

1432-31هـ

 10طالب

1433-32هـ

 50طالب

1434-33هـ

 54طالب

1435-34هـ

 52طالب

1436-35هـ

 60طالب

1437-36هـ

 82طالب

1438-37هـ

 84طالب
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إحصائية الطالب لعام  1438 / 1437هـ
طالب الكلية:

بلغ عدد طالب الكلية خالل العام الأكادميي  ١٤٣8 /١٤٣7هـ ( )184طالبا موزعني على م�ستويات
اخلطة الدرا�سية لربنامج اخلدمات الطبية الطارئة وقد مت تخريج الدفعة الثالثة من طالب الكلية
وبلغ عددهم  52طالبا ح�صل ( )1منهم على مرتبة ال�شرف الأولى و ( )24طالبا على مرتبة ال�شرف
الثانية والأن يتم تدريب عدد من الدفعة الثانية يف جامعة كرايتون وعددهم  14طالب.
امل�ستوى

عدد الطالب

الرابع

82

ال�ساد�س

53

الثامن

56

الإمتياز

55

املجموع

246

خريجني الدفعه الثانية (  43طالب )
عدد مرتبة ال�شرف الآولى ( ) 4
عدد مرتبة ال�شرف الثانية ( ) 21
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وحدة تدريب دعم الحياة
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• مـقــدمـة:

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده نبينا حممد وعلى �آلة و�صحبه �أجمعني �أما
بعد  .التدريب ال يقل �أهمية عن حياة الطالب الدرا�سية بل تزيد �أهميته لأنه هو الذي ينقل الطالب
�إيل �أر�ض الواقع و ي�ؤهله للعمل الذي يقوم به و يجب علي الطالب اال�ستفادة من هذه الفرتة ب�أكرب
قدر ممكن قبل الدخول ب�شكل ر�سمي يف ميدان العمل احلقيقي و معرفة و�ضع العمل و ربط املعلومات
النظرية التي تعلمها الطالب من خالل فرتة درا�سته اجلامعية وتطبيقها علي �أر�ض الواقع كما �أن
التدريب ي�ساعد الطالب على التعرف على بيئة عمل املنظمات و التعامل داخلها من حيث االجراءات
االدارية و كيفية التعامل معها و�إمداد الطالب بكثري من املعرفة يف جمال العمل احلقيقي .

مواقع تدريبية للتدريب على دورات جمعية القلب االمريكية:
•
•
•
• مركز اخلربا للتدريب الطبي

كلية املعرفة :لدورات BLS, HS, ACLS
م�ست�شفى ال�سالم  :لدورات BLS, HS , ACLS , PALS
املركز االهلي لتدريب اال�سعافات اال�ؤلية National Center for first aid training

خالل هذا التقرير �سوف يتم �أ�ستعرا�ض اهم النقاط التى متت خالل ال�سنة.
اوال :االعترافات الدولية والتعاون الدويل

 .1جمعية القلب االمريكية
1. American Heart Association
2. American Safety and Health Institute
 .2معهد ال�صحة وال�سالمة االمريكي
3. Emergency Care & Safety Institute
 .3معهد ال�سالمة والعناية الطارئة
4. Australasian Registry of Emergency
Medical Technicians
 .4ال�سجل اال�سرتايل لفنيى طب الطوارئ
5. National Association of Emergency
 .5اجلمعية الوطنية االمريكية لفني طب الطوارئ
)Medical Technicians (NAEMT
 .6اكادميية ال�سالمة وال�صحة املهنية (�أو�شا)
6. OSHAcademy
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ثانيًا :عدد المتدربين يف جميع دورات

ا�سم الدورات

الدورات التدريبية:

ا�سا�سيات فن تطبيق �إ�صابات وهمية

ا�سم الدورات

ا�سم الدورة باللغة االجنليزية عدد املتدربني
HS First Aid CPR AED

2.007

اال�سعاف االويل وانعا�ش القلب
االنعا�ش القلبي اال�سا�سي

BLS

1.650

االنعا�ش القلبي املتقدم للبالغني

ACLS

743

االنعا�ش القلبي املتقدم لالطفال والر�ضع

PALS
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دورة اال�صابات ماقبل امل�ست�شفى

PHTLS

55

التقييم الطبي املتقدم الداعمه للحياه

AMLS

55

دورات ا�ستحداث مدربني
مدرب االنعا�ش القلبي اال�سا�سي

22

BLS Instructor

8

ACLS Instructor

5

مدرب االنعا�ش القلبي املتقدم للبالغني
مدرب االنعا�ش القلبي املتقدم لالطفال
PALS Instructor
والر�ضع
دورات تخ�ص�صيه ال�سجل اال�سرتايل الدويل

4

WATER RESCUE

55

االنقاذ املائي

ا�سم الدورة باللغة االجنليزية عدد املتدربني
Basic Moulage SFX

20

تدريب املجتمع
االنعا�ش القلبي يف اي وقت
ا�ستخدام االيدي لالنعا�ش فقط
حدث خا�ص ( �شهر انقاذ القلب – مار�س)
ا�ستخدام االيدي لالنعا�ش فقط
املجموع العام لعدد املتدربني

CPRAnytime

100

Hands Only CPR

6.000

AHA Heartsaver Month
Hands Only CPR

4.565
61.201

 حدث خا�ص مبهرجان اجلنادرية متعلق بزيارة اجلماهري ملوقع كلية االمري �سلطان بن عبد العزيزللخدمات الطبية الطارئه للتوعية العامه باال�صابات  ,الكوارث  ,من هو امل�سعف و االنعا�ش القلبي
الرئوي وا�ستخدام جهاز ال�صدمات الكهرابائي ح�سب �سجل ادارة اجلنادريه فان عدد الزوار (مل يتم
تدريبهم) حوايل  13.000 :زائر وزائره.
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خامسًا :مؤتمرات و مشاركات التعاون المحلي

ثالثًا :العدد االجمايل للمدربين حسب نوع الدورات واالعترافات
الدولية

االعرتاف الدويل ( باللغة العربية)

االعرتاف الدويل ( باللغة االجنليزية)

جمعية القلب االمريكية ( ا�سا�سي )

American Heart Association – Basic

86

جمعية القلب االمريكية ( متقدم )

American Heart Association – Advance

13

American Safety and Health Institute

11

Australasian Registry of Emergency
Medical Technicians

2

National Association of Emergency
Medical Technicians – PHTLS

12

National Association of Emergency
Medical Technicians – AMLS

10

معهد ال�صحة وال�سالمة االمريكي
ال�سجل اال�سرتايل لفنيى طب
الطوارئ
اجلمعية الوطنية االمريكية لفني
طب الطوارئ ()PHTLS
اجلمعية الوطنية االمريكية لفني
طب الطوارئ ()AMLS

العدد

رابعًا :مشاريع تحت التنفيذ

• م�شروع جامعة امللك �سعود �إنقاذ حياة ( .تدريب  4.000طالب من ال�سنة التح�ضريية)
• م�شروع مدر�ستي حياتي بالتعاون مع وزارة التعليم ( .م�شروع تدريب � 150.000سنويا)
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 .1االمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 .2معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب.
 .3معر�ض م�ساري م�ستقبلي – جامعة امللك �سعود
 .4حديقة ديراب
 .5منتجع انا نوفا
 .6مدار�س الفي�صل
 .7مدر�سي مدار�س امللك في�صل
 .8برنامج املرور اخلليجي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 .9مدار�س دار ال�سالم االمريكية
.10مدار�س منارت الريا�ض
.11مهرجان اجلنادرية
.12بنك الريا�ض
.13الفي�صل كا�س
.14حدث جامانت ديراب
.15فعالية رمكة
.16فعاليةاحلديقة ال�سرية
.17فعاليات وزارة البيئة واملياه والزراعة
.18عامل جمويل
.19كلية التقنية يف اخلرج
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.20ا�سبوع الهئية التدري�سية الفنون التفاعلية
.21م�شروع املدر�سة واملعلمني العايل
.22كلية الآداب  -جامعة امللك �سعود
.23عمادة تطوير املهارات
.24كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
.25م�سجد البواردي  -الدكتور حممد العريفي
.26جلنة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
.27م�شروع امل�سجد  -عبد املح�سن
.28جامعة امللك �سعود املوهوبني وبرنامج الطلبة املوهوبني
.29امن جامعة امللك �سعود – عمادة ال�سنة امل�شرتكة
�	.30إدارة املوهوبني  -جامعة امللك �سعود
.31مدر�سة عرقة  -بلدي مدر�ستي م�شروع احلياة  -وزارة الرتبية
.32مركز الإنتاج لقاح الطب البيطري – الريا�ض
.33معهد االدارة العامة
.34مدر�سة امللك �سلمان املتو�سط
.35ا�سبوع النزيل اخلليجي
.36عمادة ال�سنة امل�شرتكة – جامعة امللك �سعود
.37فعالية احلمراء مول
.38م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي  -فعالية ال�صرع
26

سادسًا :الدورات والنشاطات يف صور

دورات الكلية مع وزارة التعليم:

م�شروع مدر�ستي حياتي بالتعاون مع وزير التعليم

27

م�شروع مدر�ستي حياتي بالتعاون مع وزارة التعليم

معر�ض توعية املجتمع مع اجلهات احلكومية:
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معر�ض توعية املجتمع يف جامعة امللك �سعود:

29

معر�ض توعية املجتمع يف مهرجان اجلنادرية:

30

دورات االنقاذ البحري لطالب الكلية:

31

مباريات االلومبياد يف حالة الكوارث لطالب الكلية:

32

دورات دورة اال�صابات ماقبل امل�ست�شفى  PHTLSلطالب الكلية:

33

دورات دورة التقييم الطبي املتقدم الداعمه للحياه AMLSلطالب الكلية:

دورات ا�سا�سيات فن تطبيق �إ�صابات الوهمية اال�سرتالية  Basic Moulage SFXلطالب الكلية:

سابعًا :التطلعات المستقبليه

•
•
•
•
•
•
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التو�سع يف �شبكة التدريب عن طريق دعم مركز ااحلياه للكليه  ،وجتديد االتفاقات التدريبيه
العامليه ،و �إ�ضافة املزيد من مواقع التدريب الفرعيه املحتملةمع ال�سنه التح�ضرييه.
عقد اتفاقية تفاهم مع عمادة تطوير املهارات يف جامعة امللك �سعود.
عقد مذكرة تفاهم مع مركز البحوث والدرا�سات.
زيادة عدد املدربني دعم احلياة الأ�سا�سية  8مدرب واملتقدم الى  5مدربني خا�ص بالكلية و
 14مدرب متقدم من املواقع التدريبية.
العمل على التعاون مع اجلهات احلكوميه لن�شر الوعي اال�سعايف.
احل�صول على جائزة التميز التدريبي التوعوي يف انقاذ القلب ل�شهر مار�س  2017من
جمعية القلب االمريكية املركز الثاين ملنطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا.
35

األنشطة الطالبية

36

37

حتظى الأن�شطة الطالبية اللآ�صفية بالكلية باهتمام كبري من �إدارة الكلية من خالل امل�شرف
العام على الأن�شطة الطالبية يف كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
�سعادة الدكتور � /أ�سامة بن عبد احلليم �سمرقندي.
وتعترب الأن�شطة الطالبية �أهم ركائز عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة فمن خالل الأن�شطة توفر
العمادة كل ما يلزم الطالب من ن�شاطات ت�ساهم يف ملئ �أوقات فراغه مبا يعود عليه وعلى جامعته
ووطنه بالنفع ،لإيجاد جو حميمي بني الطالب وبالتايل يكون جي ًال يعتمد عليه من خالل ما اكت�سبه
من مهارات وقدرات.
النادي الطالبي بكلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية
الطارئة:

هو نادي ثقايف اجتماعي جلميع طالب كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
يقوم بتن�سيق وتنظيم الأن�شطة الطالبية داخل وخارج الكلية.
الرؤية:

أهداف النادي:

• امل�ساهمة يف التعريف بالتخ�ص�ص وزيادة الوعي مبقدم اخلدمات الطبية الطارئة من خالل
امل�شاركة الفعالة يف خمتلف الأن�شطة والربامج املجتمعية.
•  تنميه جانب االجناز واالبداع للطالب �سوا ًء يف املجال ال�صحي وغريه.
•  امل�ساهمة يف زيادة الوعي ال�صحي والثقافة ال�صحية لدى �أفراد املجتمع.
•  خلق بيئة فعالة وجاذبة للطالب من ناحية اخلدمات والفعاليات املتاحة للطالب.
•  غر�س مبد�أ العمل التطوعي لدى طالب الكلية.
•  تعزيز وتطوير املهارات ال�شخ�صية للطالب من خالل خلق بيئة عمل فعاله.
احصائيات النادي الطالبي:

اقام النادي الطالبي بالكلية خالل الف�صل الأول و الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 1438-1437هـ
عدد ًا من الربامج توعوية للمجتمع �شملت زيارات للمرافق املجتمعية للتوعية مببادئ اال�سعافات
الأولية واالنعا�ش القلبي الرئوي باليدين فقط.

ي�سعى النادي الطالبي لأن يكون رائدا ً يف الأعمال التطوعية من خالل الأن�شطة والفعاليات التي
ينظمها �أو ي�شارك بها.
الرسالة:

38

�أن ي�ستثمر طاقات طالب الكلية و�إبداعاتهم على امل�ستوى الفردي وعلى م�ستوى الكلية ،كما ي�سعى
النادي �إلى اخلروج بالطالب من اجلو الدرا�سي وتغيريه مبا ي�صقل مواهبهم وهواياتهم.

39

حيث بلغ عدد الأن�شطة الطالبية يف كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة ٥١
فعالية ون�شاط وا�ستفاد منها ما يقارب  ٣٢٠٠٠م�ستفيد وكان عدد الطالب امل�شاركني يف الفعاليات
�أكرث من  ١٨٠طالب وذلك خالل العام الدرا�سي  ١٤٣٨ /١٤٣٧هـ.

ومعايل مدير اجلامعة اال�ستاذ الدكتور بدران العمر وعدد من م�س�ؤويل وزارة التعليم و اجلامعة.

وسنسرد هنا ملخصًا ألهم الفعاليات التي اقيمت هذا العام:
فعالية التوعية الصحية اإلسعافية يف أسبوع المهنة بجامعة الملك
سعود

40

مع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين و مع حما�سة الطالب و ا�ست�شعارهم مل�س�ؤولية ن�شر الوعي بالإ�سعافات
الأولية بني فئات املجتمع  ،مت العمل على م�شاركة الكلية بجناح يف معر�ض �أ�سبوع املهنة يف بهو جامعة
امللك يعود لتكون الكلية الوحيدة التي
حازت على هذه الفر�صة و ذلك
حلما�سة الطالب يف اقناع امل�س�ؤولني
ب�ضرورة م�شاركتهم يف هذا املعر�ض
الذي ي�ستهدف فئة مهمة من فئات
املجتمع و هي ال�شباب و حاز جناح
الكلية على اعجاب الكثري من الزوار و
كبار امل�س�ؤولني الذين زاروا املعر�ض يف
مقدمتهم نائب �أمري منطقة الريا�ض �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
�آل �سعود.
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فعالية كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
يف برنامج مساري يف السنة التحضيرية

الفعاليات التوعويــة الصحيــة اإلسعافيــة بمهرجــان الجنـــــادريــة
الوطني

تويل كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة �أهمية و تركيز كبري على الطالب
امل�ستجدين يف كل �سنة و على ذلك تقوم الكلية بالتجهيز للم�شاركة يف برنامج م�ساري مبكر ًا لإظهار
تخ�ص�ص اخلدمات الطبية الطارئة من بني التخ�ص�صات ال�صحية ب�شكل وا�ضح جلميع الطالب
مل�ساعدتهم باتخاذ القرار ال�صحيح فيما يخ�ص متقبل الطلبة حيث �شارك عدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س و الطالب يف لقاء مفتوح مع طلبة ال�سنة التح�ضريية للإجابة على جميع ا�ستف�ساراتهم
و �أ�سئلتهم يف ما يخ�ص الكلية و التخ�ص�ص على حد �سواء و قد قام النادي الطالبي بكلية الأمري
�سلطان بتوزيع مطبوعات خمتلفة عن التخ�ص�ص.

حر�ص ًا من جامعة امللك �سعود واهتمامها الكبري مب�شاركة املجتمع وتفعيل دور اجلامعات ال�سعودية يف
بناء جمتمع املعرفة وحتقيق ر�ؤية  ،2030وذ�ألك من خالل م�شاركة املجتمع يف املهرجانات العامة
ون�شر الوعي يف املجتمع.
وقد �شاركت جامعة امللك �سعود
ممثلة بكلية الأمري �سلطان
للخدمات الطبية الطارئة يف
مهرجان اجلنادرية وذلك من
خالل برنامج للتوعية ال�صحية،
وقد قام النادي الطالبي بكلية
الأمري �سلطان للخدمات الطبية
الطارئة بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة للم�شاركة يف املهرجان
والعمل على توفري كافة الأدوات الالزمة لتحقيق اهداف امل�شاركة يف املهرجان.
وقد كان عدد امل�ستفيدين من الربنامج يفوق ال  13000م�ستفيد وقد �شارك من النادي الطالبي 45
�شخ�ص قاموا بالتنظيم والعمل والإجابة على ا�ستف�سارات الزوار.
وقد كان الربنامج ي�ضم عدة موا�ضيع من �أهمها (الإ�سعافات الأولية – الإنعا�ش القلبي الرئوي –
االختناق – املوالج – ا�ستيديو ت�صوير) وتوزيع املن�شورات متعلقة بالإ�سعافات الأولية ومن�شورات
متعلقة باجلامعة وتوزيع حقائب ا�سعافيه.
43

وقد �شهد الربنامج ت�شريف معايل وزير التعليم الدكتور  /احمد حممد العي�سى اثناء افتتاحه جلناح
وزارة التعليم يف اجلنادرية وكان ذلك بتاريخ  9جمادى الأولى  1438هـ املوافق  06فرباير  2017م
مع ذكر م�شاركته يف الربنامج وذلك من خالل عمليه االنعا�ش القلبي الرئوي دعم ًا لل�شباب وتكرمي ًا
جلهودهم.

الفعاليــات التـوعويـــة الصحيــة اإلسعافيــة بالكليــات والمدارس
والمساجد ومراكز التسوق والمعارض

مت تقدمي ما يفوق الثالثون فعالية عن اال�سعافات الأولية يف عدد من الكليات ومدار�س التعليم
العام وحلقات حتفيظ القر�آن الكرمي نظر ًا ال�ست�شعار امل�س�ؤولني بكلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز
للخدمات الطبية الطارئة والطالب العاملني يف النادي الطالبي ومنظمي الن�شاط الطالبي يف الكلية
لأهمية الفئة العمرية امل�ستهدفة وحاجتهم امللحة لطريقة التعامل مع �أي حالة �إ�سعافية يتعر�ض لها
و�أي�ضا يهدف ذلك �إلى رفع الوعي يف املجتمع للتعامل مع احلاالت اال�سعافية.

ثانوية امللك فهد
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ماراثون جامعة الفي�صل
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�أ�سبوع املرور

فعالية ال�صرع يف غرناطة مول

46

جامعة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز

فعالية خارج التغطية

فعالية رمكه 2

مهرجان اجلنادرية الوطني

فعالية ديراب

فعالية ￼ Rush Hour
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األنشطة الرياضية
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بطولة جامعة الملك سعود لكرة القدم الخماسية

�شاركت كلية االمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة مبجموعة مميزة من الطالب
يف بطولة اجلامعة لكرة القدم اخلما�سية ومت تقدمي م�ستوى م�شرف ولكن مل يحالف الفريق احلظ
للو�صول للأدوار الإق�صائية ،وكان لهذه امل�شاركة جانب ترفيهي وريا�ضي للطالب.

50

بطولة كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
لكرة القدم السداسية:

انطالقا من حر�ص القائمني على الأن�شطة الريا�ضية يف كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات
الطبية الطارئة على �إقامة الأن�شطة الريا�ضية املختلفة ولتلبية رغبات جميع الطالب فقد مت تنظيم
بطولة الكلية لكرة القدم ال�سدا�سية وكان الهدف من �إقامة هذه البطولة تعزيز روح ال�صداقة والتناف�س
بني الطالب واتاحة فر�صة لتعرف بع�ضهم البع�ض وخلق �أجواء تناف�سية حبية و�إ�ضافة املتعة بعيد ًا عن
القاعات الأكادميية خللق التكامل املطلوب يف العملية التعليمية.
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بطولة كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
لتنس الطاولة

مشاركة اللجنة الرياضية يف التطوع مع نادي الهالل السعودي

نظر ًا لوجود عدد كبري من الطالب املهتمني بريا�ضة كرة تن�س الطاولة يف الكلية فقد مت تنظيم بطولة
كلية االمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لهذا العام و جاء ذلك خللق التنوع يف
الأن�شطة الريا�ضية املقدمة من قبل الكلية لطالبها و لتحفيز الطالب للم�شاركة بالأن�شطة الريا�ضية
املختلفة  ،و كان لهذه البطولة جناح كبري تنظيمي ًا  ،و خلقت هذه البطولة �أجواء تناف�سية �أخوية بني
الطالب �أدت �إلى تقوية العالقة فيما بينهم و هو الهدف املبتغى من هذه الأن�شطة و قد ح�صل على
لقب البطولة الطالب بدر القا�سم من امل�ستوى ال�ساد�س.
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األنشطة الطالبية الخاصة بالكلية
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األولمبياد السنوي الرابع لطالب كلية األمير سلطان للخدمات الطبية
للعام الجامعي 1438 / 1437هـ

�أقامت كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة م�ؤخر ًا مبقر الكلية بامللز الأوملبياد
ال�سنوي الرابع لطالب الكلية مب�شاركة وح�ضور عدد من املدعوين املتخ�ص�صني يف طب الطوارئ
واخلدمات الطبية الطارئة .وي�أتي ذلك انطالق ًا من حر�ص الكلية على اكت�ساب طالبها للمهارات
املعرفية والعملية املهنية ،مبا ي�ضمن حتقيق عدد من الأهداف اال�سرتاتيجية ،و�إعدادهم ل�سوق العمل.
و�أو�ضح �سعادة الدكتور /ها�شم حممد بن �صليح عميد كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات
الطبية الطارئة �أن تنفيذ الأوملبياد ال�سنوي
والتناف�س بني الطالب يدعم حتقيق العديد من
الأهداف اال�سرتاتيجية للكلية ،ومنها الهدف
اال�سرتاتيجي الثاين الذي يعني بتوفري بيئة
حمفزة على التعليم واكت�ساب مهارات اخلدمات
الطبية الطارئة ،والهدف اال�سرتاتيجي
اخلام�س الذي يعني بدعم م�صادر التعليم
والتعلم والتدريب والبحث العلمي.
وقد وجهت الكلية ال�شكر لكافة امل�شاركني يف �إعداد وتنفيذ الأوملبياد ،واختتمت الفعالية بتكرمي الفريق
الفائز ،والت�أكيد على التدريب امل�ستمر ودوره الفاعل يف تنمية مهارات الطالب وا�ستعدادهم ل�سوق
العمل.
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مشاركة طالب الكلية ببرنامج (عيش السعودية) للعام 1438هـ

�ضمن مبادرات الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني والذي يحث لربط املواطن بوطنه من خالل
املعاي�شة وجعل الن�شء وطالب اجلامعات واملدار�س بالتجول يف مناطق اململكة واملواقع التي انطلقت
منها الوحدة الوطنية للتعرف على تراث الوطن ومعامله التاريخية واحل�ضارية وال�سياحية ،وبال�شراكة
مع جامعة امللك �سعود توا�صل الهيئة دعمها وجهودها مع منظمي الرحالت ال�سياحية يف انطالقة
لربنامج «عي�ش ال�سعودية» برحله لعدد  ٣١من طالب كلية االمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات
الطبية الطارئة بجامعة امللك �سعود ملنطقة �أبها وحمايل ع�سري.
ومت تن�سيق الرحلة بدعم وت�شجيع عميد كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
الدكتور /ها�شم حممد بن �صليح و�إ�شراف
�سعادة رئي�س ق�سم العلوم اال�سا�سية بالكلية
وم�شرف االن�شطة الطالبية بالكلية الدكتور/
�أ�سامة �سمرقندي.
ومن جهة �أخرى �أو�ضح �سعادة مدير
عام هيئة ال�سياحة ب�أبها وحمايل ع�سري
الأ�ستاذ /حممد بن عمرة �أن برنامج “عي�ش
ال�سعودية” يعد برنامج وطني يدعو املواطن
واملواطنة الكت�شاف وطنهم من خالل
امل�شاركة يف رحالت يعي�ش من خاللها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه ب�شكل �أعمق ،وت�ساهم
يف تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ وي�سهم يف بناء الوطن واملحافظة على مكت�سباته ووحدته ومنجزاته
وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبله ،وليكون من خالل هذه الرحالت ذكريات جميلة مرتبطة مبواقع بالده.
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الحفل الختامي لألنشطة الطالبية بكلية األمير سلطان بن عبد
العزيز للخدمات الطبية الطارئة للعام ١٤٣٨هـ

يف نهاية كل عام درا�سي تقيم كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حتت رعاية
�سعادة عميد الكلية احلفل اخلتامي للأن�شطة الطالبية  ،حيث يتم يف احلفل تكرمي املبدعني امل�شاركني
يف تنظيم و تن�سيق �أن�شطة الكلية و فعالياتها
اخلارجية و الداخلية  ،و ذلك ملا يبذله ه�ؤالء
الطالب من جهد و عمل د�ؤوب ي�ستحق منا
ال�شكر و الإ�شادة فقد مت تكرميهم على وجه
يليق مبا قدموه خالل العام الدرا�سي على
�أمل تكرار هذه الأعمال و العمل على تطويها
يف الأعوام القادمة لتحقيق النجاحات يف
جميع الأ�صعدة.
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وحدة الخريجين واالمتياز
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مقدمة:

يق�ضي الطالب الذي �أنهى متطلبات التخرج املقررة بنجاح اثنا ع�شر �شهر ًا للتدريب العملي ت�سمى هذه
املدة» �سنة االمتياز» وتعترب هذه الفرتة جزء ًا مكم ًال لدرا�سة بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة وال
يعترب الطالب م�ؤه ًال للممار�سة املهنية �إال بعد �إمتامه تلك الفرتة بنجاح.

مقدمة:

يق�ضي الطالب الذي �أنهى متطلبات التخرج املقررة بنجاح اثنا ع�شر �شهر ًا للتدريب العملي ت�سمى هذه
املدة» �سنة االمتياز» وتعترب هذه الفرتة جزء ًا مكم ًال لدرا�سة بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة وال
يعترب الطالب م�ؤه ًال للممار�سة املهنية �إال بعد �إمتامه تلك الفرتة بنجاح.

االهداف:

 -١تنمية وتطبيق مهارات �أخ�صائي اخلدمات الطبية الطارئة الأ�سا�سية واملتقدمة من خالل
املمار�سة العملية.
 -2تدريب طالب االمتياز على مهارات القيادة والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بكفاءة مهنية
يف املمار�سة العملية.
 -3تدريب طالب االمتياز على التعامل مع الكوارث والتجمعات الكربى �ضمن الفريق الطبي والفرق
الأخرى امل�شاركة.
 -4تدريب طالب االمتياز على مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر.
 -5م�ساعدة طالب االمتياز ملعرفة فر�ص العمل املتاحة يف �سوق العمل.
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مرحلة التدريب الخارجي:
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مت االنتهاء من تدريب طلبة االمتياز البالغ عددهم  42طالب من الدفعة الثانية من خريجي الكلية
لعام 1436ه وقد �أنهى  13طالبا منهم فرتة االمتياز يف جامعة كرايتون بالواليات املتحدة االمريكية
ح�سب الرت�شيح وال�شروط اخلا�صة باالبتعاث اخلارجي والأن يتم تدريب الدفعة الثالثة من طلبة
االمتياز بالواليات املتحدة االمريكية وعددهم  26طالبا يف جامعتي يال و كرايتون من اجلامعات
املتعاقدة مع جامعة امللك �سعود للتدريب واجلودة.
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