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أ.د خــــالـــد بــن عــلـــي فـــــوده
عمـيــد الكلـيــة



كلـــمـــة
سعادة عميد الكلية
ي�سعدين �أن �أقدم التقرير ال�سنوي لكلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة عن
العام اجلامعي  1436/1435هـ وي�شتمل التقرير على الن�شاط الأكادميي والبحثي واخلدمي والإداري
الذي قامت به الكلية وتتطلع الكلية لتحقيق االهداف التي �أن�شئت من �أجلها م�ستنرية بالدعم املتوا�صل
من معايل مدير اجلامعة و�أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة لكل ما يحقق التطوير واجلودة لربامج الكلية
وخمرجاتها.
وا�س�أل اهلل �أن يوفق اجلميع �إىل ما يحبه وير�ضاه ،
وباهلل التوفيق ،،،
					

				



أ.د خــــالـــد بــن عــلـــي فـــــوده
عمـيــد الكلـيــة

نبذة عن الكلية:

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 .
رؤيــــة الكليـــــة:

ريادة �إقليمية ومتيز عاملي يف �إعداد خمرجات مناف�سة ومبدعة يف تخ�ص�صات العلوم الطبية الطارئة.
رسـالـة 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 .



قيم عن الكليـــة:
تسعى كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة إلى أن يكون
متميزًا ،وذلك بتحديد مجموعة من القيم هي:
إسهامها الطبي
ّ
• 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.



• 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.



الهيكل التنظيمي





األقسام والبرامج األكاديمية:
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:

كان �إن�شاء ق�سم اخلدمات الإ�سعافية م�صاحب ًا لقرار ت�أ�سي�س الكلية والذي يرمي �إىل �أهمية �أن يكون
جامعة امللك �سعود دور يف النهو�ض بتخ�ص�ص اخلدمات الطبية الطارئة ومواكبة الطلب املتزايد لتخريج
�أخ�صائي اخلدمات الطبية الطارئة .وفق معايري عالية وعلى م�ستوى عايل من التدريب والإ�سهام يف
�ضبط معايري التعليم يف هذا التخ�ص�ص.
يقوم الق�سم بالإ�شراف على برنامج اخلدمات الطبية الطارئة من خالل جمل�س الق�سم وطاقم الربنامج
املُطعم ب�أع�ضاء هيئة تدري�س وباحثني ومعيدين على م�ستوى عايل من اخلربة والأداء واملعرفة بالتخ�ص�ص.
يتميز الق�سم بوجود معامل املحاكاة املتقدمة والذي مت ت�صميمها وجتهيزها وفق �أحدث الأفكار الأدوات
والأجهزة امل�ستخدمة يف تعليم اخلدمات الطبية الطارئة كما ُغذي الق�سم بعدد جيد من الفنيني املهرة
القادرين على �إدارة املعامل وجتهيزها والت�أكد من جاهزيتها لكل املهارات املطلوبة.
برنامج الخدمات الطبية الطارئة:

يوجد حالي ًا برناجم ًا واحد ًا لق�سم اخلدمات الإ�سعافية وهو برنامج بكالوريو�س اخلدمات الطبية الطارئة
مي�ضي خالله طالب الربنامج (� )3سنوات بعد ال�سنة التح�ضريية وبعدها �سنة امتياز ,مت �إثراء الربنامج
بالعديد من املقررات املتوافقة مع املقارنات املرجعية العاملية واملهارات التي يطمح امل�ستفيدين يف متتع
اخلريج بها.



اجلدير ذكره �أن بناء املنهج وت�صميمه كان بعمل وجهد جماعي من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم وحاز
على ثناء ُمكمي املنهج من الداخل واخلارج.
ي�شارك الق�سم بالإ�ضافة �إىل �إدارة العملية التعليمية يف العديد من الفعاليات والأن�شطة واملنا�سبات
التي تقيمها الكلية �أو ت�شارك فيها وي�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف العديد من الدورات التطويرية
التدريبية و�إقامة العديد من الدورات التدريبية للطالب .يتيح الربنامج للطالب احل�صول على الدورات
التخ�ص�صية املعتربة عاملي ًا هي دورات  PALS- ACLS- BLS- AMLS- PHTLSوعدد من دورات
( )Instructorيرثي الطالب خالل �سجله املهاري ويعد نف�سه من خاللها ل�سوق العمل.

						

رئيـس قسم الخـدمـات اإلسعـافيـة

						

الدكتور عبدالمجيد محمد المبرد



وحدة التطبيق االلكلينيكي:

تقوم الوحدة باملهام التالية:التن�سيق بني كلية االمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة و امل�ست�شفيات املتعاونة مع الكلية يف تدريب
الطالب .
التن�سيق بني كلية االمري �سلطان للخدمات الطبية الطارئة وادارة التدريب والتطوير بالهالل االحمر
ال�سعودي.
اال�شراف على طالب الكلية بامل�ست�شفيات املتعاونه ومراكز الهالل االحمر ال�سعودي حيث انه بلغ عدد
املراكز  12ومت تق�سيمها اىل  3مراكز لت�سهيل اال�شراف على الطالب من قبل م�شريف املتابعة امليدانية
ويتم توزيع امل�شرفني على هذه املراكز املقررة.
وحدة معامل المحاكاة :

تعد املعامل االفرتا�ضية �أحد تطبيقات ما ي�سمي بالواقع االفرتا�ضي وهو �أحد م�ستحدثات تكنولوجيا
التعليم ،والذي يعد بيئة تعليم م�صطنعة �أو خيالية بديلة عن الواقع احلقيقي وحتاكيه ،واملتعلم هنا
يعي�ش يف بيئة تخيلية يتفاعل وي�شارك ويتعامل معها من خالل حوا�سه ومب�ساعدة الدمى املحاكيه جل�سم
االن�سان احلقيقي وبع�ض الأجهزة امل�ساعدة.
وتعرف املعامل االفرتا�ضية ب�أنها بيئة منفتحة يتم من خاللها حماكاة اخلدمات الطبية الطارئة بربط
اجلانب العملي باجلانب النظري ،ويتم من خالله تدري�س مهارات التفكري ،ويكون لدى الطالب مطلق
احلرية يف اتخاذ القرارات ب�أنف�سهم حتت ا�شراف اع�ضاء هيئه التدري�س دون �أن يكون لذلك �أي �آثار
�سلبية.



كما تعرف ب�أنها بيئة تعلم وتعليم افرتا�ضية ت�ستهدف تنمية مهارات العمل الطبي لدى الطالب و املعامل
االفرتا�ضية متثل �أحد امل�ستحدثات التكنولوجية التي ظهرت يف الفرتة الأخرية والتي تعد امتدادا لأنظمة
املحاكاة الإلكرتونية  ،فهي حتاكي الواقع احلقيقي وميكن احل�صول منها على نتائج م�شابهة لنتائج
احلياة احلقيقية.
فاملعامل االفرتا�ضية هي معامل مربجمة حتاكي الواقع احلقيقي ،ومن خاللها يتمكن الطالب من �إجراء
التجارب املعملية على الدمى لأي عدد ممكن من املرات ، ،كما ميكن تغطية معظم �أفكار املقررات
بتجارب افرتا�ضية وهو ما ي�صعب حتقيقه يف الواقع نظرا ملحدودية وقت العملي وعدد املعامل.
 -مهام الوحدة:

 -1ت�شغيل الأجهزة و الربامج والدمى امل�شابهة للإن�سان.
 -2الإ�شراف على الأجهزة و عمل �صيانة دورية لهـا بالتن�سيق مع ال�شركات املحلية اخلا�صة يف هذا
املجال.
 -3حتديد االحتياجات من الربامج و التجارب االفرتا�ضية ب�شكل دوري و العمل على حتديثها.
 -4توفري م�ستلزمات املعامل من املخزون الطبي يف الكلية.
 -5رفع الطلبات من م�شرتيات طبية م�ستهلكه واحالتها للجامعة لتوفريها.
 -6اح�صاء كامل للم�ستودع ب�شكل دوري.



وحدة دعم الحياة:
نبذه عن وحدة دعم الحياة:

مركز تدريب دعم احلياة ملتزم بتوفري تدريب بنوعية ممتازة لطالب الكليات ,هيئة التدري�س ،املهنيني
يف جمال العناية بال�صحة ,املدر�سني ,العامة وغريهم الذين تتطلب مهنهم املعرفة مب�ستويات الرعايه
القلبيه الطارئه و�إر�شاداتها ح�سب ما ين�ص عليه جمعية القلب الأمريكية.

هذا العام  ،حقق مركز التدريب و المعترف به من قبل المنظمات الدولية من قبل أربع اعتمادات
لكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز ل للخدمات الطبيه الطارئه  -وحدة دعم الحياة :

 .1ا�ضافة اعتماد جزئي لدورات االو�شا العامه واو�شا ال�صناعيه .OSHA30
.2ا�ضافة ترخي�ص جديد واعتماد دويل جديد لال�صابات ما قبل امل�ست�شفى
International Trauma Life Support - ITLS

 .3جتديد الرتخي�ص جلمعية القلب االمريكيه  AHAملدة � 3سنوات اخرى .
 .4جتديد الرتخي�ص لل�سجل اال�سرتايل لفني طب الطوارئ .AREMT
 .5جتديد الرتخي�ص ملعهد ال�صحه وال�سالمه االمريكي .ASHI
 .6جتديد الرتخي�ص ملعهد ال�سالمه والرعايه الطارئه . ECSI
 االعتمادالدولي  :مت اعتماد وحدة دعم احلياة بـ  5من االعتمادات الدوليه من الواليات املتحدةالأمريكية و �أ�سرتاليا.



 كما تقوم الوحدة بالإ�شراف على بع�ض مراكز التدريب خارج الكلية �ضمن دورها كمركز معتمدمن جمعية القلب الأمريكية ومنها:
 -١انضمام كليات المعرفة كموقع تدريبي لكلية االمري �سلطان للخدمات الطبيه الطارئه فيما يخ�ص
دورات جمعية القلب االمريكيه  -الكلية تقوم بالتفتي�ش الدوري وا�ستحداث املدربني  -املدربات ورفع
اجلودة التدريبيه .
 -٢انضمام مستشفى السالم كموقع تدريبي لكلية االمري �سلطان للخدمات الطبيه الطارئه فيما
يخ�ص دورات جمعية القلب االمريكية.



الدورات التدريبيه :Provider -
نوع الدورات

اال�سعاف االويل وانعا�ش القلب.
االنعا�ش القلبي اال�سا�سي . BLS
االنعا�ش القلبي املتقدم للبالغني .ACLS
االنعا�ش القلبي املتقدم لالطفال والر�ضع . PALS
تخطيط القلب وعلم االدويه . ECG & Pharmacology
التعامل مع املجرى الهوائي .Airway Management
ماقبل امل�ست�شفى الداعمه للحياه . ITLS
التقييم الطبي املتقدم الداعمه للحياه . AMLS
االنقاذ البحري اال�سرتايل
املوالج ( اال�صابات ال�سينماثية للكوارث ) اال�سرتايل

نوع اخذي الدورات

موظفي ادارة الكليه  ,طالب
ال�سنه التح�ضريية.
طالب الكليه
طالب الكليه  ,حما�ضري الكليه
طالب الكليه  ,حما�ضري الكليه
طالب الكليه
طالب الكليه
طالب الكليه
طالب الكليه
طالب الكليه
طالب الكليه

عدد

1,300
132
58
55
30
30
57
49
٥٥
١٢

دورات استحداث مدربين :
نوع الدورات

مدرب ا�سعاف ا�ؤيل وانعا�ش القلب.
مدرب االنعا�ش القلبي اال�سا�سي .BLS

مدرب االنعا�ش القلبي املتقدم للبالغني .ACLS
مدرب االنعا�ش القلبي املتقدم لالطفال والر�ضع .PALS

مدرب االنعا�ش القلبي اخلبري



.ACLS – EP

نوع اخذي الدورات

عدد

طالب امل�ستوى 8
طالب امل�ستوى ,8حما�ضري الكليه
حما�ضري الكليه
حما�ضري الكليه
حما�ضري الكليه

20
20
10
4
1

دورات تخصصيه السجل االسترالي الدولي:
نوع الدورة

ا�سا�سيات فن تطبيق �إ�صابات وهمية .Basic Moulage FX

نوع اخذي الدورة

طالب الكليه ،امل�ستوى الرابع
وال�ساد�س

عدد

12

 -الجهات والهئيات التى تم التعامل معها في التدريب او االستشارات:

 جامعة امللك �سعود. كلية علوم الأغذية والزراعة  -جامعة امللك �سعود. ال�سنة التح�ضريية الكلية  -جامعة امللك �سعود. كلية االداب  -جامعة امللك �سعود. م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي. جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز  -ال�ش�ؤون ال�صحية باحلر�س الوطني. م�ست�شفى قوى الأمن. وزارة التعليم. وزارة ال�صحة				. الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.			
 هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي. الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.		
 االحتاد ال�سعودي للطب الريا�ضي. كليات املعرفة.				
 -كليات الغد الدوليه.



من النشاطات :

نشاطات المجتمع Community outreach Program -
 -استكمال ( المرحله الثالثه ) مشروع جامعة الملك سعود تنقذ:

مت تدريب  1000طالبه و  300طالب من ال�سنه التح�ضرييه من قبل كلية الأمري �سلطان للخدمات الطبيه الطارئه وذلك على
الإ�سعافات الأولية وانعا�ش القلب الرئوي  Heartstartواملعتمده من قبل جمعية القلب الأمريكية.



 -مشروع مدرستي حياتي بالتعاون مع وزارة التعليم:

بدا امل�شروع يف طور التنفيذ من قبل طلب وزارة التعليم بادراج اال�سعافات اال�ؤليه من �ضمن منهج طالب الثانويه العامه
وا�ستحداث مدربني للوزارة.
 برنامج االستحداث :الفتره

نوع الدوره

عدد الدورات

Jan2016

مدرب مدربي الإ�سعافات الأولية وانعا�ش القلب الرئوي.
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نشاطات المجتمع Community outreach Program -
 -االنعاش القلبي في اي وقت:

انعقاد ور�شه توعوييه تثقيفيه تعليميه ملوظفي ادارة اجلامعه خالل انعقاد امل�ؤمتر الثاين لتعليم اخلدمات الطبيه الطارئه.



النشاط

نوعية المنتسبين

عدد

االنعا�ش القلبي يف اي وقت CPRAnytime

جميع �شرائح املجتمع

ا�ستخدام االيدي لالنعا�ش فقط Hands Only CPR

جميع �شرائح املجتمع

210
600

 -دورات الموالج  :ا�سا�سيات فن تطبيق �إ�صابات وهمية يف حاالت الكوارث.

نشاطات المجتمع Community outreach Program -
 -وحدة دعم الحياة في الكلية:

عدد المدربين
مدربي

مدربي

مدربي

مدربي

مدربي

مدربي

PHTLS / ITLS

PEARS

ACLS

PALS

ACLS

Basic

7

9

1

9

10

72



أعضاء هيئة التدريس:



االسم

الجنسية

د� .ضيف اهلل الرزيني

�سعودي

د.عبداملجيد حممد املربد

�سعودي

مايكل ج كرتك

امريكي

راتب �أبو زيد

اردين

د .ب�شار ديوب

�سوري

عاهد النجار

اردين

د� .سكندر �شيخ

باك�ستاين

د .نرتاج

هندي

د .حممد ال�صويف �سامي

هندي

د .عبدال�سالم

هندي

رائد فهد اجلليفي

�سعودي

�صقر عايد احلربي

�سعودي

عبداهلل العبيد

�سعودي

عا�صم عبدالعزيز النجادى

�سعودي

عبدالعزيز احمد العمريي

�سعودي

االسم

الجنسية

حممد فهد القبقب

�سعودي

يزيد فهد �سنبل

�سعودي

ماجد عبداهلل القحطاين

�سعودي

حممود ح�سن حممد ذيب

اردين

ريا�ض علي احلازمي

�سعودي

�سعيد ال�شهري

�سعودي

احمد العتيبي

�سعودي

احمد الداي�س

�سعودي

مهرم�س العلياين

�سعودي

طارق ال�شهراين

�سعودي

حممد اباح�سني

�سعودي

وليد م�سامح العازمي

�سعودي



قسم العلوم االساسية
كلـــمـــة
رئيس القسم
من منطلق حر�ص كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة على تفعيل ر�سالة اجلامعة
يف تقدمي تعليم مميز ،و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم املجتمع وت�سهم يف بناء اقت�صاد املعرفة ،من خالل
�إيجاد بيئة حمفزة للتعلم والإبداع الفكري ،والتوظيف الأمثل للتقنية  ،وال�شراكة املحلية والعاملية الفاعلة
 .ومن منطلق ريادة الكلية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل نحو تزويد املجتمع باملعرفة واملهارات
والقيم التي متكن خريجي الكلية من مزاولة حياتهم املهنية ب�أعلى م�ستويات االحرتافية مبا ي�ساهم يف
�إثراء وتطوير الأعمال التخ�ص�صية وامل�ساهمة يف تقدمي احللول املبتكرة لالحتياجات العملية على �أر�ض
الواقع .
كان لزام ًا على عمادة الكلية حمل عاتق تق�سيم الكلية لأق�سام علمية متخ�ص�صة مبا يتنا�سب مع حاجة
�سوق العمل امللحة مبا يواكب التقدم التقني والعلمي الذي نعاي�شه  ،فجاء ق�سم العلوم الأ�سا�سية ليلبي
حاجات الكلية الأكادميية ويدعمها يف املواد العلمية الأ�سا�سية وفق خطة الكلية الدرا�سية ملختلف الأق�سام.



الرؤية:

يتطلع ق�سم العلوم الأ�سا�سية �إىل الريادة والتميز حمليا وعامليا يف جماالت التعليم والبحث العلمي وخدمة
املجتمع من خالل توظيف �إمكانياته العلمية يف دعم م�سرية الطلبة يف خمتلف تخ�ص�صاتهم بالكلية،
وتنطلق ر�ؤية ق�سم العلوم الأ�سا�سية من ر�ؤية كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة،
امل�ستمدة من ر�ؤية اجلامعة.
الرسالة:

يهدف ق�سم العلوم الأ�سا�سية بكلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة �إىل تقدمي
املقررات الدرا�سية املتطورة املواكبة يف جماالت العلوم الأ�سا�سية املختلفة لطلبة الكلية يف خمتلف
تخ�ص�صاتهم  ،وكذلك يف دعم وتقدمي الأبحاث العلمية يف جماالت العلوم الأ�سا�سية وتطبيقاتها خلدمة
املجتمع وي�ستمد ق�سم العلوم الأ�سا�سية من ر�سالته من ر�سالة كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة ،امل�ستمدة من ر�سالة اجلامعة.
األهداف:

يهدف ق�سم العلوم الأ�سا�سية بكلية الأمري �سلطان بن عدبالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لتكوين قاعدة
علمية متميزة للعلوم الأ�سا�سية من خالل مايقدمه من مواد وبرامج درا�سية متميزة تفي مبتطلبات
املعايري الأكادميية العاملية.



مشاركات القسم:

ي�شارك الق�سم يف تدري�س بع�ض املقررات الدرا�سية �ضمن اخلطة الدرا�سية لربنامج اخلدمات الطبية
الطارئة ،كما �شارك الق�سم يف تنفيذ بع�ض برامج خدمة املجتمع التي يقدمها طالب الكلية بالتعاون مع
�أق�سام ووحدات الكلية.
أعضاء هئية التدريس بالقسم:



االسم

الجنسية

د� .أ�سامة بن عبداحلليم بن عبدالرحمن �سمرقندي

�سعودي

عبداهلل مبارك عبداهلل

�سعودي

عبداهلل غيثان القرين

�سعودي

ر�شيد هاين خمتار

�سعودي

يو�سف عبد العزيز حممد املاجد

�سعودي

حممد عادل حممد اجلنوبي

�سعودي

عدنان عطيه ال�سالمي الزهراين

�سعودي



وكالة الكلية للشؤون األكاديمية:

تعمل وكالة كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لل�ش�ؤون الأكادميية على دعم
الربامج والأق�سام من الناحية الأكادميية مبا ي�ضمن �سري العملية التعليمية ب�سال�سة وفق لوائح الدرا�سة
واالختبارات و�أنظمة القبول والت�سجيل باجلامعة.
كما تعمل الوكالة بتجان�س وان�سجام مع الأق�سام ووحدات الكلية يف فاعلية العملية التعليمية فيما يتعلق
ب�أمور الت�سجيل واالمتحانات وتطبيق اللوائح الالزمة يف كافة احتياجات الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
الأكادميية كما ُت�سهم يف م�سرية الكلية نحو االعتماد الأكادميي لرباجمها.
الوحدات المرتبطة لوكالة الشؤون األكاديمية بكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة:

 /1وحدة �ش�ؤون الطالب.
 /2وحدة احلقوق الطالبية.
 /3وحدة االختبارات.
 /4وحدة الأن�شطة الطالبية.
 /5وحدة التوجيه والإر�شاد.
 /5وحدة اخلريجيني واالمتياز.



 /1وحدة شؤون الطالب:

تخت�ص هذه الوحدة ب�إعداد اجلداول الدرا�سية وتنظيم عملية الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة ملقررات
الكلية املختلفة.
 /2وحدة الحقوق الطالبية:

تخت�ص هذه الوحدة بدعم حقوق الطالب على �أ�س�س تتوافق مع الأنظمة واللوائح املطبقة باجلامعة
وتنمية ثقافة العدل والإن�صاف بني الطالب ،وتقدمي اال�ست�شارات الالزمة لهم وتب�صريهم بحقوقهم
اجلامعية واحل�صول عليها من خالل القنوات النظامية.
 /3وحدة االختبارات:

تخت�ص هذه الوحدة بتنظيم جلان االختبارات ،وتوزيع املراقبني وقت االختبار ،وا�ستقبال �أوراق االختبار
من الكليات الأخرى ،واالختبارات الف�صلية ،واالختبارات البديلة.
 /4وحدة األنشطة الطالبية:

تخت�ص هذه الوحدة بتنظيم الن�شاطات الال�صفية يف الكلية ،والتي تتوا�صل فيها مع الطلبة وم�شاركتهم
يف فعاليات الأن�شطة الطالبية مثل :الرحالت ،امل�سرح ،وامل�سابقات الثقافية الداخلية واخلارجية ،و�إقامة
معار�ض داخل الكلية ،و�أ�سبوع التربع بالدم.
 /5وحدة التوجيه واإلرشاد:

تخت�ص هذه الوحدة با�ستقبال وتوجيه الطالب اجلدد وتعريفهم بالكلية و�أق�سامها املختلفة وتهيئتهم
للدرا�سة واحلياة اجلامعية ،وكذلك �إر�شاد طلبة الكلية �أكادمي ًيا ونف�س ًيا واجتماع ًيا وعلم ًيا وتقدمي امل�شورة
لهم ،واالهتمام بالطلبة الذين يعانون من �ضعف يف حت�صيلهم الدرا�سي والآخرين املوهوبني ،ودرا�سة
احلاالت التي تتطلب دع ًما ماد ًيا من �صندوق الطالب.



احصائية الطالب لعام  1436 / 1435هـ:
 -طالب الكلية:

بلغ عدد طالب الكلية خالل العام الأكادميي  1436 /1435هـ ( )٢٠٤طالبا موزعني على م�ستويات
اخلطة الدرا�سية لربنامج اخلدمات الطبية الطارئة وقد مت تخريج الدفعة الثالثة من طالب الكلية وبلغ
عددهم  42طالبا ح�صل ( ) 4منهم على مرتبة ال�شرف الأوىل و (  )21طالبا على مرتبة ال�شرف الثانية
والأن يتم تدريب عدد من الدفعة الثانية يف جامعة كرايتون وعددهم  14طالب.
المستوى

عدد الطالب

الرابع
ال�ساد�س
الثامن
الإمتياز
املجموع

60
53
49
42
204

خريجين الدفعه الثانية (  43طالب )
عدد مرتبة الشرف اآلولى ( ) 4
عدد مرتبة الشرف الثانية ( ) 21

�أعداد الطالب حتى نهاية الف�صل الثاين ١٤٣٧ - ١٤٣٦هـ



المستوى

عدد الطالب

الرابع
ال�ساد�س
الثامن
املجموع

65
47
48
160



األنشطة الطالبية ..
أهداف األنشطة الطالبية بكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة:

 تنمية العالقة بني اجلامعة واملجتمع وتوثيقها من خالل توا�صل م�ستمر مع كافة م�ؤ�س�ساته وقطاعاته توظيف �إمكانيات وقدرات اجلامعة يف درا�سة الق�ضايا التي ت�ؤرق املجتمع املحلي والإ�سهام يفطرحاحللول املنا�سبة لها.
 تقدمي اال�ست�شارات والدرا�سات مل�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة. امل�ساهمة يف حت�سني �أو�ضاع املجتمع وم�ساعدته على التطوير. تقوية �إح�سا�س املجتمع املحلي بدور جامعة امللك �سعود كم�ؤ�س�سة تعليمية من �أهم �أهدافها خدمةاملجتمع.
 -ت�سليط ال�ضوء على قيم التكافل االجتماعي.



األنشطة الثقافية االجتماعية



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية للجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ
القرآن:

مت تقدمي دورة توعوية عن الإ�سعافات الأولية يف عدة م�ساجد وحلقات حتفيظ القر�آن نظرا ال�ست�شعار
الطالب العاملني يف النادي الطالبي ومنظمني الن�شاط الطالبي ملدى �أهمية امل�ساجد وحلقات التحفيظ
يف ن�شر املعرفة والعلوم املختلفة بني فئات املجتمع مما جعلها �أحد �أهم الفعاليات التي مت القيام بها خالل
هذا العام .



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية في يوم الطفل العالمي:

جاءت فكرة امل�شاركة يف يوم الطفل العاملي من قبل طالب كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة نظرا لإدراكهم ملدى �أهمية �إن�شاء الأطفال على معرفة ووعي بالإ�سعافات الأولية وجلهوزية
الأطفال لتلقي املعلومة لذكا�ؤهم و�سرعة تعلمهم يف هذه املرحلة العمرية فلم يرتدد القائمني على الن�شاط
يف الكلية يف املوافقة على هذه امل�شاركة وقد نالت هذه امل�شاركة على الثناء من ذوي الأطفال والقائمني
على هذا املهرجان فقدم الطالب م�شهد ثمثيليا عن طريقة الإ�سعافات الأولية مب�ساعدة �أحد الأطفال
ومت تقدمي الهدايا الرمزية للأطفال وذويهم.



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية في أسبوع المهنة بجامعة الملك
سعود:

مع بداية الف�صل الدرا�سي الثاين ومع حما�سة الطالب وا�ست�شعارهم مل�س�ؤلية ن�شر الوعي بالإ�سعافات
الأولية بني فئات املجتمع مت العمل على م�شاركة كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية
الطارئة بجناح يف معر�ض �أ�سبوع املهنة يف بهو جامعة امللك �سعود لتكون الكلية الوحيدة التي حازت
على هذه الفر�صة 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 وهي ال�شباب وحاز اجلناح على اعجاب الكثري من الزوار وكبار
امل�س�ؤلني الذين زاروا املعر�ض مثل معايل وزير التعليم الدكتور �أحمد العي�سى ومعايل مدير جامعة امللك
�سعود الأ�ستاذ الدكتور بدران العمر وكان وقوف وثناء معايل الوزير ومعايل مدير اجلامعة مبثابة حمفز
حلميع طالب الكلية للموا�صلة يف العمل التوعوي التطوعي.



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية في معرض الرياض الدولي للكتاب:

يف �ضل الثورة الفكرية واملعرفية التي يعي�شها املجتمع ال�سعودي جند �أن الإقبال الكثيف ملختلف فئات
املجتمع ال�سعودي على معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب �أ�صبح معتادا ولهاذا الإقبال الكبري جاءت م�شاركة
طالب كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة وكانت هذه امل�شاركة الثانية للكلية
منذ ن�ش�أتها يف معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب  ،ويف هذه امل�شاركة قدم الطالب دورا توعويا جذابا لزوار
املعر�ض �أدى �إىل ظهوره يف و�سائل التوا�صل الأجتماعي وجذب كذلك ال�صحف املحلية لتغطية جناح
اجلناح ودوره الفعال ومدى �إعجاب اجلمهور مبا يقدمه اجلناح.



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية في أسبوع كلية اآلداب:

متت امل�شاركة يف �أ�سبوع كلية الآداب لهذا العام للمرة الأوىل قدم فيها الطالب توعية كاملة مبا يتعلق
بالإ�سعافات الأولية وكان هناك م�شهد متثيلي جلذب االنتباه وتوعية ال�شباب بخطورة التجمهر عند
احلوادث والت�صوير لعدم تعطيل عمل اجلهات املعنية مبثل هذه احلاالت وذلك بهدف رفع الوعي بهذه
ال�سلوكيات اخلاطئة واخلطرية  ،وا�ست�شعر الطالب تفهم الزوار لر�سالتهم من خالل ت�سا�ؤالتهم وتفاعلهم
مع امل�شهد التمثيلي.



فعالية التوعية الصحية اإلسعافية في كلية التقنية بالخرج:

بعد النجاحات التي حققتها كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة على م�ستوى
الأن�شطة االجتماعية والثقافية مت دعوة طالب الكلية لتقدمي دورة توعوية بالإ�سعافات الأولية لطالب
كلية التقنية باخلرج  ،ومت تلبية الدعوة من قبل الطالب ومت تقدمي الدورة والقت الدورة تفاعل كبري من
احلا�ضرين ومت �شكر طالبنا من قبل عميد كلية التقنية باخلرج على تلبية الدعوة وحر�ص الطالب على
فائدة �إخوانهم و�سعيهم يف ن�شر الوعي بالإ�سعافات الأولية بني فئات املجتمع.



األنشطة الرياضية



بطولة كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لكرة
القدم:

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 و كان الهدف من �إقامة هذه البطولة تعزيز روح ال�صداقة بني الطالب واتاحة
فر�صة لتعرف على بع�ضهم البع�ض وخلق اجواء تناف�سية حبية و�إ�ضافة املتعة بعيدا القاعات الأكادميية
خللك التكامل املطلوب يف العملية التعليمية.



بطولة كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لكرة
الطاولة:

نظرا لوجود عدد كبري من الطالب املهتمني بريا�ضة كرة الطاولة يف الكلية مت تنظيم بطولة كلية
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة لهذا العام وجاء ذلك خللق التنوع يف الأن�شطة
املقدمة من قبل كلية الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة لطالبها ولتحفيز الطالب
للم�شاركة بالأن�شطة الطالبية املختلفة  ،وكان لهذه البطولة جناح كبري تنظيميا  ،وخلقت هذه البطولة
�أجواء تناف�سية �أخوية بني الطالب مبختلف م�ستوياتهم �أدت �إىل تقوية العالقة فيما بينهم وهو الهدف
املبتغى من هذه الأن�شطة.
مشاركة الكلية في بطولة الجامعة لكرة الطاولة:

مثل الطالب بدر القا�سم من امل�ستوى الثالث كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
يف بطولة اجلامعة لكرة الطاولة وحازت م�شاركته على ثناء اجلميع بعد تناف�س قوي مع بطل الن�سخة
ال�سابقة للبطولة يف الأدوار الإق�صائية للبطولة فكانت م�شاركة م�شرفة �شكر الطالب عليها مع التمنيات
بامل�شاركة يف الن�سخ املقبلة واحل�صول على البطولة م�ستقبال ب�إذن اهلل.



مشاركة الكلية في بطولة الجامعة لكرة القدم الخماسية:

�شاركت كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 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�صل
للأدوار الإق�صائية  ،وكان لهذه امل�شاركة جانب ترفيهي وريا�ضي للطالب.



األنشطة الطالبية الخاصة بالكلية



اللقاء السنوي لطالب ومنسوبي الكلية:

تتميز البيئة التعليمة يف كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة عن غريها من
الكليات بروح التعاون وال�صداقة بني طالبها باختالف م�ستوياتهم املرحلية الدرا�سية وا�صبح ذلك واقعا
وا�ضحا للجميع وذلك مل ي�أتي من فراغ بل من جمهودات كبرية تبذل من قبل الطالب وامل�س�ؤولني يف
الكلية لتهيئة البيئة املنا�سبة لذلك و�أحد �أهم هذه املجهودات اللقاء ال�سنوي الطالبي الذي يقام �سنويا
يف �أحد اال�سرتاحات اخلارجية والقيام بالفعاليات املختلفة املتعلقة بالتخ�ص�ص وغريها جلميع الطالب
بغ�ض النظر عن اختالف م�ستوياتهم لال�ستفادة من بع�ضهم البع�ض.



دورة الصحة والسالمة المهنية لطالب الكلية:

تقوم كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة و�ضع بتوفري جمموعة متنوعة من
الدورات لتنمية مهارات طالبها يف خمتلف املجاالت ويف هذا العام مت تقدمي دورة ال�صحة وال�سالمة
املهنية للمهتمني من الطالب ونال كل طالب على �شهادة معتمدة يف جمال ال�صحة وال�سالمة املهنية.
مشاركة كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة في
برنامجي مساري في السنة التحضيرية:

تويل كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة �أهمية وتركيز كبري على الطالب
امل�ستجدين يف كل �سنة وعلى ذلك تقوم الكلية بالتجهيز
للم�شاركة يف برنامج م�ساري مبكرا 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 وخالل هذا العام متت امل�شاركة على
جميع الأ�صعدة الإدارية املتمثلة بعميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور
خالد فودة ووكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور �ضيف
اهلل الرزيني و�شارك �أي�ضا جمموعة من املعيدين والطالب
يف لقاء مفتوح مع طلبة ال�سنة التح�ضريية للإجابة على
جميع ا�ستف�سارتهم و�أ�سئلتهم يف ما يخ�ص الكلية والتخ�ص�ص
على حد �سواء و�أي�ضا �شاركت الكلية بجناح يف معر�ض
م�ساري للكليات وقام الطالبي بتوزيع مطبوعات خمتلفة عن
التخ�ص�ص وا�شرف على هذا اجلناح جمموعة من املعيدين
لتوفري التنوع املطلوب من ت�سا�ؤالت طلبة ال�سنة التح�ضريية .



الحفل الختامي لألنشطة الطالبية بكلية األمير سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة:

رعى �سعادة عميد كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حفل تكرمي املبدعني
امل�شاركني يف تنظيم وتن�سيق �أن�شطة الكلية وفعالياتها اخلارجية والداخلية  ،ومن منطلق تقدير اجلهود
تنظم ادارة الأن�شطة الطالبية يف الكلية هذا احلفل الذي يتكرر نهاية كل عام درا�سي  ،ووذلك ملا يبذله
ه�ؤالء الطالب من جهد وعمل د�ؤوب ي�ستحق منا ال�شكر والتكرمي واال�شادة فقد مت تكرميهم على وجه
يليق مبا قدموه خالل هذا العام على �أمل تكرار هذه الأعمال والعمل على تطويرها لتحقيق النجاحات
على جميع الأ�صعدة.



وبعد كل تلك المجهودات واألنشطة المختلفة تم تكريم كلية األمير
سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة بجائزة الجامعة كأفضل
نادي اجتماعي ثقافي على مستوى الكليات الصحية بجامعة الملك سعود

ومت التكرمي برعاية معايل مدير جامعة امللك �سعود الأ�ستاذ الدكتور بدران العمر يف حفل ختام الأن�شطة
الطالبية بجامعة امللك �سعود يف قاعة حمد اجلا�سر يف مركز اجلامعة.





وكالة الكلية للدراسات العليا ..
أوال  :وحدة الدراسات العليا:
الوصف:

تخت�ص هذه الوحدة بت�شجيع االلتحاق بالدرا�سات العليا خلريجي الكلية وتطوير قدرات �أع�ضاء هيئة
التدري�س والهيئات املعاونة يف جمال الدر�سات العليا لتحقيق جودة الأداء العملي والبحثي .
المهام:

 - 1تنفيذ ومتابعة �سيا�سة الكلية للدرا�سات العليا والتي هي حتت طور الإعداد والدرا�سة.
 - ٢التن�سق مع وحدات الكلية يف جميع املجاالت ذات العالقة.
 -3حتديث موقع الكلية فيما يخ�ص الوحدة .



ثانيا  :وحدة البحث العلمي:
الوصف:

تخت�ص هذه الوحدة برفع كفاءة وفاعلية الكلية البحثية من خالل تنمية امل�شاركة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات
واملراكز التعليمية والبحثية وم�ؤ�س�سات املجتمع على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي  .وتعمل �أي�ضا على
تطوير جماالت جديدة ومبتكرة للبحوث يف التخ�ص�صات النادرة واملتميزة.
المهام:

.1تطوير قدرات الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال البحوث العلمية والتطبيقية .
 .2عقد اتفاقات وبروتوكوالت للتعاون العلمي مع امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية املحلية والإقليمية والعاملية.
 .3تطوير �إ�سرتاتيجية وخطة البحوث وو�ضع �آليات للتنفيذ على م�ستوى الكلية والوحدات ذات العالقة .
 .4حتفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئات املعاونة للت�صدي حلل م�شاكل املجتمع عن طريق بحوث متعددة
التخ�ص�صات .
.5و�ضع نظام لتمويل ون�شر االبحاث املتميزة الع�ضاء هيئة التدري�س .
.6و�ضع وتطبيق نظام لتطوير وقيا�س الأداء يف جمال البحوث العلمية التطبيقية .
.7توفري الدعم املايل الذاتي وامل�شرتك مع جهات متويلية �أخرى للم�ساعدة يف �إجراء البحوث والدرا�سات
باجلودة والتميز املطلوب
 .8حتديث موقع الكلية فيما يخ�ص الوحدة.



ثالثا  :وحدة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
الوصف:

تخت�ص بتقدمي خدمات متكاملة لتطوير املهارات  ،واالرتقاء مب�ستوى االداء اجلامعي لأع�ضاء هيئة
التدري�س.
المهام:

.1حتديد االحتياجات الالزمة لتنمية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�صميم وتنظيم وتنفيذ الربامج
التطويرية الالزمة لذلك .
 .2و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية لتطوير ورفع مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
.3تقدمي امل�شورة الفنية لأع�ضاء هيئة التدري�س لتطوير وتنمية مهاراتهم ورفع م�ستوى �أدائهم .
.4تنمية التبادل والتعاون مع عمادة تطوير املهارات باجلامعة.



وكالة التطوير والجودة ..
تقوم وكالة الكلية لتطوير والجودة بالتنسيق مع وكاالت الكلية األخرى وأقسامها
األكاديمية واالدارية باالشراف على تحقيق الخطة االستراتيجية ومعايير الجودة
وبهذا الخصوص تم إنجاز التالي -:
أوال  :االعتماد االكاديمي -:

 مت االنتهاء من اعداد الدرا�سة الذاتية لربنامج اخلدمات الطبية الطارئة ح�سب معايري هيئة االعتمادوالتقومي الوطني (  )NCAAAوالرفع بها.
 مت االنتهاء من اعداد الدرا�سة الذاتية لربنامج اخلدمات الطبية الطارئة ح�سب معايري هيئة االعتماداالمريكية.
ثانيا  :التطوير-:

 البدء يف تطبيق نظام ( ) FISDAPوهو نظام الكرتوين ملتابعة االن�شطة واملهارات االكادميية لطالبالكلية يف املقررات العملية من خالل عقد ور�ش عمل للطالب واع�ضاء هيئة التدري�س للتدريب على
ا�ستخدام النظام .
 ابتعاث ثاين دفعة من طالب االمتياز لق�ضاء  6ا�شهر للتدريب يف جامعة كراينت يف الواليات املتحدةاالمريكية وقد بلغ الطالب امل�ستفيدين من الربنامج (  ٣٩طالب)





الموارد البشرية ..

حيث بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني ()40
منسوبي كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حتى تاريخ  1437/5/22هـ
م

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

سعودي

غير سعودي

المجموع

1

ا�ستاذ م�ساعد

5

0

5

2

حما�ضر

1

3

4

3

باحث

0

10

10

4

معيد

21

0

٢٢

المجموع

27

13

40

منسوبي كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حتى تاريخ  1437/5/22هـ
م

الوظائف الصحية

سعودي

غير سعودي

المجموع

1

طبيب �أخ�صائي

0

2

2

2

�أخ�صائي

1

0

1

3

فني �صحي

36

0

36

4

م�ساعد �صحي

2

0

2

المجموع

39

2

41



منسوبي كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة حتى تاريخ  1437/5/22هـ
م

الوظائف اإلدارية

سعودي

غير سعودي

المجموع

1

املرتبة التا�سعة

1

0

1

2

املرتبة الثامنة

0

0

0

3

املرتبة ال�سابعة

1

0

1

4

املرتبة ال�ساد�سة

8

0

8

5

املرتبة اخلام�سة

5

0

5

6

املرتبة الرابعة

6

0

6

7

املرتبة الثالثة

0

0

0

8

املرتبة الثانية

1

0

1

9

بند الأجور

1

0

1

10

باحث

0

0

0

المجموع

23

0

23

إجمالي الموظفين (  104موظف )

وتعتمد ادارة الكلية في معامالتها اإلدارية على:



 نظام مدار اخلا�ص بالإت�صاالت االدارية. نظام �إدارة املهام (  ) TTNللو�صول �إىل ت�سهيل التعقب ومتابعة جميع املعامالت واملكاتبات. -ا�ستخدام الربيد االلكرتوين اجلامعي لإر�سال التعاميم جلميع من�سوبيها.











فريق اإلعداد ...
			
			
			



 سعادة الدكتور :هاشم بن محمد بن صليح األستاذ :عاصم بن عبدالعزيز النجادى -األستاذ :ثامر بن جار اهلل الجار اهلل





