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  الجوائز 
 

كّرم سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، كلية العلوم الطبية التطبيقية وذلك لحصولها على المركز    .أ
 1440  –  1439الدراسي  الثاني في اللقاء األول للمؤشر التنافسي لتقييم إنجازات الفصل األول من العام  

  هــ، وذلك خالل ورشة العمل التي ناقشت آليات عمل المؤشر وتقييم اإلنجازات للقطاعات التابعة للوكالة، 
وجاء التكريم بعد أن أصدرت وكالة الجامعة للشؤون التعليمة بالجامعة التقرير النصف سنوي الخاص  

هـ للكليات والعمادات  1440/ 1439عام الدراسي بالمؤشر التنافسي لتقييم إنجازات الفصل األول من ال
  والمعاهد والقطاعات

  

  

  هــ 1440 – 1439تكريم كلية العلوم الطبية التطبيقية في المؤشر التنافسي لتقييم إنجازات الفصل األول من العام 

  عبدهللا الغامدييتسلم الدرع من سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية سعاد عميد الكلية الدكتور أحمد بن 

  

  

في نفس العام الدراسي تم تكريم كلية العلوم الطبية التطبيقية وذلك لمحافظتها على الصدارة في اللقاء الثاني    .ب
 هــ، 1440 – 1439للمؤشر التنافسي لتقييم إنجازات الفصل الثاني من العام الدراسي 

  

  

لتقييم إنجازات الفصل الدراسي الثاني وتسلم الشهادة من سعادة وكيل تكريم الكلية في اللقاء الثاني للمؤشر التنافسي 
  الجامعة للشؤون التعليمية سعادة وكيل الكلية للتطوير الدكتور وليد بن محمد باوزير
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  صورة من الشهادة المقدمة لكلية العلوم الطبية التطبيقية

  

  

بل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وذلك لحصولها على شطر الطالبات من ق –تكريم كلية العلوم الطبية التطبيقية    .ت
 1440 – 1439للمؤشر التنافسي لتقييم إنجازات الفصل الثاني من العام الدراسي المركز الثالث في اللقاء الثاني 

 هــ

  

سي لوكالة الجامعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية وذلك لحصولها على المركز الثالث في المؤشر التناف  المقدمصورة الدرع 
  للشؤون التعليمية 
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تم تكريم كلية العلوم الطبية التطبيقية من عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي ولذلك لحصولها على المركز الثالث   .ث
هــ تحت رعاية معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد  1440 – 1439في تحقيق مؤشرات العمادة للعام الدراسي 

  آل الشيخ

  

  

  

التطبيقية من معالي وزير التعليم ويستلم الشهادة من معاليه سعادة عميد كلية العلوم الطبية  تكريم كلية العلوم الطبية 
  التطبيقية الدكتور أحمد بن عبدهللا الغامدي ويظهر بجانبه معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

  

  -التطوع التخصصي  –حصول الكلية على المركز الثاني في ملتقى عطاء  -ج

  

WhatsApp Video 2017-12-14 at 15.44.08.mp4
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  االعتمادات التي حصلت عليها الكلية
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م وتم تمديد االعتماد ليشمل 2013اعتماد قسم تقنية المختبرات الطبية من المعهد البريطاني للعلوم الحيوية الطبية في عام 
  هــ) 1440 – 1439م (العام الدراسي 2019عام 

  

  م 2016حصول قسمي تقنية األشعة التشخيصية وقسم التغذية اإلكلينيكية على االعتماد األلماني في عام 
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  م2017حصول قسم التغذية اإلكلينيكية على االعتماد الوطني في عام 
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  تقدم مؤشرات الكلية في الشؤون التعليمية
  اإللكتروني المرسل لسعادتكماألدلة مرفقة بالبريد 

 رقم

المس
 ار

 أسم

المسار

 رقم
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اسم 
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م
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م
د
ة
ت
ن

 نوع ومسمى المؤشر 

 (نسبة، عدد، ترتيب، 

 نعم/ال (وجود))

قيمة 
المؤشر 
المستهدفة

اإلنجاز 
الفعلي 
حتى 
 تاريخه

الملف طبيعة 
المرفق و الدال 

 على اإلنجاز
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نوع 
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1 
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 التعلم
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3 

تطبيق 
إدارة 

العملية 
التعليمية 
باستخدام 

 

نواتج 
 التعلم

جودة 
مخرجات
العملية 
التعليمية

113 

تعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية
باستخدام نظام نواتج التعلم (فيما يخص)
: 

 

 عضو هيئة التدريس  -أ
 المنهاج   -ب

 
 

5

نســـــبة أعضـــــاء هيئـــــة
التـــــــدريس المتـــــــدربين
 خالل العام الدراسي.

90%  80% 

قائمة  - 1
باسماء 

المتحصلين 
على 

شهادات 
حضور 
تحتوي 
اسماء 

 الدورات.
عينة من  - 2

شهادات 
  الحضور

  

قائمة بأسماء 
حضور دبلوم 
تطوير التعليم 

 الجامعي

وثائق 
 رسمية

 + 

محكم 
 خارجي

ــة ــرامج التدريبيـ ــدد البـ عـ
ــة ــو هيئــ ــة لعضــ المقدمــ
 التدريس خالل العام.

10 10 

محضر  - 1
 مجلس

جدول  - 2
+  الدورات
المادة 
 العلمية

قائمة  - 3
 الحضور

قائمة بأسماء 
الدورات 
 والورش 

ــي ــق الفعلــ ــبة التحقــ نســ
% 100% 100 لجودة المخرجات.

توصيف  - 1
 البرنامج

عينة من  - 2
توصيف 
CSالمقرر 

  اعتماد
 دولي

  االعتماد
الوطني 
لبرنامج 
التغذية 
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اإلكلينيكي
  ة

نســبة رضــا الطــالب عــن
مخرجــــــــات العمليــــــــة
ــة_للبرنامج -التعليميـــــــــ

 خريجين

95%  70 -
90%  

نتائج   
االستبيانات 

 _خريجين

تقرير
EQAUP 

تطوير البرامج التعليمية لمرحلة  214
البرامج المعتمدة نسبة5 البكالوريوس

% 100% 100 أكاديميا

شهادة 
NCAAA 

أو ما يعادلها أو
محضر آخر 
مجلس كلية 

 يحوي المطلوب

 

مرفق شهادة 
االعتماد 

الوطني لقسم 
التغذية 

اإلكلينيكية 
واالعتماد 

الدولية ألقسام 
 الكلية

محكم 
 خارجي

318 

تطوير:

 المقرر التدريبي    -أ
  و مشروع التخرج   -ب

داخل البرنامج التعليمي مع قطاعات
 متميزة خارج الجامعة

% 50نسبة مقرر تدريبي مطور5  100 %

قائمة  - 1
باسماء 

الشركات 
معتمدة من 

مجلس 
 القسم

عقود  - 2
 الشركات

آلية تقييم  - 3
الطالب 

 المتدربين
نسبة الرضا - 4

الجهات 
الخارجية 

عن مستوى
  المتدربين

مرفق خطابات
تدريب سنة
االمتياز
ومحاضر
 مجلس الكلية

وثائق 
 رسمية
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% 50نسبة مشروع تخرج مطور  100 %

اآللية  - 1
المتبعة في 
مادة بحث 

 التخرج
موضوعات  - 2

البحوث و 
مواكبتها 

لمخرجات 
التعلم و 
احتياج 

سوق العمل
محضر  - 3

مجلس 
القسم 

باعتماد 
آخر 

تطويرللمادة

 - 
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  تقدم مؤشرات الكلية في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي 
  األدلة مرفقة بالبريد اإللكتروني المرسل لسعادتكم

 نسبة االنجاز حالة المهمة  المهمة  الهدف م
االدلة رابط 

  للهدف

 تشكيل لجنة وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي للشطرين. 1
رابط االدلة للهدف  %100 انجزت  قرار تشكيل معتمد

 %100 انجزت مقر الوحدة المجهز االول

رابط االدلة للهدف  %100 انجزت  وجود الخطة المتوائمة مع الخطة اإلستراتيجية للجامعة توفير الخطة االستراتيجية للكلية او المعهد 2
 الثاني

رابط االدلة للهدف  %100 انجزت وجود الرؤية والرسالة واألهداف ومعتمدة من عميد الكلية اعتماد رؤية ورسالة وأهداف الوحدة 3
 الثالث

للهدف  األدلةرابط  6 انجزت  عدد ورش العمل والدورات التدريب على توصيف البرنامج والمقررات الدراسية 4
 الرابع

 توصيف البرامج الدراسية 5
وجود نسخة ورقية ونسخة الكترونية من توصيف 

  البرنامج لكل األقسام ومعتمدة.
رابط االدلة للهدف  70 قيد التنفيذ

 الخامس

 توصيف المقررات الدراسية 6
وجود نسخة ورقية ونسخة الكترونية من توصيف 

  ومعتمدة.المقررات لكل األقسام 
رابط االدلة للهدف  70 قيد التنفيذ

 السادس

7 
تقرير  –توصيف المقررات  –نشر ثقافة الجودة  (الرؤية والرسالة واألهداف 

 سقف)  -االستبانات-أهمية الجودة واالعتماد –المقررات 
رابط االدلة للهدف  %100 انجزت  وجود خطة معتمدة

 السابع

 19 انجزت والدورات وورش العملعدد المحاضرات 

 تصميم صفحة للوحدة على موقع الكلية 8
انشاء الصفحة على الموقع بالمعلومات الضرورية ووجود 

  وسيلة للتواصل
رابط االدلة للهدف  %100 انجزت

 الثامن

 تقرير المقررات الدراسية 9
وجود نسخة ورقية ونسخة الكترونية من تقرير المقررات 

  االقسام ومعتمدة.لكل 
رابط االدلة للهدف  70 قيد التنفيذ

 التاسع

 تقييم البرامج الدراسية10
رابط االدلة للهدف  100 انجزت  تقرير المراجع الداخلي

 100 انجزت تقرير المراجع الخارجي العاشر

 عمل دليل للوحدة11
وجود نسخة من دليل الوحدة والرفع على صفحة الوحدة 

  الكلية.في موقع 
رابط االدلة للهدف  %100 انجزت

 الحادي عشر

 %100 انجزت  تشكيل لجنة لالمتحانات طرق التقييم (األمتحانات)12
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رابط االدلة للهدف  %100 انجزت تحليل بياني وإحصائي وتوصيات
 2 قيد التنفيذ نماذج من إجابات الطالب لكل برنامج الثاني عشر

 هيئة التدريسابحاث أعضاء 13
رابط االدلة للهدف  100 انجزت  عدد االبحاث المنشورة

 90 انجزت ISIعدد االبحاث المنشورة في  الثالث عشر

 المسؤولية المجتمعية14
 7 انجزت  عدد الشراكات / الحمالت واالنشطة المجتمعية

رابط االدلة للهدف 
المجتمع في خدمات وأنشطة التغذية الراجعة عن رأي  الرابع عشر

القطاع.
 50 انجزت

 البدء في انشاء نظام داخلي للجودة15

دليل سياسات وإجراءات ضمان الجودة خاصة بكل كلية/ 
  معهد/ عمادة

 100 انجزت
رابط االدلة للهدف 

 50 قيد التنفيذ طبع الدليل الخامس عشر

  قيد التنفيذ الحصول على شهادات االيزو

 EQAUP-KAUتقويم وضمان جودة األداء الجامعي 16

   قيد التنفيذ  EQAUP-KAUتعبئة نماذج برنامج 

   قيد التنفيذ EQAUP-KAUاعتماد نماذج برنامج 

إعداد خطة تطويرية بناء على التقارير الصادرة من نظام 
EQAUP-KAU 

   قيد التنفيذ

نسبة تنفيذ الخطة التطويرية المعدة بناء على تقارير 
EQAUP-KAU  للعام الماضي 

   قيد التنفيذ
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  متوسط جودة األداء على مستوى برامج الكلية

  

  

  

  نسبة المقررات التي يجرى فيها استبانة لألخذ بآراء الطالب خالل السنة
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  تقدير الطلبة العام لجودة المقررات
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  فعاليات وحدة الشراكات وخدمة المجتمع بالكلية
  

  حملة التوعية ألمراض الدم الوراثية وأهمية فحص ما قبل الزواج والتبرع بالدم :1الفعالية  
  

  ظهرا   ١-١١م من الساعة ٠٢/٢٠١٨/ ٠٧ الوقت:والتاريخ 

  

  المكان: المدرسة الثانوية الرابعة للبنات

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

الهدف من الفعالية: تثقيف الطالبات والمعلمات حول أمراض الدم الوراثية وأسبابها وخطورتها ومدى انتشارها  

  منها وأهمية التبرع بالدم كطريقة لعالج بعضهاوأهمية فحص ما قبل الزواج لتفادي بعض 

  الفئة المستهدفة: طالب وطالبات المرحلة الثانوية والمعلمين

  

  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 

  د. سارة مختار 

  د. هديل السعدون

  

  الطلبة

  سلطانة التركي

  نورين بن عفيف

  رغد كريم

  رغد العصالني

  شروق العيسى

  

  اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:أهم 

عرض / محاضرة / توزيع بروشورات/ عرض لوحات تحتوي على صور خاليا الدم في بعض األمراض الوراثية/  

  فحص فصيلة الدم للطالبات والمعلمات / بعض األلعاب والنشاطات المناسبة للحملة
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  الوراثية وأهمية فحص ما قبل الزواج والتبرع بالدمحملة التوعية ألمراض الدم  :2الفعالية  
  

  ظهرا   ١-١١م من الساعة ٠٣/٢٠١٨/ ٢٨التاريخ والوقت: 

  

  المكان: المدرسة الثانوية الواحدة والستون للبنات

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

سبابها وخطورتها ومدى انتشارها  الهدف من الفعالية: تثقيف الطالبات والمعلمات حول أمراض الدم الوراثية وأ

  وأهمية فحص ما قبل الزواج لتفادي بعض منها وأهمية التبرع بالدم كطريقة لعالج بعضها

  الفئة المستهدفة: طالب وطالبات المرحلة الثانوية والمعلمين

  

  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 

  د. هديل السعدون

  د. سارة مختار 

  

  الطلبة

  التركيسلطانة 

  نورين بن عفيف

  رغد كريم

  رغد العصالني

  شروق العيسى

  

  أهم اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:

عرض / محاضرة / توزيع بروشورات/ عرض لوحات تحتوي على صور خاليا الدم في بعض األمراض الوراثية/  

  األلعاب والنشاطات المناسبة للحملةفحص فصيلة الدم للطالبات والمعلمات / بعض  

  

  

  حملة التوعية بأهمية النظافة الشخصية  :3الفعالية  
  

  ظهرا   ١-١١م من الساعة ٠٣/٢٠١٨/ ١٨التاريخ والوقت: 

  

  المكان: المدرسة المتوسطة الثامنة للبنات
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  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

أهمية النظافة الشخصية للوقاية من الكثير من األمراض وخصوصا  الهدف من الفعالية: تثقيف الطالبات حول 

  نظافة الفم واألسنان والشعر واليدين واألظافر وخطورة فرط النظافة

  الفئة المستهدفة: طالبات المرحلة المتوسطة

  

  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 
  د. سارة مختار 

  د. ميمونة الغانمي

  الطلبة

  سلطانة التركي

  نورين بن عفيف

  رغد كريم

  رغد العصالني

  شروق العيسى

  

  أهم اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:

عرض / محاضرة / توزيع بروشورات/ رؤية القمل وبيض القمل تحت المجهر/ ممارسة الطريقة الصحيحة لغسل  

  النشاطات المناسبة للحملةاليدين/ ممارسة الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان/ بعض األلعاب و

  

  

حملة التوعية بمرض الزهايمر (بين بقاء وسلو) بالتعاون مع كلية الصيدلة، كلية الطب، وحدة  :4الفعالية  
  العلوم العصبية وجمعية مرضى الزهايمر 

  

  مساء   ١١-٥م من الساعة ٠٩/٢٠١٨/ ٢٢ -  ٢٠التاريخ والوقت: 

  

  المكان: مركز رد سي 

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

الهدف من الفعالية: نشر الوعي عن مرض الزهايمر من ناحية أسبابه، أعراضه، مراحله، كيفية الوقاية منه 

  وكيفية التعامل مع مريض الزهايمر.  

فة: جميع أفراد المجتمع بمختلف األعمار  الفئة المستهد  
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  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 

  د. سارة مختار 

  د. أهداب خياط 

  د. رانية مقادمي 

  د. عزيزة الرفيعة

  د. رائد السريحي

  د. رائد فلمبان 

  د. عالء بنجر 

  د. نور حكيم 

  د. نورة حكمي 

  د. رويد قهوجي 

  د. مشرف عساس

  هيام عبد القيوما. 

  الطلبة

طالب وطالبة  ٨٠عدد 

بإشراف طالبتين 

  رئيسيتين

  نادين حريري 

  ليلى جمل الليل

  

  أهم اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:

محاضرات قصيرة/ توزيع بروشورات/ استبيان لقياس مدى الوعي/ اختبار تحديد مستوى وظائف الدماغ/ بعض  
  والنشاطات المناسبة للحملة/ بعض األلعاب واألنشطة لألطفالاأللعاب 

  

  

  محاربة السرطان  :5الفعالية  
  

  مساء   ١-١١م من الساعة ١٠/٢٠١٨/ ٢٤التاريخ والوقت: 

  

  شطر الطالبات  -المكان: الكليات الصحية 

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  
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ومنسوبي الكليات الصحية بكيفية الفحص الذاتي وطرق الوقاية من سرطان الهدف من الفعالية: توعية طالبات 

  الثدي

 الفئة المستهدفة: طالبات ومنسوبي الكليات الصحية

  

  المشاركين: 

  د. سارة مختار   أعضاء هيئة التدريس 

  الطلبة

طالبة بإشراف طالبة سنة ثالث   ٥٠عدد 

  مختبرات

  عروب الرفاعي

  

  واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:أهم اإلنجازات 

  محاضرة قصيرة لمحاربة للسرطان/ ماراثون محاربة السرطان/ سباق البحث عن العالج

  

  

  بالخاليا نحيا   :6الفعالية  
  

  مساء   ١١-٥م من الساعة ٢٠١٨/ ٥/ ١٣-١٢التاريخ والوقت: 

  

  المكان: مركز رد سي 

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

  الهدف من الفعالية: توعية العامة بأهمية التبرع بالخاليا الجذعية

 الفئة المستهدفة: العامة 

  

  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 

  د. رائد فلمبان 

  د. رائد السريحي

  د. عالء بنجر 

  سارة مختار 

  د. هديل السعدون
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  د.عائشة عليمي

  الخطابي د. هبة 

  د. نهى الريس

  الطلبة

  
  طالب وطالبة ٥٤عدد 

  

  أهم اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:

متبرع   ٣٠٠بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية تمت عملية جمع عينات وتسجيل أكثر من 

  جديد في السجل السعودي 

  

  

  ألمراض الدم الوراثية وأهمية فحص ما قبل الزواج والتبرع بالدمحملة التوعية  :7الفعالية  
  

  ظهرا   ١-١١م من الساعة ٠٢/٢٠١٨/ ٢٧التاريخ والوقت: 

  

  المكان: مدرسة المنارات

  

  الهدف من الفعالية والفئة المستهدفة:  

ومدى انتشارها   الهدف من الفعالية: تثقيف الطالب والمعلمين حول أمراض الدم الوراثية وأسبابها وخطورتها

  وأهمية فحص ما قبل الزواج لتفادي بعض منها وأهمية التبرع بالدم كطريقة لعالج بعضها

  الفئة المستهدفة: طالب المرحلة الثانوية والمعلمين

  

  المشاركون: 

  أعضاء هيئة التدريس 

    د. رائد السريحي

    د. رائد فلمبان 

    د. عالء بنجر 

  الطلبة

    عبد هللا الجهني

    عبد هللا عسيري 

    فراس رجب 

    فيصل العمري
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  أهم اإلنجازات واألنشطة التي تمت خالل الفعالية:

عرض / محاضرة / توزيع بروشورات/ رؤية خاليا الدم في بعض األمراض الوراثية تحت المجهر/ بعض األلعاب  

  والنشاطات المناسبة للحملة 

 

 

  صور من الفعاليات: 
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  وحدة الموارد البشرية 
  

+ أدلة التنفيذ  مالحظات  االجراءات   خطوات العمل  المؤشرات (آلية التنفيذ)

 
 "روابط االستبيانات"

 
 تم التنفيذ 

 

 ستبيان لطلبة البكالوريوستوزيع ا -
 رتوزيع استبيان لطلبة الماجستي -
 استبيان للفنيين واالداريينتوزيع  -

 توزيع استبيان ألعضاء هيئة التدريس-

 تحديد الدورات المطلوبة للفصلين )1

- 
 تم التنفيذ 

 
 . التواصل مع مدير العالقات العامة بالكلية -

  . حجز القاعات اونالين -
  حجز القاعات. -

 
 مرفقات

 "كشف التسجيل"
 

 
 تم التنفيذ 

 

تطوير دورة "اندنوت" بالتعاون مع مركز  -
التعليم الجامعي (شطر الطالب) (أعضاء 
 هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا).

التنسيق مع الجهات التدريبية المانحة  -
 للشهادات.

 
 مرفقات

"خطاب رقم 
/د 109296/39  

"23/11/1439بتاريخ:  

 
 تم التنفيذ 

تحديد دورات في الفصلين الدراسيين األول  -
 والثاني.

التدريب في الكلية التنسيق مع منسق  -
(شطر الطالب) لرفع الدورات التدريبية 

 المقترح عقدها بالكلية.

 مرفقات
"خطاب رقم 

/د 15382/40  
5/2/1440بتاريخ:  

 
 تم التنفيذ 

 تحديد دورات في الفصل الدراسي األول. -
التنسيق مع منسقة التدريب في الكلية   -

(شطر الطالبات) لرفع الدورات التدريبية 
 المقترح عقدها بالكلية.

 مرفقات
 "البروشورات"

 تم التنفيذ 
تصميم بروشور خاص للدورة واالعالن عن  -

 طريق موقع الكلية.
  اعالم المدربين والمشاركين. -

 مرفقات
 "كشف التسجيل"

 
 تم التنفيذ 

دورة "اندنوت" (أعضاء هيئة التدريس  -
 ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا)

 
الدورات في شطر الطالب للفصل تنفيذ  -

 الدراسي األول.

التأجيل من قبل مقدم 
الدورة للفصل الدراسي 

 الثاني. 

 
 تم التأجيل 

 ”GraphPad Prism“دورة تحليل النتائج  -
  (أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا)

تعارضها مع فترة 
 االختبارات النهائية

 
 تم التأجيل 

 العدوى في المختبر.دورة منع انتقال  -
(أعضاء هيئة التدريس ومرحلتي البكالوريوس 

 والدراسات العليا)

 
 

 مرفقات
 "كشف التسجيل"

 
 

 تم التنفيذ 

خمسة دورات: -
1‐ Research methodology 
2‐ Formal scientific writing 

3‐ Google forms 
4‐ Public speaking 

5‐ Rubrics 

تنفيذ الدورات في شطر الطالبات  -
 الدراسي األول.للفصل 
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  وحدة الخريجين
  

 إنجازات وحدة الخريجين للموائمة مع سوق العمل -1
 تشكيل لجان استشارية بكل قسم علمي متضمنة أرباب سوق العمل 
  العملإعادة تشكيل للجنة االستشارية بالكلية مكونة من أرباب 
 عرض مخرجات التعلم على أرباب العمل واستبيان مدى موائمتها مع سوق العمل 
 استبيانات لتوظيف الخريجين تعكس مدى موائمة مخرجات التعلم مع سوق العمل 
   برامج تدريبية لرفع فرص الخريجين للحصول على عمل 
  

 ) %68المنوال = ( أشهر من التخرج 6نسبة الطلبة الذين توظفوا خالل 
  

1438-1439  1437-1438  1436-1437 الشطر البرنامج
78  قيد اإلجراء  طالب/طالبات تقنية المختبرات الطبية

68 75 70 طالب/طالبات العالج الطبيعي
65 60 60 طالب/طالبات األشعة التشخيصية

35 100 قيد اإلجراء  طالب/طالبات التغذية اإلكلينيكية
 

 

 

 

 ه وأماكن التوظيف1440 - 1439الخريجين لعام  مؤشرات وحدة  

  مؤشرات األداء لوحدة الخريجين 
 

المؤشر القيمة المستهدفة
70% أشهر6نسبة الخريجين الحاصلين على وظائف خالل أول   
100%  نسبة الخريجين الحاصلين على التصنيف المهني 
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90% القطاع الحكومينسبة الرضا عن الخريجين من قبل جهات العمل في 
80%  نسبة الرضا عن الخريجين من قبل جهات العمل في القطاع الخاص  
70% نسبة الطالب المدربين بالمستشفيات الحاصلة على شهادات الجودة  
 عدد فعاليات األنشطة المقامة للخريجين 1

  

  أماكن التوظيف 
  

حصر أماكن توظيف الخريجين للعام السابق قيد التنفيذ، ولكن الخريجين السابقين حصلوا على فرص عمل في 
  األماكن المذكورة أدناه على سبيل المثال ال الحصر:  

  وزارة الصحة  
  الملك عبدالعزيز الطبية بجدة مدينة  
  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة  
  مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة  
 مستشفى جون هوبكنز بأرامكو السعودية 

  المستشفى الجامعي بجامعة الملك
  عبدالعزيز

  جامعة الملك عبدالعزيز  
 جامعة جازان  
 جامعة تبوك  

  

  دراسات مسحية أو استطالعية للخريجين 
 

   ه: قيد التنفيذ1440- 1439اجتماع اللجان االستشارية لعام  
  ه: قيد التنفيذ1440   - 1439استبيان خريجي عام  
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اقيات التدريب للطلبة أو توظيف للخريجين في القطاع الخاص أو العام اتف   
 

اتفاقيات التدريب للطلبة (تحت إشراف وكالة الكلية للشؤون اإلكلينيكية)   
  اتفاقية تدريب الطلبة مع جمعية األطفال المعوقين بجدة 
  مستشفى من مستشفيات  اتفاقية مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة لتوفير سبعة مقاعد في كل

 محافظة جدة لتدريب طالبات قسم التغذية اإلكلينيكية
   اتفاقية التدريب اإلكلينيكي ودورة السنة الرابعة مع المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز في

 جميع تخصصات الكلية
 اتفاقية تدريب مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة تشمل جميع تخصصات الكلية 
 قاعد لتدريب الطلبة في مدينة الملك عبدالعزيز بجدة (الحرس الوطني) تخصيص م 
   تخصيص مقاعد لتدريب الطلبة في مستشفى الملك فهد العسكري بجدة  
   تخصيص مقاعد لتدريب الطلبة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة  
   تخصيص مقاعد لتدريب الطلبة في مستشفى الملك فهد العسكري بجدة 
   تخصيص مقاعد لتدريب الطلبة في مستشفيات وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة لطالب

 التجسيري
 اتفاقيات مع جهات أخرى قيد التنفيذ 

  

 

  اتفاقيات او أنشطة أو فعاليات للموائمة مع سوق العمل أو يوم للمهن
  

  :أعمال قيد التنفيذ  
عقد اتفاقية مع شركة بيت. كوم لرفع السير الذاتية للطلبة على الموقع ومشاركة هذه البيانات مع جهات   .1

  أشهر من التخرج   6التوظيف قبل التخرج لرفع مؤشر نسبة التوظيف خالل 
 إنشاء موقع لرابطة الخريجين  .2
 

alumni-http://wbawazir.wixsite.com/fams  
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 يوم للخريجين  "إعدادملتقى " -7

  برنامج الملتقى: 

   

  

  

  استبيان تقييم الملتقى من قبل الخريجين: 
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  إنجازات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
  اإلكلينكية قسم التغذية 

  

Academic Staff Professional Development 

Name: Noura M S Eid 

Period: 2018/2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Scienc
e 

Administratio
n 

Community , 
innovation and 
entrepreunrshi
p   

 Excellence in 
undergraduat
e education 
(25-
26november) 

 Tips for 
designing 
and 
delivering an 
effective 
lecture  

 Blueprint and 
exam review  

 

 World 
congress on 
Food and 
Nutrition, 
Dubai, UAE 
December 
2018 �

 How to 
design your 
own workout  

 Advancing 
your research 
agenda  

 Easy start: 
nutrition and 
physical 
activity 
education 
program  

- - 

Involvements & participation in the above categories
1- Delivering “evaluating your teaching: focus on the evaluator”, 

Clinical Nutrition Department, FAMS 
2- Delivering a workshop لحياة أكثر صحة و سعادة في ملتقى تعزيز الصحة, KAU 
3- Deleivering mentoring workshops in Professional Diploma of 

Teaching and Learning , KAU 
4- Supervising Aytamona 2019 
5- Supervising المعدة بيت الداء و الدواء, KAU

Awards 
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قة أنفعهم بعلمه  وثي
 

 

 

 

Academic Staff Professional Development 

Name: Sarah AlSharif  

Period: January to April 2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Science Administratio
n 

Community , 
innovation and 
entrepreunrshi
p   

 Blueprint 
and exam 
review. 

 Tips on 
advancin
g your 
research 
agenda. 

 Tips for 
designing 
& 
delivering 
an 
effective 
lecture.  

   دورة معالجة
النصوص 
العلمية 
 باستخدام 
LATEX. 

 

Co-Author of 
submitted paper 
to Food 
Chemistry 
journal title: 
Composition and 
content of 
phenolic acids 
and 
avenanthramide
s in commercial 
oat products: are 
oats an 
important source 
of phenolics for 
consumers?  

- - 

Involvements & participation in the above categories
تنظيم زيارة العضاء هيئة التدريس بالقسم لمركز ابحاث الملك فهد لروية الوحدات البحثيه واالجهزه   -6

 المتوفره بالمركز
 االشراف على ركن التغذيه العالجية في زيارة لمركز ذوي االحتياجات الخاصه  -7
8- Co-Supervising project: Assessment of food safety knowledge, 

attitude and practice among food handler in Jeddah, Saudi Arabia.
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9- Co-Supervising project: Toxoplasmosis knowledge and preventive 
behavior among pregnant women in Jeddah, Saudi Arabia.  

Awards 
 
 

 

Academic Staff Professional Development 

Name: Noura M S Eid 

Period: 2018/2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Science Administration Community , 
innovation and 
entrepreunrship  

 Introduction 
to SPSS- - 
مقدمة في برنامج  
التحليل 
-08اإلحصائي
04-2019 

  Exam 
blueprint 
 مخطط االمتحان 
12/13-11-18 

   تعبئة توصيف
وتقرير المقرر  
والتقرير السنوي  
-3-13 للبرنامج
18 

  مقدمة في التحليل
خاص  ) االحصائي
 ( للكليات الصحية
19-03-2018 

  مخطط االمتحان
 منتهى السهولة
24-01-2019 

 Exam 
blueprint/ 
item 
analysis -
27-02-2018 

 - - 
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   التعليم المبني
-على المعضالت
28-01-2019 

 Blackboard 
basic  18-9-
2018 
 
 

participation  
 KAU - ملتقى تعزيز الصحة -10

 

Academic Staff Professional Development 

Name: Elham Aljaaly  

Period: 2018/2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Scienc
e 

Administratio
n 

Community , 
innovation and 
entrepreunrshi
p   

 Saudi 
Guidelines 
for 
managing 
Adult 
obesity (6 
March, 
2019). 

 Dietary 
supplement
s course (23 
Feb 2019). 

 Sport 
Nutrition 
course (13 
Dec 2018) 

 Portal of 
specialized 
clinical 
nutrition, 
Advanced 
Workshop, 
KFSHRC. 03 
- 05 

- A published 
book chapter 
cited as:  
Aljaaly, E. A. 
(2019). 
“Challenges and 
Reflections on the 
Experience and 
Development of 
the Profession of 
Nutrition and 
Dietetics: A 
Starting Point 
With the First 
Indigenous 
Dietitian in Saudi 
Arabia“. In S. 
Hameed, S. El-
Kafafi, & R. 
Waretini-Karena 
(Eds.), Handbook 
of Research on 
Indigenous 
Knowledge and 

-Been 
nominated as 
the supervisor 
of the MNT 
unit at KAUH.  

Nutrition 2019, 
organized by 
the American 
Society for 
Nutrition (ASN) 
in June 8-11, 
2019 in 
Baltimore, 
Maryland, USA  
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December, 
2018 
 

Bi-Culturalism in 
a Global Context 
(pp. 95-119). 
Hershey, PA: IGI 
Global. 
doi:10.4018/978-
1-5225-6061-
6.ch006. 
-Nutrition 2019, 
organized by the 
American Society 
for Nutrition 
(ASN) in June 8-
11, 2019 in 
Baltimore, 
Maryland, USA  
- EFAD 
Conference, 
Rotterdam 28 & 
29 September, 
2018.   
- ICO 2018: 
International 
Conference on 
Obesity in 
Singapore, July 5 
- 6, 2018.   

Involvements & participation in the above categories
11- Delivering a workshop that is belong the FAMS house of 

experience with other 2 colleagues, FAMS, KAU 
12- Delivering a presentation titled “Calcium, vitamin K, magnesium 

and vitamin A”, in the course “Dietary Supplements Course” 
Organized by the Community Unit at KAUH.  

13- Delivering a presentation titled “Body composition, fat loss and 
muscle gain”, in the course “Sports Nutrition” Organized by the 
Community Unit at KAUH  

14- Was an invited speaker and a chairperson for 2 sessions in the 
KFSHRC, 03 - 05 December, 2018. She presented a topic titled 
“How to conduct research in nutrition and dietetics”. 

15- Contribution with invitation by writing a book chapter in an 
International book that was published by IGI Global. The book 
chapter titled "Challenges and Reflections on the Experience and 
Development of the Profession of Nutrition and Dietetics: A 
Starting Point With the First Indigenous Dietitian in Saudi Arabia" 
and the chapter was published in the following book: Hameed, S., 
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El-Kafafi, S., & Waretini-Karena, R. (2019). Handbook of Research 
on Indigenous Knowledge and Bi-Culturalism in a Global Context 
(pp. 1-396). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-6061-6. 

16- In the Nutrition 2019, her abstract titled “Bariatric Surgical Patients' 
Satisfaction with Nutrition and Dietetic Services in Saudi 
Hospitals” was accepted in the international conference Nutrition 
2019, which is organized by the American Society for Nutrition and 
will present her work in June 8-11, 2019 in Baltimore, Maryland, 
USA  

17- Was an invited speaker in EFAD Conference, Rotterdam 28 & 29 
September- 2018. She presented her research titled 
“Benchmarking of Academic Studies of Dietitians at King 
Abdulaziz University using the European Dietetic Benchmark 
Statement & Standards (EDBS)”.  

18- Was an invited speaker in ICO 2018: International Conference on 
Obesity in Singapore, July 5 – 6, 2018 and she presented two 
scientific papers?  

  

  

Academic Staff Professional Development 
Name: Noor A. Hakim 
Period: 2018/2019 
 
Attending workshops  

T & L  Research/Science Administration Community, 
innovation 
and 
Internship  

 Attending 
“Easy Start- 
Nutrition and 
Physical 
Activity 
Educational 
Program” on 9-
1-2019 

 Attending “Tips 
for Designing & 
Delivering an 
Effective 
Lecture” on 16-
1-2019 

 Attending “Tips 
for Advancing 
your Research 

 World Congress 
on Nutrition & 
Food Sciences 
held during July 
09-10, 2018 in 
Sydney, 
Australia. 

 Attending 
“Dietary 
Polyphenol 
Intake and Risk 
of Colorectal 
Adenoma and 
Colorectal 
Cancer in a 

-  - 
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Agenda” on 23-
1-2019 

 Attending 
“Evaluating 
your Teaching: 
Focus on the 
Evaluator” on 
30-1-2019 
 

Scottish 
Population” on 
6-3-2019 

  Attending 
“Design your 
Own Workout” 
on 3/4/2019 

Involvements & participation in the above categories
19- Oral presentation on “Diabetes Awareness and Dietary Habit for Non-

Diabetic Females in Private Universities in Jeddah City, Saudi Arabia” 
at the 21st World Congress on Nutrition & Food Sciences held during 
July 09-10, 2018 in Sydney, Australia. 

20- Evaluating poster presented at the 21st World Congress on Nutrition & 
Food Sciences held during July 09-10, 2018 in Sydney, Australia. 

21- Commissioning-Clinical Nutrition Head from Oct.  11th- Dec.12th 2018 
22- Supervising Booth of Clinical Nutrition Department in “Health 

Promotion Forum” during 7-8/4/2019 ملتقى تعزيز الصحة, KAU 
23- Supervising Nutritional community Service in event “Our Health and 

calories” on 31/1/2019 at KAU- female section  
24- Supervising community service to “Center of Disable Children” with 

Community Service Unit- Faculty of Medical Sciences  
 

Awards 
- Outstanding award in Community Service- received from the 
Community Service Unit, Faculty of Health and Medical Sciences KAU
- Outstanding Department Award in Community Service Participations– 
Faculty of Medical Sciences on 4-4-2019. Dr Noor Hakim, Coordinator of 
Community Service Unity- Clinical Nutrition Department.

 
  

  

Academic Staff Professional Development 

Name: Rana H. Mosli 

Period: 2018/2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Science Administration Community , 
innovation and 
entrepreunrship  

 Tips for 
designing and 

 How to design 
your own 

 Coordinator 
of Scientific 

- Bariatric 
Surgery and 
Obesity 
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delivering an 
effective 
lecture  

 Blueprint and 
exam review 

 Evaluating 
your 
teaching: 
focus on the 
evaluator 

  “Training the 
Trainer” 
workshop, 
Vice 
Presidency 
for 
Development, 
Strategic 
Planning 
Department, 
King 
Abdulaziz 
University 

 
 

workout  
 SCOPE School 

Kuwait, World 
Obesity 
Federation, 
Kuwait City, 
Kuwait, April 
11th, 2019 

 Nutrition 
Psychology 
Course, 
Catalyst 
Training Lab, 
Jeddah, Saudi 
Arabia 

 4th Middle East 
Diabetes 
Forum, 
Jeddah, Saudi 
Arabia 

 Obesity and 
Diabetes 
Course, Saudi 
Scientific 
Diabetes 
Society, 
Jeddah, Saudi 
Arabia

Research 
Unit, 
Clinical 
Nutrition 
Department, 
FAMS 

 Member in 
master’s 
program 
committee, 
Clinical 
Nutrition 
Department, 
FAMS 

 

Campaign, Red 
Sea Mall, March 
2019 
- Aytamona 
2018 

Involvements & participation in the above categories
1. Delivering “Advancing your research agenda”, Clinical Nutrition 

Department, FAMS 
2. Presenting “Child Obesity: Environmental Causes and Points of 

Action” in “The Challenges in Pediatric Dentistry”, King Fahad 
Armed Forces Hospital, Jeddah, SA, March 28th, 2019 

3. Supervising Bariatric Surgery and Obesity Campaign, Red Sea 
Mall, March 2019 

 
Awards 
Speaker award, “The Challenges in Pediatric Dentistry”, King Fahad 
Armed Forces Hospital, Jeddah, SA, March 28th, 2019 

 
  

  

Academic Staff Professional Development 
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Name: Rouba Khalil Naaman 

Period: 2018/2019 

Attending workshops  

T & L  Research/Science Administration Community , 
innovation and 
entrepreneurship  

 Simple tips 
for effective 
teaching 
(Sept 2018) 

 Creating a 
lecture 
presentation 
(Jan/Feb 
2019) 

 Tips for 
designing 
and 
delivering an 
effective 
lecture (Jan 
2019) 

 Blueprint 
and 
Examview 
(Feb 2019) 

 Diploma of 
professional 
development 
in teaching 
and learning 
(April 2019) 

 

 Dubai 
International 
Nutrition 
Congress. 
Dubai, UAE 

   (October 2018) �
 Tips for 

advancing your 
research agenda 
(Jan 2019) 

 

- - 

Involvements & participation in the above categories
25- Delivering “Simple tips for effective teaching”, Clinical Nutrition 

Department, FAMS 
26- Delivering “Creating a lecture presentation”, Microbiology 

Department, Faculty of Medicine & FAMS, KAU 
27- Delivering “Tips for designing and delivering an effective lecture”, 

Clinical Nutrition Department, FAMS 
28- Delivering “Blueprint and Examview”, Clinical Nutrition 

Department, FAMS 
29- Delivering “Blueprint”, Diploma of professional development in 

teaching and learning, KAU
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30- Getting a Diploma of professional development in teaching and 
learning  

Awards 
- 

 

  

  قسم تقنية األشعة التشخيصية 
  

  وتم تكريمه من معالي مدير الجامعة حصول الدكتور سعيد بافرج على المركز األول في التميز واإلبداع اإللكتروني

  

  

معالي مدير حصول الدكتور عدنان األحمدي على أفضل مبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز وتم تكريمه من قبل 
  الجامعة
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  فوز الطالبة رناد اللقماني بالريشة الذهبية لفكرة تطبيق رفيق 

  

  

  فوز الطالب محمد الموسى يحصل بالميدالية الفضية في مسابقة االتحاد الرياضي للسباحة

  

  

  فوز الطالبة غرام الشريف في محور صناعة اإلنسان بالريشة الذهبية

  

  الزهراني تشارك بمؤتمر شيكاغو األول للعالج اإلشعاعيالطالبة نوف 
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توقيع عقد باحث فخري للدكتور عدنان األحمدي مع جامعة كلية لندن

  

  

  قسم تقنية المختبرات الطبية 
  

  مالحظات   الوصف  نوع اإلنجاز

مشاركة علمية في مؤتمرات 
  دولية

  هولندا –دبي   مشاركات دولية  3عدد 

مشاركة علمية في مؤتمرات 
  محلية

  مشاركة داخلية  11عدد 
  الخبر –الرياض   –جدة 

  (جمعيات وجامعات سعودية) 

نشر علمي في مجالت ضمن  
  ISIتصنيف 

  نشر علمي 23عدد 
بالتعاون مع أعضاء من داخل  

  وخارج الجامعة 

الحصول على دبلوم تطوير المعلم 
  الجامعي

  -  أعضاء من القسم 3عدد 
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  إنجازات عامة 
  

 اعتماد قسم التروية القلبية -1
   العاشر العلمي بالملتقى جوائز عدة  على التطبيقية الطبية العلوم كلية وطالبات طالب حصل -2

 : المستدامة التنمية محور في

   - والتطبيقية العلمية االبحاث  مجال -

 ):  بكالوريوس( التقديمية العروض  -

 )الخالدي اريج. د اشراف( منصر ابو  لطف بتول الطالبة : الثاني المركز

 ): ماجستير( التقديمية العروض  -

 )شولتن  هانس. د اشراف( سبحي فيصل عهود الطالبة : األول المركز

 ):  عليا دراسات(  الملصقات -

 ) باوزير وليد. د اشراف( دكام  محمد فهد الطالب : الثالث المركز

 )قوثمان كالميجام. د اشراف( حويكم عبدالحليم منيرة الطالبة : األول المركز

 

 :االنسان صناعة محور في

 :  المتميزة الفكرة مسار -

 اللقماني حسين ريماد الطالبة : األول المركز

 : الضوئي التصوير مسار -

 الشريف عبدالرحمن غرام الطالبة : الثالث المركز

 

  


