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خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة األمير

عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

معالي وزير التعليم الدكتور

أحمد بن محمد العيسى

سعادة محافظ محافظة الليث األستاذ

محمد بن عبدالعزيز القباع

المشرف العام
د .طارق بن عبد الله أحمد ظفر
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فريق إعداد التقرير
د .أنس بن سراج دبلول
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مدير العالقات العامة واألعالم
د .فالح بن سعود فالح اليزيدي
رئيس قسم الصحة العامة
د .أسعد عبد الجواد

رئيس قسم إدارة الخدمات الصحية
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كلمة معالي مدير الجامعة

األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس
الحمد لله الذي أكرم األنسان و علمه البيان و الصالة و السالم علي خير األنام سيدنا محمد بن عبد الله

وعلي آله و صحبه أجمعين.

لقد أكرمني الله عز وجل بتكليفي وتشريفي بإدارة جامعة ام القري بمكة المكرمة التي شرفها الله بيته

الحرام وجعلها قبلة للمسلمين كافة هذه المدينة الطيبة المحبوبة.

ً
ً
سويا ضمن فريق واحد لرفع
جميعا مسؤولية ضخمة وتحديا كبيرا ،ويستلزم منا العمل
وهذا يضع علينا
جامعتنا الحبيبة لمصاف الجامعات العالمية ،ولتظل جامعة ام القري منارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

إن جامعة ام القري مؤسسة عريقة لها رؤيتها ورسالتها وأهدافها و قيمها الرفيعة لترسيخ شعار « شرف
العلم و شرف المكان “.

وقد جاء افتتاح كلية العلوم الصحية بالليث في اطار النهضة الكبيرة التي تشهدها بالدنا الحبيبة في التعليم

العالي و البحث العلمي برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله و ذلك لتوفير الكوادر الطبية و الصحية
ذات التأهيل العالي لمواجهة التحديات الصحية علي المستويين العالمي و المحلي.

إن االنتماء لهذا الصرح العريق يفرض علينا جميعا ان نسعي باستمرار لالرتقاء بالوطن و خدمة المواطن ،و

لطالبنا في كلية العلوم الصحية أن يفخروا بانتمائهم لهذه الجامعة ألنهم سيشكلون أحد الركائز المعرفية
لالرتقاء بالمستوي الطبي و الصحي بالمملكة.
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كلمة سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث

الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر

الحمد لله المستحق للحمد والثناء ،والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله

المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ،،أما بعد :

بمزيد من التفاؤل ُيسعدنا في كلية العلوم الصحية بالليث أن نقدم خالصة جهدنا خالل العام الجامعي
 1437/1438هـ  ،والتي تم تجسيدها في التقرير السنوي الخاص بالكلية والذي يحفل بما تم تحقيقه من

فعاليات وإنجازات خالل العام المنصرم ،

ً
مواكبا إلعالن رؤية المملكة العربية السعودية (  ) 2030التي اهتمت برسالة التعليم
ويأتي هذا التقرير

ودعمت مسيرته لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المستقبلية  ،حيث تضمنت

الرؤية الحكمية في مضمونها  ( :تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد وذلك بتوفير فرص التعليم للجميع

في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة ورفع جودة المخرجات ولسد الفجوة بين
مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتطوير التعليم وتوجيه الطلبة نحو الخيارات الوظيفية

والمهنية المناسبة  ،وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات العلمية وأن
تصبح خمس جامعات سعودية على األقل من بين أفضل (  ) 200جامعة دولية بحلول عام 1452هـ .

ولقد كان إللتزام منسوبي الكلية بتحقيق أهداف جامعة أم القرى األثر األكبر في تحقيق إنجازات العام

ً
ً
ً
حلما شارك في تحقيقه الجميع.
ملموسا بعد أن كان
واقعا
الماضي  -بعد توفيق الله  -مما جعل النجاح

آملين أن تكون هذه المعلومات خير معين للجامعة وقيادتها اإلدارية عند وضع خططها االستراتيجية  ،كما
نشير إلى أن التحديات لم ولن تتوقف  ،لذا سنسعى بإذن الله تعالى جاهدين لتحقيق رؤية الوطن خالل

المستقبل القريب إلى رفع معدالت األداء التي ستساعد على تحقيق جودة عمليات وأنشطة كلية العلوم
الصحية بالليث  ،األمر الذي سيكون له ً
أثرا بالغ على المستقبل العلمي والعملي والبحثي ألبنائنا الطلبة

والطالبات .
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وفي الختام أشكر الله عز وجل ثم قادة هذا الوطن المعطاء الذين دعموا بسخاء لنهضة التطور والبناء ورفع
ِ
الوطن وأبنائه في الداخل والخارج

ً
ثانيا الشكر موصول لقيادة جامعتنا الغراء الذين يسعون عن كثب لتحقيق استراتجيات وضعوها نصب أعينهم

للنهوض بالجامعة ومنسوبيها ألفاق واسعة من التميز العلمي والعملي واألكاديمي.

ً
فشكرا لكل من شاركنا مرحلة توصيف الواقع ورسم مالمح المستقبل  ،وثناء ملؤه التقدير لكل شركائنا

في النجاح

والشكر موصول لكافة منسوبي ومنسوبات كلية العلوم الصحية بالليث على عطائهم وأدائهم المتميز
وعملهم الدؤوب في مسيرة الكلية..
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الرؤية والرسالة واألهداف

الرؤية:

ستكون الكلية بعون الله مؤسسة أكاديمية رائدة في خدمة المجتمع على مستوى الشرق األوسط.

الرسالة:

تسعى كلية العلوم الصحية إلى تقديم برامج أكاديمية وتعليمية ذات جودة عالية،إلعداد كوادر وطنية

متميزة علميا وعمليا على مستوى عالمي،ومدربة تدريبا عاليا يؤهله األداء مهامه الوظيفية بكفاءة واقتدار
في عدد من التخصصات الصحية ،معا اللتزام بالقيم واألعراف .كما تطمح الكلية لتنمية البحث العلمي في

المجاالت الصحية ليتناسب مع البيئة المحيطة واالحتياجات التنموية والثقافية بالمملكة.

األهداف :

•إعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهلة للقيادة وتطويره افي ميادين الخدمات الصحية.

•إكساب طالبنا وطالباتنا المعرفة العلمية المتميزة والمهارات الفردية التي تعزز قدراتهم.

•تلبية احتياجات المجتمع في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والتقنية في إثراء المعرفة البشرية.
•المساهمة الفاعلة في تقدم البحث العلمي على المستوى العالمي.

•نشر الوعي الثقافي الصحي بالمجتمع ،وتقديم الخدمات اإلرشادية له.

•اإلسهام في المشاركة المجتمعية بكل ما يخدم صحة المواطن السعودي واالرتقاء بالخدمات الوقائية
للمجتمع.
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عن الكلية
األقسام العلمية

الكلية في سطور:

صدر األمر السامي الكريم رقم (/5997م ب) وتاريخ 1427/8/10هـ بإنشاء كلية العلوم الصحية بالليث لتنضم

إلى من سبقها من مجموعة الكليات الطبية بجامعة أم القرى.

األقسام العلمية:

صدرت موافقة مجلس التعليم العالي بعد أن اطلع على مذكرة األمانة العامة للمجلس حيث اتخذ قراره
رقم( )1431/62/18القاضي بإنشاء بعض الكليات التابعة لجامعة أم القرى بأقسامها المختلفة .ومنها كلية

العلوم الصحية بالليث وتضم األقسام التالية:

1.1قسم الصحة العامة تم االنشاء وحاليا يوجد طالب بسنة االمتياز.

2.2قسم اإلدارة الصحية والمعلوماتية الصحية تم االنشاء ولم يتم قبول طالب.
3.3قسم السكرتارية الطبية تمت موافقه الوزارة ولم يتم االنشاء بعد.

4.4قسم إدارةاألزمات والكوارث تمت موافقه الوزارة ولم يتم االنشاء بعد.
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الدكتور فالح اليزيدي

قسم الصحة العامة
الرؤية:

تحقيق التميز لخريجي قسم الصحة العامة فيما يتعلق بالصحة العامة للمجتمع ودرء مخاطر األوبئة بمحافظة
الليث والمملكة عامة.

الرسالة:

المساهمة في االرتقاء بالخدمات الصحية للمجتمع السعودي بمحافظة الليث والمملكة عامة من خالل
تأهيل كوادر ذات قدرة تنافسية محلية وعالمية في تخصصات الصحة العامة.
األهداف:

1.1تقديم برامج تعليمية متميزة مواكبة ألحدث المستجدات العلمية على مستوى مرحلة البكالوريوس.
2.2إعداد كوادر رعاية صحية متميزة في مجال التخصصات الدقيقة لعلوم الصحة العامة.
3.3نشر الثقافة الصحية السليمة وتغيير العادات الصحية بين أفراد المجتمع.
4.4تقديم خدمات صحية عالية الجودة من خالل خريجين أكفاء.

5.5تقديم الخدمات االستشارية العلمية والتطبيقية وبرامج التعليم الطبي المستمر للكوادر المتخصصة
في مجاالت الصحة العامة.

6.6إجراء البحوث في مجال الصحة العامة.

7.7التنسيق والتعاون مع مؤسسات تقديم الخدمة الصحية.

1438هـ
Annual
- 1437
بالليث Report
| Health
الصحيــــة
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Collegeالعــلوم
السنـــــــوي | atكليـــة
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التقريــر
1437 - 1438 H
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القسم في سطور:

تم افتتاح قسم الصحة العامة (طالب) في بداية العام الدراسي  1434هـ 1435-هـ بكلية العلوم الصحية

بمحافظة الليث .وقسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالليث من األقسام التي تعمل علي تأهيل
كوادر في مجال الطب الوقائي ،وهو التوجه الحديث لمعظم دول العالم ،إذ أن نظرة منظمة الصحة العالمية
وتوجيهاتها خالل العشر سنوات الماضية قد ركزت على الطب الوقائي بفروعه المختلفة مثل مكافحة

األوبئة ،الصحة المهنية ،الصحة الدولية وصحة المسافرين ،صحة البيئة ،صحة األمومة والطفولة ،الصحة

اإلنجابية وغيرها من األنشطة التي تعتمد علي مفهوم ترقية الصحة والوقاية من األمراض وليس اللجوء
إلي العالج والتداوي الذي يؤدي الي فقدان الطاقة البشرية والمادية وتعطيل مسيرة المجتمع بإعاقة
أفراده .بل إن كثرة المستشفيات وزيادة عدد األسرة وارتفاع معدل المرض والتنويم يعتبر أحد مؤشرات
التخلف الصحي وداللة واضحة على نقص برامج الوقاية وانعدام خدمات الرعاية الصحية األولية والتي هي
محصلة الطب الوقائي أو الصحة الدفاعية.والقسم هو أحد االقسام التي تعمل في مجال الطب الوقائي

ويقدم خدماته من خالل تواجد كوادره داخل المجتمع ،بالمراكز الصحية ،المستشفيات وذلك لتنفيذ البرامج
واالنشطة التالية:

•االستقصاء الوبائي :ويهدف الي البحث عن مصادر العدوى واستئصال المرض من جذوره وليس معالجة
المصابين فقط.و متابعة المخالطين وأخذ العينات الالزمة والتعريف الجغرافي لمنطقة انتشار المرض.

•التثقيف الصحي :اإلحصاءات الوبائية ومتابعة معدالت انتشار األمراض ومعدالت اإلصابة وغيرها من
المؤشرات الصحية األخرى.

•مكافحة العدوي :تجهيز وتحضير المطهرات وأدوات التعقيم واالشراف علي التطهير بالمستشفيات.

•مكافحة االمراض السارية :وذلك من خالل توعية المواطنين بأساليب التغذية الجيدة واالكتشاف المبكر
لألمراض والتطعيم.

•مكافحة نواقل االمراض :أحد أهم ركائز الصحة العامة ويتم تدريسه بالقسم بشكل مكثف نظريا وعمليا.

•صحة البيئة ومراقبة األغذية .والتخلص من النفايات الخطرة.
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مدة البرنامج:

يتم تقديم هذا البرنامج خالل عشرة فصول دراسية متضمنة فصلي السنة التحضيرية.

احصائيات:
عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
المقر

شطر الطالب

شطر الطالبات

الدرجة العلمية

العدد

استاذ

-

أستاذ مشارك

-

أستاذ مساعد (دكتوراة)

11

محاضر (ماجستير)

6

معيد (بكالوريوس)

7

استاذ

-

أستاذ مشارك

-

أستاذ مساعد (دكتوراة)

2

محاضر (ماجستير)

2

معيد (بكالوريوس)

6

المجموع الكلي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس
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24

10

34
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عدد الطالب و الطالبات بالقسم
البرنامج

المستويات

الصحة العامة
الصحة العامة
الصحة العامة
الصحة العامة

الثاني
الثالث
الرابع
االمتياز

عدد الطالب

عدد الطالبات

العدد الكلي

138

83

221

25
34
31
48

المجموع الكلي

45
72
56
48

20
38
25
-

المبتعـثـيـــــــن
المقر

العدد

النسبة المئوية

شطر الطالب

7

%29

شطر الطالبات

5

%50

المجموع

12

%35

تعيين أعضاء هيئة التدريس
الدرجة العلمية

شطر الطالب

محاضر

شطر الطالبات
-

1

عدد الطالب والطالبات الذين اجتازوا العام الدراسي بنجاح

18

المستويات

عدد الطالب

نسبة النجاح

عدد الطالبات

نسبة النجاح

الثاني

34

%91

38

%100

الثالث

31

%100

25

%100

المجموع

65

%95.5

63

%100
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تطبيق االختبارات اإللكترونية بالقسم:

•قام قسم الصحة العامة بتدريب الطالب على نظام االختبارات االلكترونية:

•قام قسم الصحة العامة بتدريب الطالب عمليا على «االختبارات االلكترونية» قبل اجرائها .حيث أجرت
كلية العلوم الصحية بالليث يوم األحد  4شعبان  1438هـ ورشة عمل تدريبية مفتوحة لطلبة الكلية وذلك

للتدريب على االختبارات االلكترونية .وقد أقيمت الورشة بمعمل الحاسب بالكلية وتم تقسيم الطالب
الى مجموعات تبعا للسنة الدراسية .وقد قام أساتذة الكلية بتدريب طالب كل مجموعة على كيفية
الدخول الى بوابة الجامعة للتعليم االلكتروني وكيفية اإلجابة على االختبارات االلكترونية وتلى ذلك

تطبيق عملي حيث قام الطلبة باإلجابة على اختبار تجريبي في أحد المواد الدراسية.

•قام قسم الصحة العامة بتطبيق اختبارات نهاية العام الكترونيا في نهاية العام الجامعي 1438-1437هـ
كما هو موضح في الجدول التالي:

شطر الطالب
المستويات

البرنامج

الثاني

الصحة العامة

الثالث

الصحة العامة

الرابع

الصحة العامة

نعم

شطر الطالبات
ال

ال

نعم

عدد أبحاث الطالب التي ُأنجزت خالل العام الدراسي
عدد أبحاث الطالب التي تم
إنجازها بالقسم
12

عدد أبحاث الطالب التي تم
نشرها بمجالت عالمية بالقسم
4

التقريــر السنـــــــوي
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النسبة المئوية
%33.3

1438 - 1437هـ

19

جانب من جلسات مناقشة مشاريع بحوث الطالب

20
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قائمة األبحاث وحالة النشر:
رقم

العنوان

حالة النشر

1

حجم وفنرة االلتهابات التنفسية الحادة بين طالب المدارس والموظفين في الليث.

نعم

2

وبائية فقر الدم بين تالميذ مدرسة الليث  1438هـ.

نعم

3

وبائية مرض الكلى الحاد لدى المرضى المنومين والمرضى الخارجيين المترددين على
وحدة الكلى بمستشفى الليث .

نعم

4

تقييم المعرفة والوعي بالسرطان لدى طلبة جامعة أم القرى ( مجمع كليات الليث)-
المملكة العربية السعودية

نعم

5

مخاطر الصحة والسالمة بين جامعي النفايات الصلبة بالليث

ال

6

المعرفة واالتجاهات والممارسات تجاه االدوية الصيدالنية وسط المرضى المترددين
علي المراكز الصحية في الليث.

ال

7

تقييم الحالة التغذوية ألطفال المدارس االبتدائية في مدينة الليث.

ال

8

انتشار عوامل خطورة مرض الكلى المزمن لدى المرضى المترددين على مستشفى
الليث العام

ال

9

انتشار عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم لدى
البالغين الذين يحضرون مركز الرعاية الصحية األولية في مدينة الليث بالسعودية.

ال

10

وبائية مرض االكتئاب بين طالب كلية العلوم الصحية بالليث

ال

11

وبائية مرض السكر لدى مرضى السكري الذين يترددون على مركز الرعاية الصحية
األولية بالليث

ال

12

دراسة رصدية لمبادرة نظافة اليدين :مقارنة نتائج ما قبل التدخل وما بعد التدخل.

ال
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21

قائمة الفعاليات :

22

الفعالية األولى

اسم الفعالية

التوعية بأضرار التدخين

مكان الفعالية

حي اإلسكان  -الليث

زمان الفعالية

1438/4/9-7

أهداف الفعالية

 -1توعية المواطنين باألضرار الصحية الناتجة عن التدخين
 -2التعريف بدور الكلية في خدمة المجتمع

المستهدفين

المواطنين

وصف الفعالية

تم تنظيم ملتقى حياتك أمانة حيث شارك القسم بمعرض تضمن التوعية
بأضرار التدخين والمخدرات واستمر المعرض لمدة ثالث ايام .وشملت انشطة
المعرض توعية الزوار بأضرار التدخين والمخدرات باإلضافة الي االمراض المزمنة
والمرتبطة بالتدخين والمخدرات كما تم قياس مستوى ضغط الدم لكل زائر مع
ً
بناءا على كل حالة.
قياس الوزن والطول وتقديم النصائح واالرشادات الطبية
استخدم فريق العمل لهذه الفعالية وسائل متعددة إليصال التوعية بصورة
سليمة ومنها مجسم يحتوي رئة لمدخن وتظهر اثار التدخين على الرئة مقارنة
بأخرى سليمة وقدمت منشورات ومطويات وهدايا تحفيزية للزوار .حيث كان
للمشايخ والمنشدين دور في عملية التوعية الصحية ودعم فريق العمل
واالشادة بالتعاون مع مكتب الدعوة واالرشاد بالليث وجمعية كفى باللي
وجمعية البر بالليث باإلضافة لجمعية نتدبره
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24

الفعاليـــة الثانيــــة

اسم الفعالية

حملة الوقاية من تسوس األسنان تحت شعار (معا ألسنان سليمة)

زمان الفعالية

1438/5/24-23

مكان الفعالية

المدرسة االبتدائية األولي والثانية بالليث .المدرسة المتوسطة األولي
بالليث.

أهداف الفعالية

1.1تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة تسوس األسنان التي
كثرت عند األطفال.
2.2نشر الوعي والثقافة الصحية عن كيفية الوقاية من تسوس األسنان.
3.3اكساب الطالبات المعرفة العلمية والعملية والمهارات التي تعزز
قدراتهم.

المستهدفين

طالبات المدارس االبتدائية والمتوسطة بالليث

وصف الفعالية

تعريف المجتمع عن كيفية الوقاية من تسوس األسنان الذي يعد من األمور
الشائعة الحدوث التي يتعرض لها كثير من الناس تحديدا األطفال .تمت
فعاليات الحملة من طالبات قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالليث-
المستوي الثاني وعددهن  38طالبة حيث ساهمت الكلية بدعم الحملة ماديا
وذلك بتخصيص ميزانية فعلية لتنفيذ فعاليات الحملة مما أتاح للطالبات بتقديم
الحملة بشكل مثالي ،وقبل ذلك تم التنسيق مع ادارة التعليم بمنطقة الليث
ومن ثم تم تحديد وتبليغ المدارس المستهدفة .يما يختص بإعداد فقرات
فعاليات الحملة فانه تم تحديد موضوع مكافحة تسوس األسنان .
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26

الفعاليـــة الثالثــــة

اسم الفعالية

صحتي في غذائي

زمان الفعالية

1438/6/15هـ

مكان الفعالية

المدرسة االبتدائية األولي ،الثانية والثالثة بالليث .والمدرسة الثانوية بالليث.

أهداف الفعالية

1.1نشر الوعي والثقافة الصحية عن التغذية السليمة ومكونات الوجبة
الغذائية المتكاملة والتطرق لمراحل النمو المختلفة.
2.2تعريف المستهدفون بأهمية وجبة االفطار وضرورة تنويع الوجبات
الغذائية واالهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل األكل.
3.3تلبية احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة التغذية غير السليمة التي
كثرت عند األطفال.
4.4أهمية شرب الكمية الكافية من المياه خالل اليوم.
5.5اكساب الطالبات المعرفة العلمية والعملية والمهارات التي تعزز
قدراتهم.

المستهدفين

طالبات المدارس االبتدائية والثانوية بالليث

وصف الفعالية

حملة توعوية تثقيفية تهدف الي نشر الوعي والثقافة الصحية عن التغذية
السليمة خالل مراحل النمو ومعرفة مكونات الوجبة الغذائية المتكاملة
والتطرق لمراحل النمو المختلفة ،وأهمية وجبة االفطار وضرورة تنويع الوجبات
الغذائية واالهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل األكل .وكذلك تلبية
احتياجات المجتمع والسعي لحل مشكلة التغذية غير السليمة التي كثرت عند
األطفال ،والتركيز على أهمية شرب الكمية الكافية من المياه خالل اليوم.
تمت فعاليات الحملة بتنفيذ من طالبات الصحة العامة بالكلية المستوي الثالث
وعددهن  25طالبة
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28

الفعالية الرابعة

اسم الفعالية

حملة اليوم العالمي للكلي

زمان الفعالية

1438/6/10

مكان الفعالية

المدرسة الثانوية األولي ومدرسة ولي العهد المتوسطة بالليث

أهداف الفعالية

1.1رفع مستوى التثقيف ومعدالت الوعي بأهمية الكلى ووظائفها على
الصحة العامة للفرد لدي طالب المدارس.
2.2تشجيع السلوكيات الوقائية من أمراض الكلي من خالل الحث على شرب
كميات كافية من الماء للمحافظة على الكليتين .وعدم تناول األدوية
بدون وصفة طبية للحفاظ على الكلى وتجنب اإلكثار من المشروبات
الغازية ومشروبات الطاقة واألغذية المحفوظة
3.3الوعي حول عوامل الخطر وكيفية التعايش مع مرض الكلى .وتسليط
الضوء على كون مرض السكري ،ومرض ارتفاع ضغط الدم ،يشكالن
عوامل الخطر الرئيسة لمرض الكلى المزمن.
4.4الحث على المبادرة بفحص وظائف الكلى للمصابين بارتفاع ضغط الدم
أو السكري .والتأكيد على أهمية دور الجهات الصحية المحلية والوطنية
في مكافحة وباء أمراض الكلى المزمنة.

المستهدفين

طالب المدارس المتوسطة والثانوية بالليث

وصف الفعالية

اليوم العالمي للكلى هو حملة توعوية عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي
بأهمية الكلى ،ويحدث في كل عام في التاسع من مارس إقامة العديد
من الفعاليات والحمالت في جميع أنحاء العالم من ِق َبل المجتمع والجهات
المختصة .تم تحديد موضوع الحملة تماشيا مع اليوم العالمي للكلي وبدأ
التجهيز واإلعداد للبرنامج قبل موعد انطالق الحملة بأسبوعين وذلك بمشاركة
طالب من مستويات مختلفة بقسم الصحة العامة.
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قسم إدارة الخدمات الصحية

الدكتور أسعد عبدالجواد

القسم في سطور:

قسم إدارة الخدمات الصحية بكلية العلوم الصحية بالليث من االقسام التى تعمل على تأهيل كوادر في
مجال ادارة الرعاية الصحية وهو التوجه الحديث لمعظم دول العالم اذ ركزت منظمة الصحة العالمية خالل

العشر سنوات االخيرة على ادارة الرعاية الصحية وادارة مراكز الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية

وصحة المجتمع وغيرها من االنشطة التى تعتمد على مفهوم ترقية الصحة والوقاية ومعالجة القصور في

الخدمات الصحية من خالل مناهج وبرامج متعددة تؤهل الطالب الخريج الدارة مراكزالخدمات الصحية والتي
تشمل باالضافة الى برامج ادارة الرعاية الصحية وادارة الكوارث والتامين الصحي والتثقيف الصحي واعطائه

برامج مساعدة مثل المحاسبة واالقتصاد الصحي وحساب التكاليف والتمويل باالضافة الى برامج االحصاء
والتحليل االحصائي الذي هو أساسي في تنظيم سجالت المراكز الصحية والمستشفيات على أسس

علمية بأستخدام أحدث نظم المعلومات والحوسبة في مجال المعلوماتية الطبية.
أهداف القسم :

•تعليم وتدريب الكوادر السعودية من محافظة الليث خاصة ومن المحافظات والهجر المجاورة وباقي
مدن ومناطق المملكة.

ً
تماشيا مع رؤية المملكة .٢٠٣٠
•زيادة أعداد اإلداريين والتنفيذيين والقادة في إدارة الخدمات الطبية

•توظيف وإستقطاب المتميزين من الكوادر السعودية المتخصصين في مجال اإلدارة الصحية وعلومها
المصاحبة الذين قامت الدولة رعاها الله بإبتعاثهم.

•تشجيع الطالب وأعضاء هيئة التدريس على البحث واإلبتكار واإلبداع من خالل خدمة النظام الصحي برفع
كفاءته وجودته النوعية.

•اإلسهام مع باقي قطاعات الدولة في التحول اإلستراتيجي في القطاع الصحي من خالل توفير وتدريب
وتأهيل اإلداريين الصحيين والقادة في مجال اإلدارة.
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أعمال القسم خالل العام الدراسي  ١٤٣٨ / ١٤٣٧هـ:
ً
مجلسا للقسم وتم إعتماده من العميد.
•تم تكوين
•تم إنشاء لجنة للمناهج بالقسم.
ً
منهجا إلدارة الخدمات الصحية  ،و توصيف المناهج والمقررات وترميزها
•جاري العمل علي إستحداث
إلقرارها واعتمادة.

•التعاون مع قسم الصحة العامة بتدريس مادة مدخل إلدارة الخدمات الصحية والتخطيط اإلستراتيجي
لطالب السنة الرابعة.

•يشارك القسم وحسب مسؤولية الجامعة بالمشاركة في العمل اإلجتماعي في باقي قطاعات الدولة
من خالل عمل أعضاء هيئة التدريس و المشاركة في تطوير مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة ممثله

بمستشفى الليث العام.

•يشارك القسم وحسب مسؤولياته في اللجان والمجالس المناطة به إنجازات أعضاء هيئة التدريس في
قسم إدارة الخدمات الصحية.

•كان لقسم إدارة الخدمات الصحية شرف تمثيل جامعة أم القرى في لجنة اإلختبارات والتصنيف بالهيئة
السعودية للتخصصات الصحية من خالل كتابة أسئلة اإلختبارات لتصنيف خريجي إدارة الخدمات الصحية

بالمملكة  ،حيث كان رئيس القسم سعادة د .أسعد عبدالجواد  ،أحد أعضاء اللجنة وكاتبي أسئلة اإلختبارات

في تخصص اإلدارة الصحية على مستوى المملكة.

•كان لقسم إدارة الخدمات الصحية شرف تمثيل جامعة أم القرى في لجنة اإلختبارات والتصنيف بالهيئة
السعودية للتخصصات الصحية من خالل كتابة أسئلة اإلختبارات لتصنيف خريجي جميع الكليات الصحية

والطبية بالمملكة  )Saudi License Examination (SLEفي تخصص سالمة المرضى .Patient safety

والذي قام المركز السعودي لسالمة المرضى بإقراره في إختبارات الرخص لمزاولة المهن الطبية

بالمملكة ،حيث كان رئيس القسم سعادة د .أسعد عبدالجواد ممثال عن جامعة أم القرى ،وأحد أعضاء
اللجنة وكاتبي أسئلة اإلختبارات في تخصص سالمة المرضى على مستوى المملكة.
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•كان لمبتعثي القسم بعض النجاحات والتميز خارج المملكة ورفع إسم الجامعة بشكل خاص والوطن
بشكل عام  ،وجزء من هذه اإلنجازات تمكن د .أسعد عبدالجواد من أن يصبح أول محكم غير أمريكي في

جائزة مالكوم بالدريج األمريكية للجودة33981/3alyoum.com/article//:http .
•التحكيم العلمي في الدوريات والمنشورات البحثية العالمية:

•لقسم إدارة الخدمات الصحية شرف تمثيل الجامعة ممثال في سعادة د .أسعد بن عبدالرحمن
عبدالجواد في التحكيم للنشر والبحث العلمي في مجال سياسات اإلدارة الصحية خالل العام الدراسي
١٤٣٨/١٤٣٧هـ في الدورية العلمية الرائدة .Journal of Health Policy, Elsevier

اإلنتاج العلمي لقسم إدارة الخدمات الصحية:

االنتاج العلمي الذي تم نشره خالل إبتعاث الطالب من الكلية الصحية بالليثhttp://www.scopemed.

 204367=org/?mnoلسعادة الدكتور أسعد بن عبدالرحمن عبدالجواد.

كما يشارك رئيس القسم د .أسعد عبد الجواد مع أعضاء هيئة تدريس بجامعة أوكالهوما المركز الطبي
وكذلك المعهد األمريكي للجودة الطبية في كتابة ثالث كتب في مجال الجودة الطبية وسالمة المرضى

وإدارة المخاطر.

اإلتصال العلمي و لمشاركة بالمؤتمرات:

تلقى القسم دعوة من المعهد األمريكي للجودة لإلتصال العلمي بالواليات المتحدة خالل العام الدراسي
١٤٣٨ / ١٤٣٧هـ  ،للبحث واإلنتاج العلمي خالل صيف العام الدراسي  ١٤٣٩ / ١٤٣٨هـ ان شاءالله تعالى
.كما وصل في شهر شعبان من العام الدراسي  ١٤٣٨ / ١٤٣٧هـ تلقى قسم إدارة الخدمات الصحية دعوة
لحضور وتقديم بحث عن تأثير إعتماد المستشفيات في المؤتمر السنوي لتنفيذيين إدارة الخدمات الصحية

في شهر مايو ٢٠١٨م بدولة تركيا إن شاء الله.
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وكيل الكلية

الدكتور أنس بن سراج دبلول
الوكالة في سطور:

تساهم وكالة الكلية في اإلشراف على العديد من الجوانب اإلدارية واألكاديمية بالكلية من خالل الوقوف
على تنفيذ لوائح الجامعة ،والمشاركة في رسم سياسات التطوير والخطط لالرتقاء بالعمل األكاديمي
واإلداري من خالل تقديم تقارير دورية لعمادة الكلية ،كما يتبع للوكالة العديد من اللجان والوحدات المتخصصة

التي تنفذ أدوار محددة من شأنها تحقيق تطلعات الكلية نحو التميز والريادة.

مهام وكيل الكلية:

•ينوب عن عميد الكلية في تصريف شؤون الكلية في حال غيابه أو تكليفه بذلك من قبل العميد.
•تطبيق لوائح وأنظمة وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية.
•تحقيق رؤية وأهداف الكلية بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية جامعة ام القرى.
•تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
•المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.
•اإلشراف على تطوير الكلية بما يتماشى مع إدارة الجامعة.
•االشراف على المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
•تولي امانة المجلس االستشاري من ذوي العالقة للكلية وتنفيذ توصياته.
•االشراف على إعداد تقرير سنوي عن سير أداء وانشطة الكلية وعرضه على عميد الكلية للعرض على
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المجلس االستشاري ثم رفعه إلى معالي مدير الجامعة بنهاية كل سنة اكاديمية.
•إعداد تقارير دورية شاملة عن سير وأداء الوحدات اإلدارية واقسام الخدمات المساندة وتقديمها إلى
عميد الكلية.

•الرفع لعميد الكلية بتقرير عن كل ما يقع من مخالفات من منسوبي الكلية اإلداريين ومن في حكمهم
ً
وفقا لألنظمة واللوائح.
من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى

•اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
•العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
•إعداد ميزانية الكلية.
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وكيل الكلية للشئون التعليمية

الدكتور أحمد بن محفوظ

الوكالة في سطور:

تعتبر وكالة الكلية للشئون التعليمية و الجهــــــة التي من خاللها يتم اإلشراف على تنفيــــــــذ لوائح الجامعة،

و وضع الخطط لالرتقاء بالعمل األكاديمي ونوعية المخرجات في الكلية؛ والتي ستسهم -بإذن الله -في بناء

ً
أدوارا
مستقبل مشرق للوطن .كما يتبع للوكالة العديد من اللجان والوحدات المتخصصة التي تنفذ بدورها
محددة من شأنها تحقيق رؤية الكلية في الوصول إلى أرقى المستويات  ,و تسعى وكالة الكلية للشئون

التعليمية لتقديم خدمة تسهم في تطوير التكوين المهاري والمهني واألخالقي للطالب  ،وذلك من

خالل توفير اإلمكانيات التعليمية واألكاديمية بأعلى المعايير وتوفير الفرص التعليمية ألبناء المجتمع  ،ومن
مصاف المجتمعات المتقدمة
ِ
خالل استثمار جميع الموارد المتاحة وصوال لريادة علمية ترقى بالمجتمع إلى

وتحقيق طموحات التنمية التي تسعى إليها قيادتنا الحكيمة.

مهام وكالة الكلية للشؤون التعليمية:

•اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.
•اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات للمرحلة الجامعية.
•اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية.
•التنسيق ومتابعة إعداد الجداول الدراسية للمواد العامة للطلبة في األقسام األكاديمية والتنسيق مع
الكليات األخرى بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل ولجنة الجداول الدراسية.

•متابعة توزيع الطلبة على أقسام الكلية المختلفة بالتنسيق مع األقسام.
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•متابعة تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية.
•اإلشراف على أعمال لجنة الشؤون الطالبية والنادي الطالبي.
•رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.
•اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية.
•اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة لطلبة مرحلة
ً
وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
الدراسات الجامعية

•متابعة قوائم الخريجين من قبل األقسام األكاديمية.
•توجيه وإرشاد الطلبة وحل القضايا المتعلقة بالتحصيل األكاديمي من خالل عمل لقائين سنويين ويفضل
اقامتها بعد االختبارات النصفية لكل فصل.

ً
وفقا للمهام المناطة به ،والصعوبات
•تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له
التي تواجهها.

•التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذات العالقة.
ً
وفقا للوائح واألنظمة.
•اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة بالوكالة وبرامجها
•متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها بالتنسيق مع مدير موقع
الكلية.

•عمل الدراسات اإلحصائية المختلفة عن األقسام والكلية.
•التنسيق مع مساعدة وكيل الكلية للشؤون األكاديمية في شطر الطالبات
•تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
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إنجازات الوكالة:
الخدمات االلكترونية للتواصل مع الطالب:

ً
إلكترونيا
تحرص كلية العلوم الصحية بالليث على التواصل مع منسوبيها من الطالب وأعضاء هيئة التدريس
ً
إيمانا منها
من خالل قوائم إلكترونية تحتوي على البريد اإللكتروني ورسائل الجوال لجميع المنسوبين

بتطوير تقنية المعلومات واالستفادة القصوى من جميع المصادر لضمان الحفاظ على الوقت والجهد
وبالتالي اإلسهام في تطور ونمو العملية التعليمية.
إنشاء وحدة أكاديمية خاصة بشطر الطالبات:

ً
حرصا من عمادة كلية العلوم الصحية بالليث تم التنسيق ووضع خطط التشغيل لمكتب خدمات أكاديمية
للطالبات ليقوم بدوره في إعداد وتنظيم وإنجاز كافة العمليات األكاديمية واالستفادة القصوى من

اإلمكانيات المتاحة في شطر الطالبات لضمان الحفاظ على الوقت والجهد وبالتالي اإلسهام في تطور

ونمو العملية التعليمية.
إنشاء وحدة الخريجين:

ً
انطالقا من حرص كلية العلوم الصحية بالليث على خريجيها وخريجاتها تم إنشاء وحدة الخريجين؛ والتي من

خاللها تسعى الكلية إلى استمرار التواصل مع الخريجين والخريجات الذين هم محل فخر واعتزاز للكلية ,
ولما كان الطالب هو المحور األساسي للعملية التعليمية فإن وحدة الخريجين بالكلية تسعى إلى معرفة

آراء خريجيها ومقترحاتهم ومشكالتهم المهنية ،وكذلك االستفادة من التغذية الراجعة من جهات توظيفهم

فيما يتعلق بمستوياتهم العلمية والعملية مما يساعد الكلية في تطوير برامجها األكاديمية والسعي نحو
التحسين المستمر لمخرجات التعليم بها.
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور حسن الصديق

الوكالة في سطور:

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم الصحية بالليث هي إحدى وكاالت الكلية معنية

بتقديم واالشراف علي برامج الدراسات العليا بالكلية و متابعة وتوجيه مبتعثي الكلية واعداد خطة االبتعاث
حسب حاجة الكلية للتخصصات المختلفة واالشراف علي تهيئة بيئة بحثية جاذبة للبحث العلمي.

مهام وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

•تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واالبتعاث.
•اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
•اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.
•التنسيق مع وحدات الكلية في جميع المجاالت ذات العالقة.
•رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.
•اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا ،ومتابعة تنفيذه.
•اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي.
•اإلشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات تنفيذها في الكلية.
•اإلشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها.

•استقبال ومتابعة احتياجات األقسام من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين في التخصصات
المختلفة.
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•متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج بالتنسيق مع األقسام المعنية.
•استقبال ملفات طلبة الدراسات العليا المتقدمين لعمادة الدراسات العليا وتوزيعها على األقسام
المختلفة في الكلية.

•استقبال قرارات األقسام بخصوص طلبات طلبة الدراسات العليا وإرسالها إلى عمادة الدراسات العليا
بعد اعتمادها من مجلس الكلية.

•اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن عدم الدراسة ،وكذلك عمليات الحذف واإلضافة وقوائم
ً
وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص لطلبة الدراسات العليا.
الحرمان

•التنسيق مع عمادة البحث العلمي في الجامعة ومركز البحوث في الكلية والمؤسسات البحثية األخرى
فيما يتعلق بإجراء البحوث والحصول على دعم لها.

•التنسيق مع إدارة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة فيما يتعلق بعملية االستقطاب
حسب مايرفعه رؤساء األقسام األكاديمية.

•تشجيع إنشاء كراسي علمية متميزة ،أو مراكز تميز بحثية.
ً
وفقا للمهام المناطة به ،والصعوبات
•تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له
التي تواجهها.

•اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالته.
•اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي.
•متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
•المشاركة في لجان اإلستقطاب ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.
•العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
•تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
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انجازات الوكالة للعام
الوحدة المتنقلة للصحة العامة واألبحاث:

بتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة األمير خالد

الفيصل وبحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،تم بحمد الله تدشين الوحدة

المتنقلة لألبحاث والتي تستطيع بإذن الله تعالي وتوفيقه ان تصل برسالة الكلية التوعوية الصحية والوقائية
لمختلف شرائح المجتمع مهما تباعدت المناطق وتتلخص أهداف المشروع في:

•المشاركة في البرامج والمناسبات التوعوية والتثقيفية الصحية المختلفة للمجتمع.
•تفعيل وتحفيز مشاركة الكوادر الطبية في العمل المجتمعي والتطوعي لترسيخ ثقافة العطاء.
•المساهمة في تدريب طالب الكلية على مختلف المهارات التدريبية الميدانية.
•تسهيل إجراء المسوح الطبية للمساهمة في إعداد األبحاث الصحية بالكلية.
وقد تم بحمد الله وتوفيقه تجهيز الوحدة بأحدث األجهزةوالمعدات التي تمكنها من أداء الرسالة وقد تم

إعداد خطة تشغيل لهذه الوحدة
ابتعاث المعيدين والمحاضرين:

تم اعداد خطة البتعاث منسوبي الكلية من معيدين ومحاضرين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الكلية من

تخصصات دقيقة ،فقد تم وبحمد الله تغطية نسبة كبيرة من التخصصات الدقيقة التي تحتاجها أقسام

الكلية ،فكان االبتعاث حسب الجدول المرفق:
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:األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر
تم بحمد الله نشر العديد من األوراق العلمية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطالب في
:مجالت علمية عالمية محكمة

NO

Title

Author/s

Journal

Availability and Utilization of
Health Education Methods
for Clients in Primary Health
Care Centers in Makkah,
Saudi Arabia.

Mohammed Mosleh Alameer,
Khalid
Iyash
Alshareef,
Hussein HamiedAlkaf, Fahad
Brakah Alharbi, Abdullah
Saeed
Abdullah,
Anas
Seraj Dablool, SaadSaeed
Alghamdi, AsimLutfi Jilani.
Abdullah Jameel Halawany

Journal of Research
&Method
in
Education (IOSRJRME), 2017

2

Magnitude and Time Trend of
Acute Respiratory Infections
(ARIS) among Male School
Students and Management
staff in Al-Leith.

Saleh Abdulrazag Al Jumaie, European Scientific
Faisal
Almutairi,
Mazen Journal, 2017
Almuzaini, Ayed Almuzaini,
Mohammed Elawad, Anas
Dablool, Faleh S Alyazidi.

3

Quality improvement of the Omar B. Ahmed and Anas S. I n t e r n a t i o n a l
DNA extracted by boiling Dablool
Journal
of
Bioassays, 2017
method in gram negative
bacteria.

1
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5

Knowledge and Awareness
of Cancer Among Umm-AlQura University Students
(Al-Leith Colleges Campus)Saudi Arabia.

Ahmad Attiah Musa Al- Asian
Pacific
Dwailmi, Mohammed Fadel Journal of Health
Attiah
AL-Malki,
Hamid Sciences(APJHS),2017
Ramdan Saadallh Alzhrani,
Abdulaziz Hassan Musaa
AL-Kenani, Hassan ELSiddig
Hassan Farag Alla, Tariq A. A
Zafar, Anas Siraj Dablool, And
Faleh Saud Faleh Alyazidi.

Epidemiology of Acute
Kidney
Injury
(AKI)
Among Hospitalized and
Outpatients Frequent to AlLieth Kidney Unit (AKU).

Osama F Mosa, Mohammed A
Fouad, Tariq Aa Zafar, Asmaa
M Fahmy, Faleh Alyazidi,
Mahmoud Rizk, Ibrahim AlBrakaty, Abdulrahman AlJaady, Ahmed Al-Mafdaly
And Hamd Al-Hilaly

Epidemiology:
Open
Access
Epidemiology
(Sunnyvale), 2017.

6

Klotho in Serum - A Potential A. Jerin, O. Mosa, J. Kališnik, E u r o m e d l a b ,
Marker of Acute Kidney J. Žibert, M. Skitek
Athens, 2017
Injury After Surgery.

7

Stunting and Associated Ebtihal A Elgozoli, Mohammed IOSR Journal of
Dental and Medical
Factors
Among
School A Elawad, Faleh S Alyazidi
Sciences2017.
Children
In
Ombada
Province, Sudan.
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8

16th
European
Nephrology
Conference,
October 22017-3-,
Barcelona, Spain

9

Prognostic Significance of Osama F Mosa, Milan Skitek, Sanamed, 2017
Serum NGAL Against AKI Ales Jerin, Tariq AA Zafar,
in ICU elder Patients After Asmaa M Fahmy
Open Heart Surgery.

10

Job Satisfaction among Abdalla EA Simsaa, Modawy
Sudanese
Community E Modawy, Omer Ibrahim
physicians.
Abdallah,
Alashary
A
Hamdoon.

IOSR Journal of
Nursing and Health
Sciences
(IOSRJNHS, 2017

Association
of
Ki67
Proliferative
marker
expression with COX2 and
INOS Immunoreactivity in
Bladder Cancer.

Advance Research
Journal of MultiDisciplinary
Discoveries.

11

12

49

Urinary
Biomarkers
of Osama F Mosa, Mohammed
Diabetic Kidney Disease in Al Awad, Tariq AA Zafar, Faleh
Type II Diabetic Patients in Alyazidi, , Asmaa M Fahmy
Al-Lieth area.

Hassan
Elsiddig
Hassan
FARAGALLA,
Hussain Gad elkarim AHMED,
Faris Mohammed nour ALTAF
and Ashraf Mohamed Elsayed
Ali SAKRAN

Effect of Fenugreek Seeds Ashraf Mohamed Elsayed I n t e r n a t i o n a l
on Rat’s Ovary: Histological Ali Sakran, Hassan Elsiddig Journal of Anatomy
Study
Hassan Faragalla, Asim Y. and Research, 2016
Ibrahim, Abdullah GalilAlkushi,
Anil Kumarchhotalalmithani,
Muawia
Abdel
MagidelsadigKhalafalla .
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Histological
and
I m m u n o c h e m i c a l
Characteristics
of
Benign
Prostatic Hyperplasia in The
Sudanese Patients.

Ashraf Mohamed Elsayed, Ali
Sakran, Anil Kumar Chhotalal,
Mithani, Hassan Elsiddig
Hassan Faragalla, Abdullah
Galil Alkushi, Amal Yousif
Ahmed Elhaj Mustafa

Indian Journal of
Applied Research.
Medical Sciences,
2016

14

Evaluation of Serum Cysteine- Osama F. Mosa, Milan Skitek, Renal Failure,2016
Rich Protein 61 and Cystatin C Jurij M. Kalisnik& Ales Jerin
levels for assessment of Acute
Kidney Injury after Cardiac
Surgery.

15

Validity
of
KLOTHO, Osama MosaI, Milan Skitek , Sao Paulo Med J,
2016
CYR61 and YKL-40 as ideal Ales Jerin
Predictive Biomarkers for
Acute Kidney Injury: Review
Study.

16

Tooth Brushing Practice Miaad MA Sirag, AbdElbasit Archives of Dental
among Pupils in Ellobiid EM Ahmed, Mohammed A and
Medical
Locality, Sudan.
Elawad
Research, 2016

17

Use
of
Contraceptives Abdelsafi A. Gabbad, Alaa Asian Journal of
Sciences&
Among
Women
of H. Elbashir, Mohammed A. Social
Humanities, 2016
Childbearing Age at Alahfad Elawad
Center for Family Health,
Khartoum, Sudan.
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18

Prevalence
of Abdelsafi
A
Gabbad Journal of Sciences,
Schistosomiasis in School Mohammed
N
Altahir, 2016
Children at Kejarra Basic Mohammed A Elawad
Schools, Kordofan, Sudan.

19

Seroprevalence of Kala-azar Abdelsafi
A
Gabbad, I n t e r n a t i o n a l
in El Hawata district, Eastern Mohammed Ali, Mohammed Journal of Applied
Sudan.
A Elawad
Research, 2016

20

Teacher’s
Perception BadrEldin H Rabih, AbdElbasit
Regarding Basic Education E Mohammed Mohammed A
Addressing
Reproductive Elawad
Health: Curricula, Materials
and Methods used.
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IOSR Journal of
Nursing and Health
Sciences
(IOSRJNHS),2016

معمل األبحاث:

بفضل الله أصبح هذا الحلم حقيقة واقعة وذلك بالدعم السخي المتواصل من معالي مدير الجامعة

واالهتمام المتواصل من سعادة عميد الكلية ،وقد تم تأسيسه بأحدث األجهزة والتقنيات والمعدات لتجعله
بيئة جاذبة للبحث العلمي ،وقد ضم المعمل أجهزة حديثة ومطورة تخدم في كل مجاالت الصحة العامة مثل

تحاليل الميكروبيولوجي والطفيليات الطبية واختبارات البيئة وتحاليل الغذاء والمياه وتحاليل الكيمياء الحيوية
الطبية وكذلك تحاليل الباثولوجي ،فقد تم بحمد الله توريد األجهزة ويجري االن تركيبها وتشغيلها من قب

الشركات الموردة لها وتم ترتيب برنامج تدريبي لكل منسوبي الكلية علي هذه األجهزة ،سيكون المعمل
جاهزا لالستخدام بنهاية هذا الفصل الدراسي.

برامج الدراسات العليا

جاري العمل على اعداد مقترح لبرنامج ماجستير الصحة العامة.
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م

الجامعة المبتعث اليها

الدرجة العلمية

التخصص

1

بوترا -ماليزيا

دكتوراه

الصحة العامة ( الصحة والسالمة
المهنية)

2

الجامعة الوطنية الماليزية

دكتوراه

الصحة العامة ( الصحة العامة)

3

جامعة سوانزي-بريطانيا

ماجستير +دكتوراه

ادارة الخدمات الصحية

4

لوما ليندا-امريكا

ماجستير +دكتوراه

الصحة العامة ( الصحة العامة)

5

جامعة سوانزي-بريطانيا

ماجستير +دكتوراه

ادارة صحية

6

جامعة سيدني-استراليا

ماجستير +دكتوراه

علوم صحية (عالج اشعاعي)

7

جامعة أوريجون-أمريكا

ماجستير +دكتوراه

احصاء حيوي

8

جامعة الفيصل-الرياض

ماجستير

الصحة العامة ( الصحة العامة)

9

جامعة الملك عبد العزيز -جده

ماجستير

كيمياء حيوية

10

جامعة العلوم-أمريكا

ماجستير  +دكتوراه +برنامج
تدريبي

الصحة العامة ( الصحة العامة)

11

بوترا -ماليزيا

دكتوراه

الصحة العامة ( التثقيف الصحي)

12

بوترا -ماليزيا

ماجستير  +دكتوراه

الصحة العامة
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وكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي

الدكتور محمد بن أحمد فؤاد

الوكالة في سطور:

تم انشاء وكالة التطوير األكاديمي والجودة النوعية بقرار من معالي مدير الجامعة في  1434هـ لتمارس

مهامها بتطوير معايير األداء والرفع من المستوي العلمي والعملي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مهام وكالة الجودة والتطوير األكاديمي:

•تولي امانة مجلس الكلية واعتماد محاضر االجتماعات وإرسال محاضر جلساته إلى عميد الكلية ومتابعة
تنفيذ قرارته.

•تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية.
•اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية.
•اإلشراف على تقويم األداء في الكلية.

•اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
•إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واالستراتيجية للكلية.
•اإلشراف على أعمال مركز (وحدة) تقنية المعلومات.

•دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.

•تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية بالكلية والتنسيق
مع عمادة تطوير المهارات في تنفيذها.

•تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي
تقدمها لهم عمادة تطوير المهارات.
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•اإلشراف على إعداد خطة لتطوير مهارات منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين
والطلبة.

•اإلشراف على استخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد في
التعليم والتعلم داخل الكلية.

ً
وفقا للمهام المناطة به،
•تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمل بالوحدات التابعة له
والصعوبات التي تواجهها.

•متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامل حسب مايرفعه رؤساء األقسام.

•وضع النظام الداخلي للعمل في وكالة التطوير والجودة واالختصاصات والتوصيف العام لواجبات
العاملين بها وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.

•اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
•اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.

•تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في الكلية.

•وضع الخطط المرحلية المناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمان التحسين المستمر
في أداء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية

•وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضا عمالء الكلية (الداخليين والخارجيين) وإبالغها إلى
كل األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.

•متابعة تقويم وتطوير األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس ،ومساعدته لتحقيق التميز المهني
والعلمي بالتنسيق مع رؤساء األقسام.

•متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.

•العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
•تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.
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إنجازات وكالة الجودة والتطوير األكاديمي:
انشاء لجان الجودة بالكلية:

•تشكيل لجان الجودة في الكلية وفي قسم الصحة العامة.
•تشكيل اللجان الفرعية لمعايير الجودة المختلفة.
•عمل اجتماعات دورية للجان الجودة وتوثيقها بالمحاضر.

نشر ثقافة الجودة بين السادة أعضاء هيئة التدريس:

•تم اجراء ورشة عمل في  16شعبان  1437تحت موضوع تنظيم لجان الجودة في كلية العلوم الصحية
بالليث.

•تم اجراء ورشة عمل في يوم الخميس  24صفر  1438هـ الموافق  24نوفمبر  2016م تحت عنوان معايير
الجودة وتنظيم العمل بلجان الجودة.

•نشر رؤية ورسالة الكلية من خالل:
» »عمل لوحات تشمل رؤية ورسالة الكلية.
» »نشر الرؤية والرسالة على موقع الكلية.
» »عرض الرؤية والرسالة على شاشات العرض بالكلية.
االختبارات االلكترونية:

•تدريب األساتذة على نظام االختبارات االلكترونيةمن خالل ورشة عمل المكثفة بعنوان «االختبارات
اإللكترونية» للسادة أعضاء هيئة التدريس والتي أقيمت يوم األربعاء بتاريخ1438/7/29 :هـ الموافق:
2017/4/26م بمعمل الحاسب بمقر الكلية.

•دعم قسم الصحة العامة في تدريب الطالب على نظام االختبارات االلكترونية:
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قام قسم الصحة العامة بتدريب الطالب عمليا على «االختبارات االلكترونية» قبل اجرائها .حيث أجرت

كلية العلوم الصحية بالليث يوم األحد  4شعبان  1438هـ ورشة عمل تدريبية مفتوحة لطلبة الكلية وذلك

للتدريب على االختبارات االلكترونية .وقد أقيمت الورشة بمعمل الحاسب بالكلية وتم تقسيم الطالب
الى مجموعات تبعا للسنة الدراسية .وقد قام أساتذة الكلية بتدريب طالب كل مجموعة على كيفية
الدخول الى بوابة الجامعة للتعليم االلكتروني وكيفية اإلجابة على االختبارات االلكترونية وتلى ذلك

تطبيق عملي حيث قام الطلبة باإلجابة على اختبار تجريبي في أحد المواد الدراسية.

•دعم قسم الصحة العامة في تطبيق اختبارات نهاية العام الكترونيا في نهاية العام الجامعي -1437
1438هـ

عمل ملفات للمقررات وتشتمل على تقارير المقررات وذلك للعامين السابقين كما بالجدول الملحق:
محتويات ملف المقرر
المادة الدراسية (المحاضرات،

نماذج من االمتحانات وإجاباتها

نماذج من أنشطة الطالب

نماذج من عينات من إجابات
الطالب (مستويات متعددة).

تقارير المقرر لكل فصل تم
تدريسه.

درجات الطالب بالتفاصيل

نتائج تحليل استبيانات أراء
الطالب.

كشف بنسبة حضور الطالب.

توصيف المقرر

البور بوينت).
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تطبيق استبيانات استقصاء أراء الطالب في المقرر الدراسي:

تم توزيع استبيانات استقصاء أراء الطالب في نهاية كل فصل خالل العامين المنقضين وتحليلها احصائيا
وتوزيع النتائج مجددا للسادة أعضاء هيئة التدريس لعمل تغذية راجعة وكذلك الستخدامها في كتابة تقرير

المقرر.

التنسيق واالتصال الخارجي:

•االتصال بمنسقي الجودة في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية وذلك لتبادل الخبرات ومستقبال
تبادل البيانات مثل مؤشرات األداء.

•االتصال بمستشاري الجودة في عمادة الجودة.
البدأ في تسجيل مؤشرات األداء الرئيسية:

•تم البدأ بنهاية العام الدراسي  1438-1437هـ .

•تقرر االنتقال الى االستبيانات االلكترونية لجمع البيانات التي تحتاج توزيع استبيانات خالل العام الدراسي
الحالي.

تشكيل بعض اللجان الضرورية للجودة
•لجنة الخريجين.

•اللجنة االستشارية.
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تشكيل لجنة الجودة
في قسم
الصحة العامة
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|

كليـــة العــلوم الصحيــــة بالليث

1438 - 1437هـ

تشكيل لجنة الجودة في قسم الصحة العامة
التقريــر السنـــــــوي

|

كليـــة العــلوم الصحيــــة بالليث

1438 - 1437هـ

61

وكيل الكلية للشؤون المستشفيات

الدكتور عبد الله سمساعة

الوكالة في سطور:

ً
ً
أساسيا
دورا
أنشأت وكالة الكلية لشؤون المستشفيات في العام الدراسي  1438/1437هـ  ،وتلعب
ً
ميدانيا .حيث تمثل الوكالة حلقة الوصل بين إدارة الكلية
في اإلشراف على تدريب الطالب والطالبات
وطالبها من ناحية وبين مرافق التدريب الميدانية من ناحية أخرى .وتشمل هذه المرافق على سبيل المثال
ال الحصر :مديريات الشؤون الصحية المختلفة (إدارة صحة البيئة والصحة المهنية والمراقبة الوبائية وإدارة

التوعية الصحية وإدارة البرامج الصحية وإدارة مكافحة نواقل المرض وإدارة التخطيط( -المستشفيات والمراكز
الصحية- .وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات الفروع والبلديات التي تشمل محطات تنقية وتحليه المياه
التابعة لهيئة المياه .المرافق التي لها عالقة بالصحة العامة بالقطاع الخاص مثل مزارع الدواجن ومختبرات

األغذية المتخصصة.

األهداف:

•التنسيق واإلشراف على العمليات التدريبية للطالب والطالبات.
•تفعيل الخدمة المجتمعية للكلية.
•دعم وتطوير العالقات بين الكلية وكافة مرافق التدريب المختلفة.
•تقوية الروابط العلمية والعملية مع كليات الطب وكليات العلوم الصحية األخرى فيما يتعلق بالتدريب.
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مهام وكالة الكلية لشؤون المستشفيات:

•وضع خطط وسياسات ومهام الوكالة وأهدافها.
•القيام بالتوجيه والتخطيط إلشراك أعضاء هيئة التدريس بالعمل في مستشفى الليث العام كل في
مجال تخصصه.

•القيام بوضع البرامج التوعوية الصحية للمجتمع المحلي بما فيها االحتفال باأليام الصحية العالمية وغيرها.
•وضع الخطة الفصلية والسنوية للتدريب ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير الدورية عن عمل الوكالة
وأنشطتها..

•اإلشراف على اللجان والوحدات المساندة والتابعة للوكالة.
•إعداد االتفاقيات بين الكلية ومرافق التدريب المختلفة.
•عمل زيارات ميدانية لمرافق التدريب وتعريفهم بآليات اإلشراف على التدريب.
•إعداد وإرسال خطابات توجيه الطالب والطالبات لمرافق التدريب.
•اإلشراف على تدريب الطالب والطالبات خالل الزيارات الميدانية وفترة االمتياز بمرافق التدريب المختلفة.
•وضع جداول اإلشراف من داخل الكلية بالتعاون مع رؤساء ومشرفي األقسام ومتابعة تحديث بيانات
المشرفين بشكل مستمر.

•متابعة أداء المشرفين على التدريب من األقسام بالتنسيق مع رؤساء ومشرفي األقسام لتحسين
وتطوير العملية التدريبية.

•التنسيق والترتيب لتكريم المسؤولين والمشرفين في مرافق التدريب المختلفة في نهاية كل سنة
دراسية ,ومناقشة معوقات التدريب

•التنسيق مع الكليات الطبية األخرى في كافة أمور التدريب في سنة االمتياز.

التقريــر السنـــــــوي

|

كليـــة العــلوم الصحيــــة بالليث

1438 - 1437هـ

63

•توجيه أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة لتفعيل الخدمة المجتمعية,
والتي هي جزء أصيل من رسالة الكلية.

•إعداد التقرير السنوي للوكالة والمشاركة بما يخص الوكالة في التقرير السنوي للكلية.
•اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لسنة االمتياز و العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
•اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالمستشفيات والتدريس.
•متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
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إنجازات وكالة الكلية لشؤون المستشفيات التي تمت في العام :1438-1437

•تم إعداد كتيب التدريب بواسطة لجنة التدريب المكونة من نخبة من األساتذة المختصين في مجال
التدريب.

•تم التنسيق مع إدارات الشئون الصحية في كل من مكة المكرمة وجدة والقنفذة لتدريب الطالب في
سنة االمتياز في اإلدارات المختلفة.

•تم التنسيق مع إدارات المدن الصناعية في كل من مكة وجدة لتدريب الطالب في المصانع المختلفة
الكتساب مهارات الصحة المهنية خالل سنة االمتياز.

•تم التنسيق مع مستشفيات كل من مكة المكرمة وجدة والقنفذة لتدريب الطالب في سنة االمتياز.
•تم التنسيق مع أمانات كل من مكة المكرمة وجدة والليث لتدريب الطالب في سنة االمتياز.
•تم توزيع الطالب على مراكز التدريب المختلفة و اإلشراف على تدريب الطالب في سنة االمتياز
•التعاون مع مستشفى الليث العام بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في العمل بأقسام المستشفى
المختلفة كل في مجال تخصصه.

•المشاركة في يوم المهنة المقام بمجمع النشاط الطالبي بمدينة الليث.
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وكيلة الكلية لشطر الطالبات

الدكتورة لقاء حسن محمد سالم
الوكالة في سطور:

تهتم باإلشراف على العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية واإلدارية والمالية ،والمسؤولة عن تنظيم

العمل في الكلية في أقسام الطالبات وتسيير شؤونها بما يقتضيه صالح العمل وفق لوائح وأنظمة

مجلس التعليم العالي .وتعين وكيلة الكلية من بين عضوات هيئة التدريس المتميزات بالكفاءات العلمية
بناء على ترشيح من عميد الكلية.
واإلدارية بقرار من معالي مدير الجامعة ً

مهام وكيلة الكلية للشطر الطالبات :

•اإلشراف على تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية فيما يخص الطالبات.
•إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية فيما يخص الطالبات.
•تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل الجامعة فيما يخص الطالبات.
•اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية فيما يخص الطالبات.
•اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية.
•المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
•العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
•اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية فيما يخص الطالبات.
•تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية.
ً
ً
وأكاديميا في أقسام الطالبات.
إداريا
•العمل على تطوير العمل في أقسام الطالبات
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•تنسيق وتنظيم العالقة اإلدارية والتنظيمية مع عميد ووكالء ورؤساء أقسام الكلية كل في مجال
اختصاصه الوظيفي بما يخص أقسام الطالبات.

•إعداد تقارير دورية شاملة عن سير الدراسة واألداء الوظيفي في أقسام الطالبات وتقديمها إلى عميد
الكلية.

إنجازات وكالة الكلية لشطر الطالبات التي تمت في العام :1438-1437
•المشاركة في افتتاح مبنى الطالبات.

•المشاركة في اعداد وتجهيز مبنى الطالبات من مكاتب وقاعات ومعامل.
•المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للشون األكاديمية.
•المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية.
•المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
•المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للجودة.
•المشاركة في تحقيق منجزات وكالة الكلية للمستشفيات .
•المشاركة في تحقيق منجزات قسم الصحة العامة.
•المشاركة في تحقيق منجزات قسم الخدمات الصحية.
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لجان الكلية
لجنة المعامل بالكلية:

تشكلت لجنة المعامل بالكلية بناءا علي قرار سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث يوم  27شعبان

1438هـ الموافق  23مايو 2017م و عضوية كل من:

رئيس اللجنة

د .أسامه فتحي عبد الوهاب محمد
د .حسن الصديق حسن فرج الله

عضو

د .الشبلي عبد النبي شرف الدين

عضو

د .محمد أحمد فؤاد سيد أحمد

عضو

د .مضوي النور مضوي الخليفة

عضو

د .غزالة هالل بن خاتم اليزيدي

عضو

د .األشعري عيسي حمدون

عضو

التقرير السنوي

لليث يوم  27شعبان

ضو

ضو

ضو
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المهام المنوطة باللجنة:

•اإلشراف على المعامل والتأكد من توفر المعدات واألجهزة ومحاولة استكمال النواقص
•حصر المواد واألجهزة واألدوات بالمعامل والمختبرات وتكوين قواعد بيانات لها.

•التنسيق بين احتياجات األقسام المختلفة بالكلية من األجهزة و مستلزمات المعامل بما يكفل االستخدام
األمثل للمتوفر منها و االستفادة القصوى بما يخصص لبنودها من ميزانية الجامعة.

•إعداد طلبيات األقسام من الكيماويات والزجاجيات واألدوات ورفعها للجنة المركزية بالجامعة ومتابعة
تأمينها من المستودع المركزي.

•إعداد المواصفات الدقيقة لألجهزة واألدوات المطلوبة لألقسام وتفريغها بنماذج إدارة المشتريات
ورفعها للجنة المركزية بالجامعة.

•إعداد نماذج الدراسة الفنية والترسية لتأمين احتياجات المعامل.

•الدراسة الفنية لعروض ومواصفات األجهزة للشركات المتنافسة .

•الفحص الفني للتأكد من مطابقة مواصفات األجهزة الموردة للمعامل.

•اإلشراف على عمليات التوريد طبقا للتعاميد الواردة من إدارة المشتريات بالجامعة وكذلك متابعة مراحل
وخطوات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة من قبل الشركات الموردة.

•التنسيق مع اللجنة الدائمة لإلشراف على جاهزية المعامل والمختبرات بالجامعة لوضع الخطط والمقترحات
للمتابعة واستغالل المعامل لضمان استمرارية أدائها على أعلى مستوى من خالل:
1.1تحديد حاجة المعامل والمختبرات للصيانة أو اإلستبدال.

2.2الوقوف علي جهوزية معمل األبحاث ومواكبته لبرامج الدراسات العليا واألبحاث باألقسام المختلفة.
3.3تأمين جميع مستلزمات األمن والسالمة بالمعامل بالتنسيق مع إدارة األمن والسالمة بالجامعة
ومتابعة صيانتها

4.4متابعة التخلص من نفايات المعامل والمواد الكيمائية منتهية الصالحية بطريقة علمية وآمنة.

5.5وضع السياسة العامة لصيانة أجهزة المعامل و المختبرات بالكلية ووضع المقترحات الالزمة لتنفيذها.
6.6التأكد من وجود صيانة دورية للمعامل واألجهزة واستبدال التالف منها مع نهاية كل فصل دراسي.
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•اعداد تقارير دورية عن مستويات األداء في المعامل ومقدرا رضى المستفيدين في كل مجال من
المجاالت التي تخدمها تلك المعامل.

•اقتراح الخطط التطويرية للمعامل بالكلية.

•ترفع الوحدة توصياتها لسعادة عميد الكلية.
إنجازات لجنة المعامل:

كنتيجة الجتماعات لجنة المعامل بالكلية دوريا وبشكل أسبوعي مع أعضاءها تمخض اآلتي:

•التأكد من أستعداد معامل كلية العلوم الصحية بالليث شطر الطالب و التي تشمل معملي ( :الكيمياء
الحيوية  -معمل األحياء الدقيقة و الطفيليات) من أجهزة و كيماويات و مستهلكات للتدريس العملي.

•تجهيز معملين بكلية العلوم الصحية بالليث شطر الطالبات تفي لتدريس الجزء العملي لمواد ( الكيمياء
الحيوية الطبية – الطفيليات – صحة األغذية ).

•انشاء قاعدة بيانات بأجهزة وكيماويات ومستهلكات معامل الكلية.

•تجهيز معمل األبحاث بالكلية وتسلم األجهزة والكيماويات و المستهلكات من قبل الشركات الموردة بما
يتفق مع البنود التفصيلية المذكورة في معاملة الجامعة.

•التنسيق مع الشركات الموردة ألجهزة معمل األبحاث لتشغيلها والتأكد من سالمتها و جهوزيتها للعمل.
•الترتيب لعمل تدريب ألعضاء هيئة التدريس على األجهزة المتخصصة بمعمل األبحاث بحضور مدرب من
الشركة المصنعة للجهازي ال  HPLCو  GCخالل الفترة من  30-25نوفمبر 2017م.

•تجهيز مخزن مركزي بالكلية للكيماويات والمستهلكات بالكلية.

•رفع مسودة استباقية متكاملة ألحتياجات معامل الكلية للعام الجامعي 1439/1438هـ للجنة المعامل
المركزية بالجامعة و تم الموافقة عليها و التوريد خالل أيام.
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لجنة الترقيات بالكلية:
كلية العلوم الصحية بالليث

لجنة الترقيات بالكلية:

72

التقريــر السنـــــــوي

|

كليـــة العــلوم الصحيــــة بالليث

لجنة إعداد المناهج بالكلية

1438 - 1437هـ

لجنة إعداد المناهج بالكلية:
التقرير السنوي

لجنة إعداد المناهج بالكلية:

التقريــر السنـــــــوي

|

كليـــة العــلوم الصحيــــة بالليث

1438 - 1437هـ

73

لجنة التدريب بالكلية:
كلية العلوم الصحية بالليث

لجنة االخالقيات الحيوي

لجنة التدريب بالكلية:
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مدير العالقات العامة بالكلية

أ .أحمد خماش السيد

عن اإلدارة:

العالقات العامة هي الجهاز الذي يربط الكلية بجمهورها الداخلي والخارجي عن طريق نقل متطلبات وأفكار

ورغبات الجمهور لعمادة الكلية من أجل دراستها وتلبيتها.
األهداف:

•التعريف بجمهور الكلية وخدماتها ،وخططها ،وبرامجها  ،وأنشطتها  ،وإنجازاتها ،وأنظمتها  ،ولوائحها ،
وأهدافها .

•إرسال ونشر مفاهيم وثقافة التعلم الجامعي الصحي لدى الجمهور المستهدف (الداخلي والخارجي) .
•خلق وتعزيز صورة ذهنية إيجابية عن الكلية.
•إبراز الدور العلمي واألكاديمي والصحي والحضاري للكلية.
•تعزيز الشراكة اإلعالمية واالتصالية مع مؤسسات وقطاعات وشرائح المجتمع ودعوتها للمشاركة في
تعزيز ثقافة التعليم الجامعي والتعليم المناط على وجه الخصوص في األقسام الطبية والصحية في
الكلية .

•التعرف على اتجاهات الرأي العام وردود فعله تجاه جهود الكلية ومسؤولياتها وتقديم التوصيات
المناسبة لها.

وتشتمل أدارة العالقات العامة على:
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وحدة العالقات العامة والعالقات الخارجية:
•استقبال ضيوف الكلية من الداخل أو الخارج ومرافقتهم وتأمين ما يلزم لهم ( من الوصول حتى المغادرة)
•إعداد برامج زيارات خاصة بضيوف الكلية وكبار مسئوليها وتنفيذها.
•المشاركة في الفعاليات الثقافية والتعليمة وكذلك المهرجانات والمعارض التي تشارك بها الكلية في
الداخل والخارج.

•توفير الهدايا التذكارية الخاصة بضيوف الكلية وكذلك الهدايا الرمزية التي تقدم للجمهور بوجه عام،
•استقبال جمهور الكلية والتعرف على مطالبهم والرد على استفساراتهم وتقديم التسهيالت الالزمة.
•تزويد الجمهور الداخلي والخارجي (مؤسسات وأفراد) بمطبوعات الكلية والتواصل معهم،
•دعوة اإلعالميين لزيارة الكلية ،واالطالع على نشاطاتها وفعالياتها،
•إعداد جدول سنوي لنشاطات الكلية ومشروعاتها إلبراز هذه النشاطات والمشاريع إعالميا،
•تصميم برامج تهدف إلى نشر ثقافة التعلم الجامعي والتعليم الصحي في الكلية وتعميق الوالء لها.
•التنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة لتوفير التغطية الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية لنشاطات الكلية.
•التنسيق مع المؤسسات اإلعالمية المتخصصة ووسائل اإلعالم المختلفة إلنتاج مواد مطبوعة ومرئية
ومسموعة تبرز نشاطات على كافة شرائح المجتمعي.

•تولي مهام االستقبال للمدعوين لحضور الحفالت التي تقام في الكلية.
•اإلعداد والترتيب لزيارات عميد الكلية الداخلية والخارجية بالتنسيق مع العميد مباشرة.
•حجز وتنظيم القاعات والحفالت المناطة بالكلية (أعضاء هيئة تدريس ،طالب)
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وحدة اإلعالم:
•تحرير المواد اإلعالمية لنشاطات الكلية وتزويد وسائل اإلعالم المختلفة بنسخة منها.
•إعداد التعقيبات والردود الالزمة إليضاح موقف الكلية تجاه ما ينشر في وسائل اإلعالم.
•إعداد المسودات األولية الالزمة للمقابالت اإلعالمية مع مسئولي الكلية.
•إعداد مسودة كلمات مسئولي الكلية في المناسبات ومراجعتها،
•تزويد اإلعالميين بالمعلومات والمواد المساندة التي يحتاجونها في مهامهم المتعلقة بالكلية.
•إنتاج مواد مطبوعة متخصصة عن الكلية.
•توثيق ما ينشر في الصحف من موضوعات وأخبار عن الكلية،
•اإلشراف على المحتوى االتصالية في موقع الكلية على اإلنترنت ،ويتضمن ذلك .
•تغذية موقع الكلية بالمعلومات وإدارة العملية االتصالية ( إدارة المحتوى (
•تغذية وإدارة مواقع مساندة( .مجالت إلكترونية ،منتديات  ،حوارات(.
•إدارة حسابات الكلية على مواقع التواصل االجتماعي.
•رصد وتوثيق المعلومات المتخصصة ويشمل ذلك :
• رصد وتصنيف وحفظ المواد اإلعالمية ذات العالقة بالكلية المنشورة أو المعروضة المذاعة في وسائل اإلعالم.
•رصد تصنيف وحفظ المواد غير اإلعالمية ( وثائق  ،كتب  ،إحصاءات ) ..ذات العالقة بالكلية
•إعداد الملف الصحفي اليومي في نسخة إلكترونية  ،وتحميله على موقع الكلية.
•اقتراح ما يتعين اتخاذه للتفاعيل اإلعالمي مع ما تتضمنه المواد اإلعالمية المنشورة عن الكلية.
•تقديم خدمة اإلحاطة بالمعلومات واألخبار للقيادات اإلدارية في الكلية والجهات ذات العالقة بالجامعة.
•اإلشراف على بريد التعاميم اإللكتروني الداخلي للعالقات العامة.
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وحدة االتصال البصري:
•إدارة الهوية البصرية (الشعار والخطوط واأللون) للكلية.
•تصميم وتنفيذ مطبوعات الكلية.
•تصميم وتنفيذ اإلعالنات والحمالت اإلعالنية للكلية.
•تصوير وتوثيق وحفظ فعاليات الكلية فوتوغرافيا وتلفزيونيا وإعداد تقارير عنها.
•اإلشراف على تصميم أجنحة الكلية المشاركة في المهرجانات والمعارض.
•إرسال أخبار الكلية إلى الصحف ووسائل اإلعالم.
•التنسيق مع وسائل اإلعالم إلعداد اللقاءات بعد التنسيق مع المسئولين في الكلية.
•الرد على ما ينشر في وسائل اإلعالم بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة.
•التنسيق واإلعداد للمؤتمرات الصحفية والتلفزيونية في الكلية.
•التنسيق مع وحدات الجامعة لنشر اإلعالنات الصحفية .
•إعداد مشاريع تصريحات مسئولي الكلية (عميد ووكالء الكلية )
•نشر وتحديث أخبار الكلية في موقعها على اإلنترنت.
•التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة في كل ما يخص فعاليات الكلية اإلعالمية.
•بناء عالقات جيدة وإيجابية مع وسائل اإلعالم إلبراز صورة الكلية ورسالتها بشكل واقعي وإيجابي
وإيصال رسالتها إلى المجتمع.

•إعداد الملف الصحفي.
•تولي مهمة التوثيق اإلعالمي.
•التفاعل مع أحداث الوطن اإلعالمية.
•إصدار صفحة إلكترونية وقنوات اتصال وتواصل اجتماعي للكلية واإلشراف عليها.
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الملف الصحفي المنوع

تكليف معالي مدير الجامعة للدكتور  /طارق بن عبد الله أحمد ظفر
عميدا لكلية العلوم الصحية بالليث
صدر قرار معالي مدير جامعة ام القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس ،بتكليف الدكتور طارق بن عبدالله

ً
ً
خلفا للدكتور فارس بن محمد نور ألطف الذي
عميدا لكلية العلوم الصحية بمحافظة الليث،
أحمد ظفر ،
دفعته ظروفه الخاصة لتقديم طلب إعفاءه من عمادة الكلية في وقت سابق.

بدوره عبر سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق ظفر عن بالغ شكره وتقديره لمعالي مدير
الجامعة على ثقته ،كما تقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور فارس بن محمد نور ألطف عميد الكلية
ً
داعيا الله عز
السابق ،على جهوده المشكورة في تأسيس الكلية ،ومابذله من جهود كبيرة في مسيرتها،
وجل أن يوفقه في السير بالكلية ُق ُد ً
ما لتحقيق تطلعات الجامعه وطالبها وخدمة المجتمع.
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تكرم عميدها السابق الدكتور فارس ألطف
كلية العلوم الصحية بالليث ِّ
في لمسة وفاء وعرفان وتقدير ،وفي حفل وداعي بهيج حضره العديد من منسوبي الكلية وأعضاء هيئة

التدريس والضيوف ،كرمت كلية العلوم الصحية بالليث يوم األربعاء الموافق الرابع والعشرين من صفر لعام

١٤٣٨هـ ،عميدها السابق الدكتور فارس بن محمد نور ألطف ،الذي دفعته ظروفه الشخصية للتقدم بطلب

إعفائه من منصب العمادة.

ً
جهودا كبيرة وإسهامات كثيرة في
ويعتبر الدكتور فارس مؤسس كلية العلوم الصحية بالليث ،وقد بذل
ً
ً
ً
ويعد نخبة من
تعليميا
صرحا
تأسيس الكلية وبنائها حتى أصبحت
شامخا يحتضن مئات الطالب والطالباتُ ،

المتخصصين في مجاالت الصحة العامة والطب الوقائي واإلدارة الصحية ،ويضم العديد من األقسام الصحية.

وقد تخلل الحفل الكثير من الفقرات والكلمات الوداعية كان في مقدمتها كلمة عميد الكلية الحالي الدكتور
طارق بن عبدالله بن أحمد ظفر ،والذي أشاد فيها بدور العميد السابق وبجهوده المثمنة ومساهماته

الجبارة في تأسيس وبناء وتطوير الكلية وأقسامها األكاديمية واإلدارية ،ودوره المشرف في تحويلها من
ً
واعدا باستمرار العطاء
مجرد حلم إلى كيان قائم نفتخر به وبمنسوبيه وطالبه ومخرجاته العلمية والبحثية،
ً
راجيا لهم العون والتوفيق في مهامهم العملية لما
والتطوير ،كما أشاد ببقية الزمالء من منسوبي الكلية،

فيه خير الكلية والجامعة ومنسوبيها.

توالت بعد ذلك كلمات الوداع والشكر والعرفان من كافة منسوبي الكلية ،وقد شارك المحتفى به بكلمة
وداعية شكر فيها الجميع على جهودهم الكبيرة التي بذلوها معه في مرحلة التأسيس ،وعلى استمرار

ً
راجيا الله التوفيق للجميع.
دعمهم وحسن زمالتهم ،وعلى مشاعرهم الطيبة ،وعلى توديعهم الجميل،

وفي ختام الحفل تم تسليم الدروع والهدايا التذكارية وشهادات الشكر للمحتفى به ،بعدها تناول الجميع

طعام الغداء المعد بهذه المناسبة .وكلية العلوم الصحية بالليث ترجو للدكتور فارس ألطف التوفيق في
مهامه العملية الجديدة.
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كلية العلوم الصحية تستضيف اللقاء التشاوري األول لعمداء الكليات
بالليث
استضافت كلية العلوم الصحية بالليث اللقاء التشاوري األول لعمداء الكليات الفرعية بمحافظة الليث صباح

يوم الثالثاء  21ربيع األول ١٤٣٨هـ ،في قاعة االجتماعات بالكلية ،والذي هدف لتعزيز التواصل ومد جسور
التعاون بين الكليات ،ودفع عجلة التنمية وسبل التعاون المشترك التي تصب في العملية التعليمية وخدمة

وقدم عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر كلمة رحب فيها
المجتمع.
َّ
ً
مبديا في الوقت نفسه إعجابه بالنتائج اإليجابية التي
بضيوف الكلية وشكرهم على حضورهم هذا اللقاء،

ً
مؤكدا على انتهاج مبدأ الشفافية في الطرح والمناقشة واالستفادة
تثمر عن مثل هذه اللقاءات الفاعلة،

وبين أن الكلية حريصة على استضافة هذا اللقاء لتعزيز
من التجارب والخبرات المثمرة في هذا الجانبّ .
التواصل بين عمداء الكليات الذين هم شركاء العملية التعليمية ،كما يأتي هذا اللقاء ضمن توجهات الجامعة
وعمادة كلية العلوم الصحية بالليث؛ والتي تحرص على تعزيز أطر التفاعل البحثي واألكاديمي والمجتمعي
بين أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات العلمية واألدبية والطلبة .كما أكَّ د الدكتور ظفر أن تطوير أداء

عمل الكليات بما يتناسب مع احتياج سوق العمل الذي يضيف القدر الكبير من العلم والمعرفة ذات األثر

ً
ً
ً
مضيفا بأن هذه اللقاء سيكون بمثابة االنطالقة الفاعلة التي
ومهنيا،
علميا
اإليجابي على مستقبل الطالب

ً
منبرا لترسيخ مبدأ التعاون ،وإشراك
ستتبعه سلسلة لقاءات تشاورية ،وسنجعل منها  -بعون الله تعالى -
كافة منسوبي الكليات في النهضة التي تحقق ما هو خير للجامعة والطالب .بعد ذلك تناول اللقاء أوجه

التعاون المشترك بين الكليات؛ حيث ناقش آلية التنسيق في بعض البرامج العلمية والدورات التدريبية
وخطط التطوير اإلداري ،ومواكبة البرامج المختلفة واآلليات التقنية الحديثة .وكان من أبرز التوصيات التي

فعال في
تناولها اللقاء هو تأسيس إدارة مستقلة تحت مسمى إدارة «األمن والسالمة»؛ تسهم بشكل ّ

ضبط األمن الجامعي ،وتحقيق سبل السالمة في المنشآت التعليمية والمرافق التابعة لها ،كما يتخلل هذا
اللقاء دورات مكثفة في الحركة المرورية أمام الكليات ،وخطط اإلخالء ومكافحة األزمات والكوارث ،والعمل

على تهيئة البيئة السليمة واآلمنة لكافة منسوبي الكليات .حضر اللقاء عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور
حامد بن أحمد الشنبري ،وعميد كليتي الحاسب اآللي والهندسة الدكتور محمد بن سالم الزهراني ،ووكيل
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كلية العلوم الصحية بالليث تنظم محاضرات توعوية عن السالمة المهنية
قامت كلية العلوم الصحية بالليث يوم األربعاء  14ديسمبر 2016م ،الموافق  15ربيع أول 1438هـ ،بعمل
محاضرات توعوية لطلبة ومنسوبي الكلية عن األمن والسالمة المهنية في بيئة العمل ،وذلك في إطار
التعاون المشترك بين الخبرات السعودية وكلية العلوم الصحية بالليث.

كل من خبير األمن والسالمة المتقاعد من شركة أرامكو وعضو الجمعية السعودية
قام بإلقاء المحاضرات ٌ
للمهندسين المهندس محمد ذاكر إسكندر ،وخبير األمن والسالمة بإحدى شركات القطاع الخاص وعضو
الجمعية السعودية للمهندسين المهندس فراس خالد بازهير.

وكانت المحاضرة األولى التي ألقاها المهندس محمد ذاكر إسكندر تحت عنوان « ،»Safety Inductionوقد

تحدث خاللها عن األمراض المنقولة بالدم ،وبيئة العمل الصحية ،وخطة الطوارئ .وقام بإلقاء المحاضرة الثانية
َّ
المهندس فراس خالد بازهير ،وكانت تحت عنوان «إدارة أمان الحريق» .وعقب ذلك قام السادة الضيوف

بتفقد مبنى كلية العلوم الصحية بالليث.
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ورشة عمل (االختبارات اإللكترونية) بكلية العلوم الصحية بالليث.
رعى سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ورشة العمل المكثفة
بعنوان «االختبارات اإللكترونية» ،والتي أقيمت يوم األربعاء بتاريخ1438/ 7/ 29 :هـ الموافق2017/ 4/ 26 :م،
بمعمل الحاسب بمقر الكلية ،وذلك بحضور سعادة وكيل الكلية الدكتور أنس بن سراج دبلول ،وسعادة

رئيس قسم الصحة العامة الدكتور فالح بن سعود اليزيدي ،وسعادة رئيس قسم اإلدارة الصحية الدكتور
أسعد بن عبدالجواد ،ووكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي الدكتور محمد بن أحمد فؤاد ،ووكيل الكلية
لشؤون المستشفيات الدكتور عبدالله سمساعة ،والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية .وقد أقيمت هذه

التحول الرقمي وتفعيل التعليم اإللكتروني
الورشة التعليمية في إطار مبادرة كلية العلوم الصحية نحو
ُّ
والتي يرعاها سعادة عميد الكلية وتشرف عليها وتنفذها وكالة الكلية للجودة والتطوير األكاديمي ووكالة
الشؤون التعليمية ،كما تتماشى هذه المبادرة مع توجهات الجامعة نحو تفعيل البوابة اإللكترونية .وتهدف

هذه المبادرة إلى مواكبة التطور في مجال التقنية واالستفادة من إمكاناتها ،وتوسيع عمليات التعليم
والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية واكساب الطالب المهارات الشخصية التي تجعله
أكثر جاهزية للدراسات واالختبارات بأعلى المعايير وأحدث التقنيات وتعزيز مفهوم التحول اإللكتروني لديهم

ومواكبة العصر الحديث .وأوضح عميد الكلية الدكتور طارق ظفر أن مثل هذه الملتقيات العلمية والعملية
وورش العمل كفيلة بتبادل الخبرات سواء من المحاضرين في هذه الورشة ،أو من خالل الحضور إلى جانب

مناقشة التحديات التي تواجه الكلية ،وذلك في إطار تحقيق الريادة اإللكترونية وتطبيق أولى ثمراتها في

اختبارات الفصل الدراسي الحالي والتي ستكون بعون الله تعالى جميع االختبارات فيها في جميع المقررات
الدراسية اختبارات اإللكترونية ٪100 .ودعا الدكتور ظفر أساتذة الكلية ورؤساء األقسام واإلدارات المساندة

إلى التكاتف والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق رغبة القيادة الكريمة في تحول الجهات الحكومية إلى
ً
ً
واهتماما من معالي
دعما ورعاية
مشيرا إلى أن هذا التوجه َيلقى
التعامالت اإللكترونية في كافة األصعدة،
ً

مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،وذلك في إطار السعي لتحقيق رؤية المملكة  .2030وأعرب
المنفذ لهذه الورشة التعليمية عن
ِّ
وكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي الدكتور محمد أحمد فؤاد

ً
ً
ومعنويا ،وشكره للسادة أعضاء هيئة التدريس لتجاوبهم
ماديا
شكره لقيادات الكلية التي رعت هذه الورشة
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تدريب عملي لطالب كلية العلوم الصحية بالليث على االختبارات
اإللكترونية
أجرت كلية العلوم الصحية بالليث يوم األحد  4شعبان  1438هـ ورشة عمل تدريبية مفتوحة لطلبة الكلية،

وذلك للتدريب على االختبارات اإللكترونية.

ً
تبعا للسنة الدراسية.
وقد أقيمت الورشة بمعمل الحاسب بالكلية ،وتم تقسيم الطالب إلى مجموعات

وقام أساتذة الكلية بتدريب طالب كل مجموعة على كيفية الدخول إلى بوابة الجامعة للتعليم اإللكتروني،
وكيفية اإلجابة على االختبارات اإللكترونية.

تال ذلك تطبيق عملي حيث قام الطلبة باإلجابة على اختبار تجريبي في أحد المواد الدراسية.
وقد أبدى الطلبة ارتياحهم لنظام االختبارات اإللكترونية ،وأعربوا عن قدرتهم على التعامل مع هذا النظام

واستعدادهم لخوض تجربة االختبارات اإللكترونية.

ويعتبر هذا التدريب الورشة التدريبية الثانية ،حيث سبقتها ورشة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس،

ً
استعدادا لتطبيق قرار سعادة عميد الكلية الدكتور طارق عبد الله
والتي تقيمها كلية العلوم الصحية بالليث
أحمد ظفر بالتحول إلى االختبارات اإللكترونية.
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ً
إلكترونيا بنجاح في كلية العلوم الصحية
تطبيق االختبارات النهائية
بالليث
ً
إنفاذا لتوجيهات سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ،بدأ اليوم
الثالثاء  20شعبان 1438هـ ،تطبيق االختبارات اإللكترونية بكلية العلوم الصحية بالليث ،حيث أجرى طلبة

ً
إلكترونيا .وقد تمت بسالسة وبدون
المستوى الثاني أولى اختباراتهم النهاية للفصل الدراسي الثاني
أوال ثم بتوجيهات سعادة العميد ومتابعته وحرصه المستمر على االرتقاء
أية معوقات ،وذلك بفضل الله ً
بالكلية وتطويرها في كافة المجاالت ،وكذلك جهود كل من سعادة وكيل الكلية الدكتور أنس بن سراج
دبلول ،وسعادة وكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي الدكتور محمد بن أحمد فؤاد  ،وسعادة وكيل

الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الصديق  ،وسعادة رئيس قسم الصحة العامة الدكتور
فالح بن سعود اليزيدي.

وقد ساهمت اإلمكانات التي وفرتها جامعة أم القرى متمثلة في التجهيزات اإللكترونية ،وكذلك مجهودات

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في تقديم التدريب والدعم الفني في إنجاح االختبارات
اإللكترونية.

ً
إلكترونيا
والجدير بالذكر أن كلية العلوم الصحية بالليث كانت قد استعدت لتطبيق اختبارات نهاية الفصل
بإقامة ورش تدريبية لطلبة وأساتذة الكلية في وقت سابق.
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ً
بحثا للطلبة الخريجين
كلية العلوم الصحية بالليث تناقش 12
قامت لجنة مناقشة البحوث في الكلية العلوم الصحية بالليث بمناقشة بحوث تخرج طالبها ،وذلك يوم

الخميس  29شعبان 1438هـ ،الموافق  25مايو 2017م ،بحضور سعادة عميد الكلية الدكتور طارق بن عبدالله

أحمد ظفر ،وسعادة رئيس قسم الصحة العامة الدكتور فالح بن سعود اليزيدي ،وسعادة وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الصديق ،وسعادة وكيل الكلية لشؤون المستشفيات
الدكتور عبدالله سمساعة ،وسعادة وكيل الكلية للجودة والتطوير األكاديمي الدكتور محمد أحمد فؤاد،
ً
بحثا من أبحاث الطلبة الخريجين من خالل لجنتين تم توزيع
وأساتذة وطالب الكلية.وقد تمت مناقشة 12
األبحاث عليها ،وقد نوقشت األبحاث بطريقة علمية منهجية ،حيث قام المحكمون بتقييم البحوث ومناقشة
الطالب فيها ،وإبداء أرائهم حولها من حيث الموضوعية واألداء واألدوات المستخدمة في التعامل مع البحث.
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معالي مدير الجامعة يفتتح مبنى الطالبات لكلية العلوم الصحية بالليث
ثمن عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث الدكتور طارق بن عبدالله بن أحمد ظفر زيارة معالي مدير
َّ
الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس للكليات العلمية بالليث التي قام بها معاليه يوم األربعاء الموافق
1438-03-22هـ ،حيث وصفها بالزيارة الطموحة التي يقف من خاللها بين أبنائه الطلبة ،واالستماع لهم

ولمطالبهم عن قرب .وقال في تصريح صحفي إن هذه الزيارة الكريمة من معالي مدير الجامعة دافع قوي
لتحقيق المزيد من التطور واالرتقاء بمسيرة كلية العلوم الصحية بالليث للوصول للتميز والريادة العالمية،
ً
امتدادا
تجسد حرص معاليه على تفقد العمادات والكليات والوحدات المساندة في كافة فروع الجامعة
كما
ِّ

لحرصه  -حفظه الله  -على االستماع ألبنائه الطلبة وتحقيق مبدأ الشفافية ،وتحقيق طموحاتهم ،واالرتقاء

ً
منوها أن مبنى الطالبات المخصص لكلية العلوم الصحية والذي قام
بالعمل األكاديمي والبحث العلمي،

بتوقيع عقد استئجاره معالي مدير الجامعة مع المالك سوف يمكِّ ن الكلية من رفع إمكاناتها لتحقيق ذلك
الهدف ،فشطر الكلية الصحية للطالبات سيكون انطالقة لتعليم متميز لفتيات هذه المحافظة الغالية،

وقاعدة قوية يشارك منها عضوات هيئة التدريس والطالبات في كافة األقسام الصحية بالنهوض بالمجال
األكاديمي والبحث العلمي ،وسيكون لها أثر فاعل في المسيرة التعليمية وخدمة المجتمع  -بإذن الله

تعالى  .كما أشار إلى أن كلية العلوم الصحية بكافة أقسامها وبمختلف مرافقها تشهد نقلة نوعية تحت

ً
الرعاية الكريمة التي تحظى بها من معالي مدير الجامعة ووكالئه ً
تجسد ذلك بإنشاء المزيد
وكيفا ،وقد
كما
َّ
من األقسام الجديدة في مختلف التخصصات ،وتشجيع أبناء الوطن على االلتحاق بها لتسهم في المسيرة

فضال عن الدعم المستمر لألنشطة الصحية والتثقيفية والبحثية واألكاديمية واالجتماعية .وقد
التعليمية،
ً

تفقد معالي مدير الجامعة العيادة التخصصية المتنقلة ،واطلع على ما تحتويه من معدات طبية حديثة تمكّ ن
ّ
تضم أماكن انتظار تحتوي على أجهزة ذكية ،حيث صممت العيادة
المرضى من االستفادة من خدماتها ،كما
ُّ
مميز ،من أجل توفير الرعاية في مجال الصحة العامة ،وتقديم الرعاية واإلرشاد والتثقيف
المتنقلة بشكل
ّ
الصحي لكافة فئات المجتمع .وستتضمن الخدمات الصحية التي تقدمها العيادة المتنقلة الرعاية الوقائية
األساسية ،مثل الكشف والفحص واإلرشاد ،والفحص باألجهزة الكيميائية والفيزيائية ،وتقديم إرشادات

ً
مثمنا في الوقت نفسه
للعناية بصحة اإلنسان والمجتمع عامة ،والعديد من البرامج واألبحاث األكاديمية،
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لما فأصبح
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طالبات كلية العلوم الصحية بالليث ينظمن حملة التغذية السليمة
نظمت كلية العلوم الصحية بالليث قسم الطالبات حملة «التغذية السليمة خالل مراحل النمو المختلفة»،
تحت شعار (كن واعي) لمدارس التعليم العام للطالبات ،وذلك بالتعاون مع إدارة التعليم بالليث؛ حيث انطلقت

فعاليات الحملة التوعوية يوم الخميس جمادى اآلخرة  1438هـ الموافق  16مارس 2017م ،وقد شملت كل

من المدرسة االبتدائية األولي والمدرسة االبتدائية الثانية والمدرسة االبتدائية الثالثة ومدرسة ثانوية الليث
وقد استفاد من هذه الحملة أكثر من ألف طالبة طيلة فعاليات الحملة بمشاركات متنوعة من قبل الطالبات

أسهمت في تحقيق مفهوم الصحة لدى طالبات المدارس ضمن سلسلة الحمالت التي ينظمنها طوال
العام .وأشاد عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر بالشراكة المجتمعية

التي تحققت للكلية الصحية مع إدارة التعليم ،التي ساهمت في تفعيل برامج الحملة التوعوية بسالمة
الغذاء والعديد من الحمالت المستمرة طوال العام في الميدان التربوي والتعليمي ،والتي استهدفت

ً
مشيدا بالتعاون القائم بين الكلية وإدارة
الطالب في المدارس ببرامج توعوية وتثقيفية نوعية ومتميزة،
التعليم والتسهيالت التي تتلقاها الكلية من سعادة مدير التعليم األستاذ مرعي بن محمد البركاتي.
بدورها ،قالت وكيلة كلية العلوم الصحية بالليث للطالبات الدكتورة لقاء حسن إن الحملة التي استهدفت

طالبات المدارس لرفع مستوى الوعي في سالمة الغداء والوقاية من أمراض التسمم ومكافحة األطعمة
الضارة ،الفتة إلى أن برنامج الحملة اشتمل على محاضرات توعوية قدمها منسوبات أعضاء هيئة التدريس

بالكلية والطالبات ونظمن المعرض والفعاليات طالبات الكلية قسم الصحة العامة ،باإلضافة إلى معرض
لطرق الوقاية وسالمة الغذاء قدمها قسم الصحة العامة ،واشتمل المعرض على بعض األطعمة الصحية

ثمن رئيس قسم
والنشرات التوعوية والملصقات الهادفة التي تعزز مفهوم الصحة لدى المتلقي .فيما ّ
الصحة العامة بالكلية الدكتور فالح اليزيدي جهود الطالب والطالبات في العملية التعليمية والتثقيفية التي
تسهم في توعية المجتمع بأهمية الصحة العامة وطرق الوقاية وتعزيز مفهوم الصحة .وخاطبت طالبات كلية
العلوم الصحية بالليث المنضمين للحملة -طالبات تلك المدارس -بضرورة نقل هذه البرامج التوعوية إلى
أسرهم وكافة أفراد المجتمع ،معبرين عن شكرهم وتقديرهم لسعادة عميد الكلية الدكتور طارق بن عبد

الله ظفر ،وسعادة وكيلة الكلية الدكتورة لقاء حسن ،ولكل من ساهم في إنجاح البرنامج.
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عميد كلية العلوم الصحية بالليث يزور إدارة المراكز الصحية
قام عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ،يوم األربعاء  26جمادى األولى

1438هـ ،الموافق  22فبراير  2017م ،بزيارة إلدارة المراكز الصحية بمحافظة الليث ،والتقى خالل الزيارة

بمدير المراكز الصحية األستاذ علي بن حامد الزبيدي ،وذلك بهدف دعم التعاون المشترك بين الكلية وإدارة
ً
مثمنا له هذه
ورحب الزبيدي في بداية اللقاء بعميد كلية العلوم الصحية والوفد المرافق له،
المراكز الصحيةَّ .
ً
مشيدا بمثل هذه اللقاءات التي تنعكس -
تأصيال للتعاون بين المراكز الصحية والكلية،
الزيارة ،التي تأتي
ً

بإذن الله  -على جودة المخرجات الصحية والطبية بالمحافظة  .من جانبه ،أكد عميد الكلية الدكتور طارق ظفر
ً
مبينا أن كلية العلوم الصحية بالليث تعمل
أهمية التعاون والشراكة بين الكلية الصحية وإدارة المراكز الصحية،
على تفعيل أوجه التعاون بما يخدم الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكذلك المرضى من خالل

ً
معربا عن
االستشارات واألبحاث والتدريب والتطوير واالستفادة من الخبرات العلمية والطبية بالجامعة،

شكره وتقديره لمدير المراكز الصحية بالليث على ترحيبه بمد جسور التعاون المشترك بين الطرفين .حضر
اللقاء وكيل الكلية للجودة والتطوير الدكتور محمد بن أحمد فؤاد ،ومنسق الكلية الدكتور محمد العبدلي،

ومدير العالقات العامة واإلعالم بالكلية األستاذ أحمد خماش السيد .
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عميد كلية العلوم الصحية بالليث يزور مستشفى الليث العام
زار عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ،يوم األربعاء  26جمادى األولى

1438هـ ،الموافق  22فبراير  2017م ،مستشفى الليث العام ،والتقى خالل الزيارة بمساعد مدير
المستشفى األستاذ أحمد بن عطية الحرتومي ،وذلك بهدف زيادة التعاون بين الكلية ومستشفى الليث

ً
مثمنا له هذه الزيارة التي تأتي
العام  .ورحب الحرتومي بعميد كلية العلوم الصحية في بداية اللقاء،

ً
مشيدا بمثل هذه اللقاءات التي تنعكس  -بإذن الله  -على جودة
تأصيال للتعاون بين المستشفى والكلية،
ً

المخرجات الصحية والطبية بالمنطقة  .من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور طارق ظفر ،على أهمية التعاون
ً
مبينا أن كلية العلوم الصحية بالليث تعمل على تفعيل
والشراكة بين الكلية الصحية ومستشفى الليث،
أوجه التعاون بما يخدم الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكذلك المرضى ،من خالل االستشارات

ً
معربا عن شكره وتقديره
واألبحاث والتدريب والتطوير ،واالستفادة من الخبرات العلمية والطبية بالجامعة،
لمستشفى الليث على ترحيبه بمد جسور التعاون المشترك بين الطرفين .حضر اللقاء وكيل الكلية للجودة

والتطوير الدكتور محمد بن أحمد فؤاد ،ومنسق الكلية الدكتور محمد العبدلي ،ومدير العالقات العامة

واإلعالم بالكلية األستاذ أحمد خماش السيد.
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كلية العلوم الصحية بالليث تطلق حملة صحة وسالمة األسنان
أطلقت كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث يوم  23جمادى األولى 1438هـ ،الموافق  20فبراير 2017م،

حملة ومعرض صحة وسالمة األسنان ،بالتعاون مع إدارة التعليم بالليث؛ للحد من تفشي ظاهرة تسوس

ً
«معا ألسنان
األسنان ،مستهدفة المجمعات التعليمية ،ومدارس المراحل االبتدائية بالمحافظة ،تحت شعار
سليمة» ،بحضور عدد من منسوبات الكلية من عضوات هيئة التدريس ،وبمشاركة عدد من طالبات قسم
الصحة العامة .وأوضح عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر أن الحملة

والمعرض المصاحب الذي انطلقت اليوم وتستمر على مدى يومين تستهدف أكثر من  700طالبة من

مختلف المراحل االبتدائية بالليث ،حيث تكمن أهمية هذه الحملة والمعرض في نشر الوعي بصحة الفم

الفعال الذي تقوم به الكلية لخدمة المجتمع والوطن في كافة المجاالت المتعلقة
واألسنان ،وإبراز الدور
َّ
بصحة الفم واألسنان .وأضاف عميد الكلية أن المعرض يسعى إلى جذب زواره من خالل خمسة أركان وأجنحة

متنوعة تشخيصية؛ والتي توضح أهمية العناية باألسنان لدى األطفال ،وعالقة الصحة العامة للمريض بصحة

الفم واألسنان ،حيث يتم توضيح آثار األمراض العامة كداء السكري ،وضغط الدم العالي ،والربو والتهاب
الكبد الوبائي على األسنان واللثة .من جانبه أوضحت وكيلة الكلية لشطر الطالبات الدكتورة لقاء بنت حسن
ً
إسهاما منها في تنمية
أن هذه الفعالية هي جزء من سلسلة فعاليات وحمالت متنوعة تحتضنها الكلية

وخدمة المجتمع ،ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الفرد والمجتمع  .وبينت الدكتورة لقاء أن حملة مكافحة

ً
«معا ألسنان سليمة» تتسم بمحور التوعية على فترات متواصلة ما
الحد من تسوس األسنان تحت شعار

بين زيارات مدرسية الستعراض البرنامج التثقيفي حول أهمية محافظة األطفال على نظافة أسنانهم.
المنظمات للمعرض يستهدفن الزوار بتنوع أساليب التوعية بطرق
ّ
وأشارت الدكتورة لقاء أن طالبات الكلية

ً
ومرورا بالطريقة
بدءا بتوجيه المعلومات الالزمة عن صحة الفم واألسنان لدى األطفال،
مميزة وهادفةً ،
الصحيحة لتنظيف األسنان ،ومشاهدتهم ألفالم المبادرة التي كان أحدها يتطرق للمشكلة وأهم أسبابها

قدم رسائل المبادرة للطفل بأسلوب ممتع ،ومن ثم يتجهون
وحلولها ،واآلخر عبارة عن مجسمات كرتونية تُ ّ

قدمة في
الم ّ
إلجراء اختبار شفهي بسيط ليتم التأكد من حصول األطفال على المعلومات األساسية ُ
الحملة ،ويتسنى لهم الحصول على الهدايا التشجيعية .يذكر أن الكلية وضعت خطة استراتيجية طوال العام
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كلية العلوم الصحية بالليث تشارك في حملة (حياتك أمانة)
تشارك كلية العلوم الصحية بالليث في حملة «حياتك أمانة» للوقاية والتثقيف بأضرار التدخين والمخدرات
والمؤثرات العقلية والمنعقد لمدة ثالثة أيام ابتداء من يوم الخميس  7ربيع الثاني بمجمع األمير سلطان
السكني بالليث ،والذي تنظمه لجنة التنمية األهلية بالليث بالتعاون مع كلية العلوم الصحية ومكتب الدعوة

واإلرشاد بالليث ،حيث تتضمن هذه الحملة العديد من الفعاليات المنوعة المقسمة حسب الفئات العمرية،
وتهدف جميعها إلى محاربة التدخين والمخدرات وحماية األفراد من االنجراف إلى تعاطي المواد الضارة
التي تؤثر على صحتهم وعقولهم وبالتالي تؤثر على سلوكهم ،كما تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي

واإلرشادي لدى أفراد المجتمع .وأوضح عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد

ظفر ،أن كلية العلوم الصحية تشارك في حملة «حياتك أمانة» بنخبة من أساتذة الكلية المتخصصين ذوي
الكفاءات العالية ،كما تشتمل مشاركة الكلية على ركن التعليم والتوعية الصحية ،وركن السموم ومخاطرها

الصحية ،وركن الفحص المجاني ،وركن السمنة ونقص فيتامين (د) وقصر القامة لدى األطفال ،وجميعها
تهدف لرفع الوعي الصحي لدى المجتمع .وأشاد الدكتور ظفر بالشراكة بين كلية العلوم الصحية بالليث
ً
مؤكدا أن الواجب التوعوي والتثقيفي ألبناء الوطن تتشارك فيه جميع مؤسسات
والجمعيات الخيرية،
الدولة وهذا ما يتفق مع «رؤية المملكة  »٢٠٣٠في تعزيز دور القطاعات الحكومية واألهلية بالمملكة لنقل
المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع بأرقى األساليب المهنية والصحية الحديثة ،ولما تتركز عليه من توفير
خدمات وبرامج تعليمية في مجال األمراض الضارة والمعدية والمزمنة ،والمساهمة في إيجاد مجتمع واع

سعف لمن حوله ،وتعزيز الصحة عند األشخاص األصحاء ،وغرس مفهوم الصحة لدى أبناء المجتمع ،وأن
وم ِ
ُ
واع مثقف تجاه أي مرض أو حالة صحية بالطرق العصرية والمتقدمة .من جانبه
يكون لدينا مجتمع صحي ٍ
أفاد رئيس قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالليث الدكتور فالح بن سعود اليزيدي بأنه تم دراسة
ً
حرصا
موضوع الحملة دراسة شاملة حول ما نستطيع تقديمه للمجتمع من غرس مفاهيم التوعية الصحيحة،
على نقدم برنامج توعوي تثقيفي وتدريبي يحتوي على أوراق وورش عمل حول أنواع المخدرات والمؤثرات

العقلية وأضرارها وسبل الوقاية والعالج .وأشار الدكتور فالح اليزيدي أن حملة «حياتك أمانة» تهدف إلى
تزويد المشارك والزائر بالمعرفة حول مفهوم التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية وماهية وخصائص
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مرض اإلدمان وآلية حدوثه ،وما تحدثه المخدرات من مضار تلحق بالعقل والصحة النفسية واألسرية ،باإلضافة
إلى العالمات التي يتسم بها البعض قبيل الوقوع في تعاطي المخدرات ،واألسباب التي دفعت لتجربة
المخدر ألول مرة ،كما حرصت الحملة على إكساب الحضور معلومات حول كيفية التعامل اإليجابي مع األبناء

ومتطلبات التنشئة األسرية السليمة ،ومعلومات عن دور الجهات اإلرشادية والعالجية واألمنية.

كلية العلوم الصحية بالليث تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمرض
السكر
انطلق يوم الثالثاء الموافق 1438 /3 /7هـ ،بمحافظة الليث فعاليات اليوم العالمي للسكر ،الذي نظمته

مستشفى الليث العام ،بالتعاون مع كلية العلوم الصحية بالليث ،وقد تم تدشين الحملة تحت شعار «لنحمي
مستقبلنا» ،بحضور كل من سعادة عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث الدكتور طارق ظفر ،وسعادة
وكيل الكلية للشؤون األكاديمية الدكتور أنس سراج عبدالرحمن دبلول ،وسعادة مدير مستشفى الليث

العام األستاذ طارق بن أحمد العيافي ،وسعادة المشرف على المراكز الصحية بمحافظة الليث علي حامد

الزبيدي.

كما اشتمل التدشين على عرض ُقدمت من خالله بعض اإلحصائيات عن داء السكري والنصائح للمرضى ،كما

تم التأكيد من قبل األطباء المشاركين على أهمية التشخيص المبكر ،ومعالجة السمنة ،وعالج ارتفاع ضغط
الدم ،وارتفاع الدهون بالدم ،واالهتمام بالرعاية الشاملة على المدى الطويل؛ وذلك لتجنب المضاعفات
مثل الفشل الكلوي ،واعتالل الشبكية ،وفقدان األطراف ،وتصلب القلب والشرايين ،والسكتة الدماغية
والقلبية.

كما تم مناقشة طرق التحكم في مرض السكري ،وأساليب التشخيص المخبري لداء السكري ،وأهمية
التحليل التراكمي ،واألهداف من إقامة اليوم العالمي ،وأهمية دور الشباب في نشر الثقافة الصحية

للتعريف والوقاية من مرض السكري.
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كلية العلوم الصحية بالليث تشارك في حملة سرطان الثدي
انطلقت صباح يوم األربعاء الموافق الخامس والعشرون من محرم فعاليات حملة اليوم العالمي لـ»سرطان
الثدي» التي يشرف عليها مستشفى الليث العام  ،ويشارك في تنظيمها طالب وطالبات كلية العلوم

الصحية بالليث ،وذلك بمقر المستشفى.وأوضح عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتورطارق بن عبدالله
أحمد ظفر ،أن الحملة التي انطلقت بمستشفى الليث العام واستمرت لمدة خمسة أيام شملت على

عدة أركان وأساسيات منها :ركن الفحص األولي  -ركن التوعية الصحية  -ركن التثقيف  -ركن الفحص المبكر،
ً
مشيرا إلى أن عدد الطالب والطالبات المشاركين من الكلية في
باإلضافة إلى سلسلة من المحاضرات،

الحملة بلغ أكثر من أحد عشر مشارك ومشاركة.وأشاد عميد الكلية بأهمية العمل المشترك مع جميع
القطاعات الصحية الحكومية والخاصة وبما يتواكب مع خطة التحول الوطني  ،2030في تعزيز دور جامعات

المملكة مع كافة كليات الفروع واإلدارات ذات العالقة في نقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع بأرقى
األساليب المهنية والصحية الحديثة ،ولما تتركز عليه من توفير خدمات وبرامج تعليمية في مجال األمراض
واع مثقف .وقال
المعدية والمزمنة ،وغرس مفهوم الصحة في أبناء المجتمع وأن يكون لدينا مجتمع صحي ٍ

الدكتور ظفر« :نحن ،في كلية العلوم الصحية حريصون على التنظيم والمشاركة في جميع األيام العالمية
الصحية ،وخالل الفترات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية» ،وأضاف :نحتفل كل عام بطرق مختلفة
عن طريق طرح مواضيع وأنشطة توعوية هادفة ،وتم تكريس الجهود في هذا العام لنقل الحمالت التوعوية
ونشر الوعي لتشمل شريحة كبيرة من أطياف المجتمع .يذكر أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية

بسرطان الثدي وهي مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في أكتوبر 2006م ،حيث تقوم

ً
شعارا لها من أجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي ،كما
مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري أو الوردي

يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض،
ويشار إلى أن الحملة التي شارك فيها طالب وطالبات كلية العلوم الصحية بالليث هدفت إلى تعزيز ثقافة

ً
الفتا من النساء.
إقباال
الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وشهدت
ً
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الفيصل يدشن وحدة كلية العلوم الصحية بالليث للصحة العامة واألبحاث
أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمير خالد
الفيصل خالل زيارته التفقدية لمحافظة الليث ،يوم األحد الموافق  27جمادي اآلخرة 1438هـ ،بمشاركة

كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث في تفعيل مبادرة ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة» ،حيث
اطلع سموه على البرامج والمبادرات التي تحتضنها الكلية ،واستمع إلى شرح موسع عن المبادرات والبالغ

دشن سموه الوحدة
عددها خمسة مبادرة من قبل عميد الكلية الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ،كما َّ

المتنقلة للصحة العامة ومركز األبحاث ،بحضور محافظ الليث األستاذ محمد بن عبدالعزيز القباع ،ووكيل
الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد الغامدي ،وعدد من المسؤولين بالمنطقة .شرح عقبها عميد كلية العلوم
الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر لسموه بداية فكرة المشروع؛ وأنه جاء بالتزامن مع بدايات
ً
فعليا قبل أربع سنوات ،فانتقل من مجرد حلم كأحالم كثيرة راودت فريق العمل بالكلية
انطالقة الكلية

وتحقق كغيره بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم من قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – ومتابعة من وزارة
ً
سابقا الدكتور فارس ألطف والرؤيا
التعليم والجامعة ،فكان للتخطيط السليم لسعادة عميد الكلية الصحية
الواضحة الدور األساسي في نجاح هذا المشروع كغيره من مشاريع الكلية األخرى .وبين الدكتور ظفر بأن
الوحدة المتنقلة تم تجهيزها بأحدث األجهزة الطبية المتكاملة في مجال الصحة العامة والمدعمة بتكنولوجيا
متطورة لتأمين الخدمة البحثية والتوعوية بجودة عالية وعلى أكمل وجه ،وأضاف الدكتور ظفر أن من أهداف

مشروع الوحدة المتنقلة للصحة العامة واألبحاث العمل على تنظيم زيارات منتظمة للمدارس والكليات
وسكان المناطق النائية والقرى المحيطة بمحافظة الليث على وجه الخصوص ومنطقة مكة المكرمة على

وجه العموم إلجراء المسح الصحي الميداني والبحثي والوقائي والتوعوية ونشر التثقيف والوعي بصحة
عمال بمبدأ «الوقاية خير من العالج» ،إضافة إلى تقديم الخدمات البحثية ومنها
اإلنسان وتطبيق الوقاية
ً

أبحاث الحج والعمرة بالتنسيق والتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة لخدمة ضيوف
بيت الله الحرام ،وتعمل على تدريب طالب وطالبات االمتياز على الممارسة الصحية الصحيحة تحت إشراف

أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،كما تسهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد في التخطيط االستراتيجي لالرتقاء
بالخدمات الصحية في المجال األكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع .وقال الدكتور ظفر لقد تميزت الوحدة
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بالعديد من المواصفات وهي جمال التصميم الخارجي الجذاب والحجم المالئم الستيعاب وحدات فحص
ومختبر طبي وبيئي ووحدة أخذ العينات وبنك الدم واألجهزة الالزمة ،إضافة إلى توزيع الوحدات الصحية
واألجهزة المساندة بشكل مطابق للمواصفات الدولية ،كذلك يوجد بها عازل حراري وصوتي لضمان سالمة

الوحدة المتنقلة وتصريف المخلفات الطبية والصحية بشكل آمن دون أي أضرار بالبيئة واالستقاللية في
ً
مضيفا بأنها تتكون من معرض متصل بها يحتوي على النشرات العلمية والتعليمية واألجهزة
توليد الطاقة،
البحثية باإلضافة إلى تجهيزات التعقيم ،لتكون األحدث واألفضل  -ولله الحمد  -على مستوى المنطقة

ومنطقة الشرق األوسط .وتقدم الدكتور طارق ظفر بالشكر لجميع فريق الذي ساهم في هذا اإلنجاز من

وعبر عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة الليث الدكتور طارق بن
وكالء الكلية وأساتذة وموظفين وطالب َّ
عبدالله أحمد ظفر عن بالغ شكره وتقديره باسم كافة منسوبي ومنسوبات الكلية لمستشار خادم الحرمين

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل على ما يحظى به التعليم

ً
سنويا لمحافظة الليث.
الجامعي من اهتمام ودعم وتحفيز من سموه خالل زياراته المتكررة
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عميد كلية العلوم الصحية بالليث يلتقي بطالب الكلية وطالباتها
لقاءا جمع الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر عميد الكلية بالطالب
عقدت كلية العلوم الصحية بالليث
ً
والطالبات لالستماع إلى إستفساراتهم ومقترحاتهم األكاديمية وغير األكاديمية والتي تهدف إلى تحسين

مستوى الخدمة واإلرتقاء بالكلية إلى مكانة أفضل ،وذلك من خالل االستفادة من آراء ومقترحات الطالب
في مجال التعليم والخدمات المقدمة من الجامعة.

هذا وقد اجتمع الدكتور طارق ظفر بشطر الطالبات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة حيث استمع إلى آرائهم
وتطلعاتهم بشأن تطوير كلية العلوم الصحية والخدمات التي تقدمها ،فيما أكد د .ظفر على دراسة جميع
المقترحات والعمل على تطويرها والحرص على خدمة الطالب وتقديم كل ما من شأنه تسهيل حياتهم

األكاديمية والمستوى الدراسي بشكل عام.
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الكلية الصحية بالليث تستقبل مستجديها للعام الدراسي الجديد
2018/2017م
رعى سعادة عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر ملتقى المستجدين

لهذا العام 2018/2017م في مبنى الكلية بشطر الطالب ,وذلك ضمن برنامج (كن واعي) والذي تشرف
عليه إدارة العالقات العامة واإلعالم بالكلية  .هذا وتضمن البرنامج كلمة سعادة العميد الدكتور طارق ظفر

أكد فيها أن الكلية تسعى إلى توفير البيئة التي تُ مكِّ ن من تيسير العملية األكاديمية لطالبها وطالباتها
ليواصلوا تعليمهم على أكمل وجه ،وهي ال تألو جهدا في إنجاح مساعيها نحو تحقيق المنجز األهم المتمثل

في إعدادهم وتأهيلهم وتحقيق النجاح بتفوق في مختلف التخصصات الصحية .ووصف الدكتور ظفر أبناءه

الطالب بأنهم الصورة المثالية لوطن يستحق وينتظر منهم الكثير بعد تخرجهم وانضماهم إلى كوادر
متمنيا أن تكون السنوات التعليمية التي سيقضيها مستجدو الكلية
مستقبال،
مقدمي الرعاية الصحية
ً
ًّ
موفقة ومثمرة ومكتنزة بالكثير من الذكريات الجميلة والناجحة .كما تضمن البرنامج كلمة لوكيل الكلية

رواد المستقبل ،وأن القمة تتسع الجميع،
الدكتور أنس بن سراج دبلول ّ
أوضح فيها أن طالب اليوم هم ّ
ً
دائما من خالل خططها المستمرة إلى إنجاح مسيرة الطالب األكاديمية مع ما
مبينً ا أن الكلية تسعى
ِّ

منبها إلى أن النجاح
يتخللها من ظروف صعبة ،ثم تمكينهم من التغلب عليها الستكمال طريق النجاح،
ً
ثانيا ،والمثابرة والجد واالجتهاد ثالثً ا .من جانبهم رحبت
يستمد من الله عز وجل وعونه ً
أوال ،ثم دعاء الوالدين ً

سعادة وكيلة الكلية بشطر الطالبات الدكتورة لقاء حسن بالطالبات المستجدات ،مؤكدة أن الكلية تفخر

وتزخر بالمبدعين والمبدعات والموهوبين والموهوبات والمتفوقين والمتفوقات  ،مضيفة أن مستجدات
هذا العام ينتظر منهم مستقبل حافل ومتطور ،ولذا عليهم الحرص على المثابرة في التحصيل ،بجانب

المشاركة في برامج الكلية من خالل نادي الطالبات لتوسيع وترقية حصيلتهم المعرفية والثقافية ،مؤكدة

أن النجاح يتأتى بالمعرفة.
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كلية العلوم الصحية بالليث تختبر المتقدمين لوظيفة فني مختبر
أنهى  ٢٨متسابق ومتسابقة من الذين تم ترشيحهم على وظيفة فني مختبر اختباراتهم التحريرية

ومقابالتهم الشخصية بكلية العلوم الصحية بمحافظة الليث ،وذلك يوم الخميس الموافق 1438/ 6/ 3هـ،
ً
مرشحا وخمس مرشحات لوظائف فني مختبر بالكلية .وقد تمت االختبارات التحريرية تحت
حيث تقدم 23
إشراف سعادة عميد الكلية الدكتور طارق بن عبدالله أحمد ظفر واإلدارات المساندة في قاعات اختبارات

ً
خصيصا الستقبال المرشحين والمرشحات لوظيفة فني مختبر .كما تفقد عميد كلية الدكتور طارق
جهزت
بن عبدالله ظفر لجان االختبار واطمأن على سير عملها وتحقيقها ألعلى مستويات الجودة التي توافر الجو

المالئم ألداء االختبار ،ووقف على التجهيزات الفنية والتقي بلجان الفرز والتدقيق ولجان كنترول االختبارات.
عقب ذلك وبعد االنتهاء من االختبارات التحريرية انتقل المتقدمون من الرجال إلجراء المقابالت الشخصية

بقاعة االجتماعات بمبنى الكلية للطالب والمتقدمات من النساء في مبنى الطالبات.

أوضح عميد كلية العلوم الصحية بالليث الدكتور طارق بن عبدالله ظفر أن اختبارات المتقدمين لوظائف فني

مشيرا إلى أن إجراءات المسابقة الوظيفية لوظائف فني
مختبر بدأت يوم الخميس الموافق ٣/٦/١٤٣٨هـ،
ً

ابتداء من اإلعالن عنها عبر موقع المسابقة الوظيفية على موقع الجامعة بعدها
مختبر مرت بعدة مراحل،
ً
ً
مؤخرا ،ثم أعلن عقب ذلك مباشرة
تولت لجان مختصة أعمال فحص طلبات المتقدمين ،التي تم االنتهاء منها

ابتداء من يوم الخميس .وفي ختام الجولة عبر الدكتور ظفر عن
عن االختبارات التحريرية التي جرى تنفيذها
ً

شكره لمعالي مدير الجامعة على متابعته ألعمال المسابقة الوظيفية في جميع مراحلها ،وعلى دعمه أال
حرصا من معاليه على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة
محدود للجان االختبارات التحريرية والمقابالت الشخصية ً

بين جميع المتقدمين.
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The Health Sciences College at Lieth examine applicants
for Lab technicans Jobs

Twenty-eight contestants and contestants who were nominated as laboratory technicians
completed their written tests and personal interviews at the Faculty of Health Sciencesin Al-Layth
*RYHUQRUDWHRQ7KXUVGD\$+ZKHUHFDQGLGDWHVDQG¿YHFDQGLGDWHVIRUODERUDWRU\
technician jobs in the college.The tests were conducted under the supervision of His Excellency
Dr. Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar and the supporting departments in the halls of tests specially
prepared to receive candidates and candidates for the position of laboratory technician.The
Dean of the Faculty of Dr. Tarek bin Abdullah Zafar also inspected the inspection committees and
assured them of the progress of their work and achieving them to the highest standards of quality,
which provide the appropriate atmosphere for the performance of the test, and stop the technical
equipment and meet the committees of screening and inspection and committees control tests.
Then, after the completion of the written tests, the men went to interview the meeting room of the
college building for students and female students at the students› building. Dean of the Faculty of
Health Sciencesin Al-Lieth Dr. Tarek bin Abdullah Zafar explained that the tests of applicants for
laboratory technician jobs started on Thursday, 3 / 6 / 1438 H. He pointed out that the procedures
of the functional competition for the posts of laboratory technician passed in several stages,
starting from advertising through the job contest website The university then took over the
examination of applicants› applications, which were recently completed, and then immediately
announced the written tests that were implemented from Thursday.At the conclusion of the tour,
Dr. Zafar expressed his thanks to His Excellency the Rector for following up on the work of the
job competition at all stages, and his unlimited support for the committees of written tests and
personal interviews in order to achieve the principle of justice and equality among all applicants.
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The Health Sciences College at Lieth receives its recipients
for the new academic year 2017 / 2018

The Dean of The Health Sciences College at Lieth at Al-Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar,
sponsored the forum for students of this year 2017 / 2018 in the faculty building, as part of the
«Consciousness» program supervised by the Department of Public Relations and Media at the
College. The program included the speech of His Excellency Dr. Tariq Zafar, who emphasized that
the College seeks to provide an environment that enables the academic process to facilitate its
students and students to continue their education fully, and spare no effort in the success of its
endeavors towards achieving the most important achievement of preparing them, Various health
specialties. Dr. Zafar described his students as the ideal image of a country that deserves and
expects a lot of them after graduation and joining them in the future. He hoped that the educational
\HDUVWKDWWKHFROOHJHJUDGXDWHVZLOOVSHQGZLOOEHVXFFHVVIXODQG¿OOHGZLWKPDQ\EHDXWLIXODQG
successful memories. The program also included the words of the Vice Dean of the College, Dr.
Anas Bin Seraj Dabloul, who explained that today›s students are the pioneers of the future, and
that the summit is expanding all, noting that the College is always seeking through its continuous
SODQVWRPDNHWKHDFDGHPLFSURFHVVVXFFHVVIXOZLWKWKHGLI¿FXOWFLUFXPVWDQFHVDQGHQDEOHWKHP
to overcome It is necessary to complete the path of success, pointing out that success derives
IURP*RG$OPLJKW\DQGKLVKHOS¿UVWWKHQWKHSDUHQWV¾VHFRQGSUD\HUSHUVHYHUDQFHVHULRXVQHVV
and diligence III. On the other hand, the college›s undersecretary, Dr. Liga Hassan, welcomed the
new students, stressing that the college is proud and proud of the creative, talented, talented,
talented and talented students, adding that this year›s developments are expected to have a
long and advanced future. Through the Student Club to expand and promote their knowledge
and cultural achievements, stressing that success comes knowledge.
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Dean of The Health Sciences College at Lieth meets College
students

The Health Sciences College at Lieth held a meeting with Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar,
Dean of the College, to meet with students and students to listen to their academic and nonacademic suggestions and suggestions aimed at improving the level of service and elevating the
IDFXOW\WRDEHWWHUSRVLWLRQE\EHQH¿WLQJIURPWKHYLHZVDQGVXJJHVWLRQVRIVWXGHQWVLQWKH¿HOG
of education and services provided by the University.
Dr. Tariq Zafar met with the female students through the closed-circuit TV, where they listened to
their views and aspirations regarding the development of The Health Sciences College at Lieth
and the services it provides. To study all proposals and work to develop them and to ensure the
service of the student and provide everything that would facilitate their academic life and the
level of education in general.
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E\ PDQ\ VSHFL¿FDWLRQV QDPHO\ WKH EHDXW\ RI DWWUDFWLYH H[WHUQDO GHVLJQ DQG WKH DSSURSULDWH
size to accommodate inspection units, medical and environmental laboratory, sampling unit,
blood bank and the necessary equipment, in addition to the distribution of health units and
supporting devices in accordance with international standards. The mobile unit and the disposal
of medical and health waste safely without any damage to the environment and independence in
WKHJHQHUDWLRQRIHQHUJ\DGGLQJWKDWLWFRQVLVWVRIDUHODWHGH[KLELWLRQFRQWDLQLQJVFLHQWL¿FDQG
educational bulletins and research equipment in addition to sterilization equipment, The best
event - thankfully - at the level of the region and the Middle East. Dr. Tariq Zafar thanked all the
team who contributed to this achievement from the agents of the faculty, professors, staff and
students and through the Dean of The Health Sciences College at Lieth in Al-Lieth province, Dr.
Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar expressed his deep thanks and appreciation on behalf of all the
staff and staff of the College of Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques Prince Khalid
Al-Faisal, expressed the interest, support and motivation of the university education during his
frequent visits to Al-Leith Governorate annually.
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Al Faisal inaugurates The Health Sciences College at Lieth
for Public Health and Research

The Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince of the Region of Makkah, praised
His Royal Highness Prince Khalid Al-Faisal during his visit to Al-Lieth Governorate on Sunday,
27 Jumada Al-Akhirah 1438H, with the participation of The Health Sciences College at Lieth
in Al-Leith Governorate. On the programs and initiatives hosted by the College, and heard an
H[WHQVLYHH[SODQDWLRQRIWKH¿YHLQLWLDWLYHVE\WKH'HDQRIWKH&ROOHJH'U7DUHNELQ$EGXOODK
Ahmed Zafar. He also inaugurated the Mobile Unit for Public Health and Research Center in the
presence of the Governor of Al-Lieth Mohammed bin Abdul Aziz Al-Qabaa, Dr. Abdulmajeed Al*KDPGLDQGPDQ\RI¿FLDOVLQWKHUHJLRQ7KH'HDQRI7KH+HDOWK6FLHQFHV&ROOHJHDW/LHWKDW/LWK
Dr. Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar, explained to him the beginning of the idea of the project. It
came in conjunction with the beginning of the beginning of the college four years ago. He moved
from a dream to dreams. And the follow-up by the Ministry of Education and the University, was
for the proper planning of the former Dean of the Faculty of Health Dr. Faris Altaf and clear vision
the key role in the success of this project as other projects of the College. Dr. Zafar said that the
PRELOHXQLWZDVHTXLSSHGZLWKWKHODWHVWLQWHJUDWHGPHGLFDOGHYLFHVLQWKH¿HOGRISXEOLFKHDOWK
and supported by advanced technology to provide the service of research and awareness of
high quality and to the fullest. Dr. Zafar added that the objectives of the Mobile Unit for Public
Health and Research project is to organize regular visits to schools, In particular the Makkah area
LQJHQHUDOIRUWKHFRQGXFWRIWKH¿HOGUHVHDUFKSUHYHQWLYHDQGDZDUHQHVVVXUYH\GLVVHPLQDWLRQ
of education and awareness of human health and the application of prevention in accordance
with the principle of «prevention is better than In addition to providing research services including
Hajj and Umrah research in coordination and cooperation with the Custodian of the Two Holy
Mosques Institute for Hajj and Umrah Research to serve the guests of the House of Allah and
work on training the students and excellence students on the correct health practice under the
supervision of faculty members, Data helps in strategic planning to improve health services in
the academic and research and community service. Dr. Zafar said that the unit was characterized
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The Health Sciences College at Lieth participates in the
Breast Cancer Campaign

The International Day of Breast Cancer, which is supervised by Al-Lieth General Hospital and
organized by the students of The Health Sciences College at Lieth at Al-Lieth, was launched on
Wednesday morning, 25th of Muharram, at the hospital headquarters.

The Dean of The Health Sciences College at Lieth in Al-Lieth Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar,
VDLGWKDWWKHFDPSDLJQZKLFKZDVODXQFKHGDW$O/D\WK*HQHUDO+RVSLWDODQGODVWHGIRU¿YHGD\V
LQFOXGHGVHYHUDOSLOODUVDQGEDVLFVVXFKDVWKH¿UVWH[DPLQDWLRQVHFWLRQWKHKHDOWKDZDUHQHVV
corner, the education corner, the early examination center, , Pointing out that the number of
students and students participating from the college in the campaign amounted to more than
eleven participants and participation.
The Dean of the College praised the importance of joint work with all governmental and
private health sectors in line with the National Transition Plan 2030, in enhancing the role of the
Kingdom›s universities with all faculties of the relevant branches and departments in transferring
the knowledge and skills to serve the society with the latest professional and health methods. And
HGXFDWLRQDOSURJUDPVLQWKH¿HOGRILQIHFWLRXVDQGFKURQLFGLVHDVHVDQGLQVWLOOLQJWKHFRQFHSWRI
health in the community and to have a healthy and educated society.
«We at The Health Sciences College at Lieth are keen to organize and participate in all the global
health days and during the periods set by the World Health Organization,» Dr. Zafar said. «We
celebrate each year in different ways through the introduction of targeted topics and awareness
activities. This year to convey awareness campaigns and spread awareness to include a large
segment of society.
October is the International Breast Cancer Awareness Month, a global initiative launched
internationally in October 2006, with sites around the world taking pink or pink as their slogan to
raise awareness about breast cancer risk, and an international charity campaign in order to raise
awareness and support and provide information and support against this disease. It is noteworthy
that the campaign, which was attended by students of The Health Sciences College at Lieth aimed
to promote a culture of health awareness among members of the community and has seen a
remarkable turnout of women.
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that the campaign « Hayatak Amanah» aims at providing participants and visitors with knowledge
about the concept of smoking, narcotics and psychotropic substances, the characteristics and
characteristics of addiction disease and the mechanism of its occurrence, and the narcotic effects
of drugs, mental health and family, in addition to the signs that characterize some before falling
LQWR$QGWKHUHDVRQVWKDWOHGWRWKHH[SHULHQFHRIWKHGUXJIRUWKH¿UVWWLPHDQGWKHFDPSDLJQ
was keen to provide the audience information on how to deal positively with children and the
requirements of family upbringing sound, and information on the role of guidance, treatment and
security.

The Health Sciences College at Lieth participates in the
activities of the International Day of Diabetes

On Tuesday, 7 / 3 / 1438 H, in Al-Leith Governorate, the International Day of Sugar, organized by
Al-Lieth General Hospital in collaboration with The Health Sciences College at Lieth in Al-Lieth,
was inaugurated. The campaign was launched under the slogan «To Protect Our Future» Dr. Tarek
Zafar, Vice Dean for Academic Affairs Dr. Anas Seraj Abdul Rahman Dabloul, Director of Al-Lieth
*HQHUDO+RVSLWDO0U7DUHN%LQ$KPHG$O$\\D¿DQGWKHVXSHUYLVRURIWKHKHDOWKFHQWHUVLQ$O
Leith District Ali Hamed Al-Zubaidi.
The presentation also included a presentation of some statistics on diabetes and patient advice.
The participants also stressed the importance of early diagnosis, treatment of obesity, treatment
of high blood pressure, high blood lipids and attention to long-term care to avoid complications.
Such as kidney failure, retinopathy, loss of limbs, hardening of the heart, arteries, stroke and heart.
The methods of controlling diabetes, the methods of laboratory diagnosis of diabetes, the
importance of cumulative analysis, the goals of establishing the world day, and the importance of
WKHUROHRI\RXQJSHRSOHLQVSUHDGLQJWKHKHDOWKFXOWXUHRIGH¿QLWLRQDQGSUHYHQWLRQRIGLDEHWHV
were discussed.
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The Health Sciences College at Lieth participates in the
campaign of (Hayatak Amanah)

The Health Sciences College at Lieth in Al-Lieth participates in the campaign « Hayatak Amanah
« for the prevention and education of the harmful effects of smoking, narcotics and psychotropic
substances, which was held for three days starting on Thursday, 7 Rabee II in Prince Sultan Residence
Complex in Lith, organized by the National Development Committee in Lith in cooperation with
7KH+HDOWK6FLHQFHV&ROOHJHDW/LHWKDQGWKH2I¿FHRI$GYRFDF\DQG*XLGDQFH7KHFDPSDLJQ
includes many diverse activities divided by age groups, all aimed at combating smoking and drugs
and protecting individuals from drifting into harmful substances that affect their health and minds
and thus affect their behavior. Effective level of health awareness among the guiding members of
society. The Dean of the College of Health Sciencess, Dr. Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar, said
that The Health Sciences College at Lieth participates in the campaign «Hayatak Amanah» with
DVHOHFWLRQRIKLJKO\TXDOL¿HGIDFXOW\SURIHVVRUV7KH&ROOHJH¾VSDUWLFLSDWLRQLQFOXGHVWKHFRUQHU
of education and health awareness, the poisons corner and its health risks, Obesity, vitamin D
GH¿FLHQF\DQGVKRUWVWDWXUHLQFKLOGUHQDOODLPHGDWUDLVLQJWKHKHDOWKDZDUHQHVVRIWKHFRPPXQLW\
Dr. Zafar praised the partnership between The Health Sciences College at Lieth and the charitable
societies, stressing that the awareness and educational duty of the citizens of the country is shared
by all state institutions. This is in line with the vision of the Kingdom 2030 to enhance the role of
governmental and private sectors in the Kingdom. , As it focuses on the provision of educational
VHUYLFHVDQGSURJUDPVLQWKH¿HOGRIKDUPIXOGLVHDVHVLQIHFWLRXVDQGFKURQLFDQGFRQWULEXWHWR
the creation of a conscious and compassionate society around him, and promote health in healthy
people, and instilling the concept of health among the members of society, A conscious and
cultured neighborhood towards any disease or health condition in modern and advanced ways.
For his part, the head of the public health department at The Health Sciences College at Lieth,
Dr. Faleh bin Saud al-Yazidi, said that the study of the campaign was studied in a comprehensive
study on what we can provide to the society to instill the concepts of proper education, to
provide an educational and training awareness program containing papers and workshops on
the types of drugs and stimuli Mental damage, prevention and treatment. Dr.Faleh Yazidi said
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targeted ways, starting with directing the necessary information about the oral and dental health

RIWKHFKLOGUHQDQGWKURXJKWKHFRUUHFWZD\WRFOHDQWKHWHHWKDQGZDWFKLQJWKH¿OPVRIWKH
initiative, one of which addresses the problem and its main causes and solutions. A cartoon that

presents the initiative messages to the child in a fun way, and then they go to a simple oral test
to ensure that the children have the basic information provided in the campaign, and they can
get encouragement gifts. The College has developed a strategic plan throughout the year to

ODXQFKDVHULHVRIDZDUHQHVVFDPSDLJQVDQGDZDUHQHVVFDPSDLJQVLQWKH¿HOGRIKHDOWKZKLFK

SURPRWHVDZDUHQHVVDPRQJPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\DQGFRQWULEXWHVWRUH¿QLQJWKHVNLOOVDQG
knowledge necessary to communicate its vision to all segments of society.
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The health Sciences College at Lieth launches health and
safety of teeth
On February 23, 2017, the College of Health Sciencesin Al-Leith Governorate launched the Dental

Health and Safety Campaign and Exhibition in Al-Lieth, in cooperation with the Department of

Education in Al-Lieth; to reduce the prevalence of tooth decay, targeting educational complexes
and elementary schools in the governorate under the slogan « Salama , in the presence of a

number of faculty members of faculty members, with the participation of a number of female
students of the Department of Public Health. The Dean of the College of Health Sciencess, Dr.
Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar, explained that the campaign and the accompanying exhibition,
which started today and lasts for two days, target more than 700 students from various elementary
stages in Lith. The importance of this campaign and exhibition is to spread awareness of oral and

dental health, which is done by the College to serve the community and the nation in all areas

related to oral and dental health. The Dean of the College said that the exhibition seeks to attract

YLVLWRUVWKURXJK¿YHGLIIHUHQWGLDJQRVWLFHOHPHQWVDQGSDYLOLRQVZKLFKVKRZWKHLPSRUWDQFHRI
dental care in children and the public health relation of the patient to oral and dental health. The
effects of general diseases such as diabetes, high blood pressure, asthma and hepatitis on teeth
and gums. For her part, the college›s vice president Dr. Liga Hassan explained that this event is

part of a series of activities and various campaigns that the college is hosting to contribute to

the development and service of society and raise the level of health awareness of the individual
and society. The meeting, which was held under the theme «Together for Healthy Teeth», was

the focus of continuous education between school visits to review the educational program on
the importance of keeping children clean. Dr. Liga pointed out that the students of the college
organizing the exhibition target visitors with a variety of awareness methods in distinctive and
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Dean of the Health Sciences College at Lieth visits Al-Lieth
General Hospital

The Dean of The Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar, visited the
Al-Lieth General Hospital on Wednesday, February 26, 2017, and met with the Assistant Director
of the Hospital, Mr. Ahmed bin Attia Al-Haratoumi. General. He welcomed the Dean of The
Health Sciences College at Lieth at the beginning of the meeting, lauding this visit, which comes
as a foundation for cooperation between the hospital and the college, praising such meetings,
ZKLFKUHÀHFW*RGZLOOLQJRQWKHTXDOLW\RIKHDOWKDQGPHGLFDORXWSXWLQWKHUHJLRQ)RUKLVSDUW
the Dean of the College, Dr. Tariq Zafar, stressed the importance of cooperation and partnership
between the Faculty of Health and Al-Leith Hospital, indicating that The Health Sciences College
at Lieth is working to activate aspects of cooperation to serve students and faculty members as
ZHOODVSDWLHQWVWKURXJKFRQVXOWDWLRQVUHVHDUFKWUDLQLQJDQGGHYHORSPHQW6FLHQWL¿FDQGPHGLFDO
university, and expressed his thanks and appreciation to the hospital to welcome the extension
of the bridges of cooperation between the parties. The meeting was attended by the Vice Dean
for Quality and Development, Dr. Mohammed bin Ahmed Fouad, the coordinator of the College,
Dr. Mohamed Abdali, and the Director of Public Relations and Media at the College Mr. Ahmed
Khamash.
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Dean of the Health Sciences College at Lieth visits the
management of health centers

The Dean of The Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar, visited the
director of health centers in Al-Lieth Governorate on Wednesday, 26 Jumada I 1438H, 22 February
2017, and met with the Director of Health Centers, Ali bin Hamed Al-Zubaidi. Between the College
and the management of health centers. Al-Zubaidi welcomed the Dean of The Health Sciences
College at Lieth and his accompanying delegation. He praised the visit, which comes as a basis for
FRRSHUDWLRQEHWZHHQWKHKHDOWKFHQWHUVDQGWKHFROOHJHSUDLVLQJVXFKPHHWLQJVZKLFKUHÀHFW
God willing, on the quality of health and medical outputs in the governorate.For his part, Dean
of the Faculty Dr. Tarek Zafar stressed the importance of cooperation and partnership between
the College of Health and the management of health centers, indicating that The Health Sciences
College at Lieth work to activate aspects of cooperation to serve students and faculty members
DVZHOODVSDWLHQWVWKURXJKFRQVXOWDWLRQVUHVHDUFKWUDLQLQJDQGGHYHORSPHQWDQGEHQH¿WIURP
VFLHQWL¿F DQG PHGLFDO H[SHUWLVH ,Q WKH XQLYHUVLW\ DQG H[SUHVVHG KLV WKDQNV DQG DSSUHFLDWLRQ
to the Director of Health Centers in Lith to welcome the extension of bridges of cooperation
between the parties.The meeting was attended by the Vice-Dean for Quality and Development,
Dr. Mohammed bin Ahmed Fouad, the coordinator of the College, Dr. Mohammed Abdali, and
the Director of Public Relations and Information College Ahmed Khamash.
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WKHFRQFHSWRIKHDOWK7KHVWXGHQWVRIWKH+HDOWK6FLHQFHV&ROOHJHDW/LHWKDI¿OLDWHGZLWKWKH
campaign called on the students to transfer these awareness programs to their families and all
members of the society, expressing their thanks and appreciation to the Dean of the College Dr.
Tariq bin Abdullah Zafar, the Vice-Dean of the College for girls Dr. Liga Hassan and all those who
contributed to the success of the program.
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The Girl students of the Health Sciences College at Lieth
organized a healthy nutrition campaign

the Health Sciences College at Lieth organized a campaign entitled «Healthy Nutrition during
Different Growth Stages» under the slogan «Be Conscious» to the schools of general education
for girls. The activities of the awareness campaign were held on Thursday, 16 March 2017., Which
included 1st primary school, 2nd primary school, 3rd primary school and high school (courses).
7KHFDPSDLJQEHQH¿WHGPRUHWKDQVWXGHQWVWKURXJKRXWWKHFDPSDLJQZLWKDYDULHW\RI
participation by the students, which contributed to the realization of the concept of health among
schoolgirls in the series of campaigns that they organize throughout the year.
The Dean of the Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar, praised
the community partnership achieved by the College of Health with the Department of Education,
which contributed to the implementation of awareness campaign programs for food safety and
PDQ\FDPSDLJQVWKURXJKRXWWKH\HDULQWKH¿HOGRIHGXFDWLRQDQGHGXFDWLRQZKLFKWDUJHWHG
students in schools awareness and educational programs And praised the cooperation between
the College and the Department of Education and facilities received by the College from the
Director of Education, Mr. Mari bin Mohammed Al Barakati.
In her turn, the Vice Dean of the Health Sciences College at Lieth for students, Dr. Liga Hassan said
that the campaign aimed at school girls to raise awareness of the safety of lunch and prevention
RISRLVRQLQJGLVHDVHVDQGWKH¿JKWDJDLQVWKDUPIXOIRRGVSRLQWLQJRXWWKDWWKHSURJUDPLQFOXGHG
awareness lectures provided by staff members faculty and students, in addition to an exhibition of
ways of prevention and food safety presented by the Department of Public Health. The exhibition
LQFOXGHGVRPHKHDOWK\IRRGVDZDUHQHVVOHDÀHWVDQGWDUJHWHGSRVWHUVWKDWHQKDQFHWKHFRQFHSW
of health in the recipient.
The head of the Department of Public Health at the College, Dr. Faleh Yazidi, praised the efforts
of students in the educational and educational process, which contribute to raising the awareness
of society about the importance of public health and methods of prevention and promoting
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physical and chemical testing, guidance for human health and the community at large, and many
academic programs and research, while praising the achievements and contributions of Dr.
Fares Bin Mohammed Noor Altaf, the former Dean of the College, who worked to achieve this
unique project which was a dream and became a reality thanks to God Almighty and then the
generous support that the College receives from the Government of the Custodian of the Two
Holy Mosques and His Excellency the Rector.
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His Excellency the Rector of the University inaugurates the
students› building of the Health Sciences College at Lieth

The Dean of the Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah bin Ahmed Zafar, paid a
YLVLWWR+LV([FHOOHQF\'U%DNULELQ0DWRXT$VVDVWKHXQLYHUVLW\¾VGLUHFWRURIVFLHQWL¿FIDFXOWLHVRQ
Wednesday, 22 - 3 - 1438 H . He described the ambitious visit by his students, and listen to them
and their demands closely.
He said in a press statement that this honorable visit by His Excellency the Rector is a strong
motivation to achieve further development and improve the march of the Health Sciences College
at Lieth to achieve excellence and global leadership. He also expressed his keenness to inspect
the deanships, colleges and supporting units in all branches of the University. The students›
building dedicated to The Health Sciences College at Lieth, which signed a contract to be rented
by the Rector with the owner, will enable the College to raise its potential. To achieve this goal,
the College of Health will be a start for the distinguished education of the girls of this precious
province and a strong base for faculty members and female students in all health departments
WRSURPRWHWKHDFDGHPLF¿HOGDQGVFLHQWL¿FUHVHDUFKDQGZLOOKDYHDQHIIHFWLYHLPSDFWRQWKH
educational process and community service.
He also pointed out that The Health Sciences College at Lieth in all its departments and facilities
undergoes a qualitative leap under the generous patronage of His Excellency the Rector and
KLV FROOHDJXHV LQ TXDQWLW\ DQG TXDOLW\ 7KLV ZDV UHÀHFWHG LQ WKH HVWDEOLVKPHQW RI PRUH QHZ
departments in various disciplines and encouraging the citizens to join them to contribute to the
educational process., As well as ongoing support for health, education, research, academic and
social activities.
He also visited the specialized mobile clinic, and was briefed on the contents of modern medical
HTXLSPHQWWRHQDEOHSDWLHQWVWREHQH¿WIURPLWVVHUYLFHV,WDOVRLQFOXGHVSDUNLQJVSDFHVHTXLSSHG
ZLWK VPDUW GHYLFHV 7KH PRELOH FOLQLF ZDV GHVLJQHG VSHFL¿FDOO\ WR SURYLGH SXEOLF KHDOWK FDUH
Care, guidance and health education for all groups of society. The health services provided by
the mobile clinic will include basic preventive care, such as detection, examination and guidance,
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The Health Sciences College at Lieth in Al-Leith discusses
12 researches for graduate students

The Research Committee of the Health Sciences College at Lieth discussed the researches

of the graduation of its students on Thursday, 29 Sha`ban 1438 AH, corresponding to 25

May 2017, in the presence of the Dean of the College Dr. Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar
and the Head of Public Health Department Dr. Faleh bin Saud Al Yazidi, Faculty of Graduate

6WXGLHVDQG6FLHQWL¿F5HVHDUFK'U+DVVDQ(OVLGGLJ+DVVDQ'U$EGXOODK6DPVD9LFH'HDQ
for Hospital Affairs, and HE Dr. Mohammed Ahmed Fouad, Vice Dean for Academic Affairs
and Quality.

7KH UHVHDUFKHV ZHUH GLVFXVVHG LQ V\VWHPDWLF VFLHQWL¿F ZD\ ZKHUH WKH MXGJHV HYDOXDWHG
the research and discussed the students, and expressed their views on the objectivity,
performance and tools used in dealing with research.
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Final exams are successfully applied electronically at the
Health Sciences College at Lieth

In implementation of the directives of the Dean of the College of Health Sciencess, Dr.
Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar, began on Tuesday, 20 Sha`ban 1438 H, the application of
electronic tests in the Health Sciences College at Lieth, where the second level students

FRQGXFWHG WKHLU ¿UVW WHVWV HQG RI WKH VHFRQG VHPHVWHU HOHFWURQLFDOO\ $QG WKH HIIRUWV RI
the Vice Dean of the College Dr. Anas Bin Seraj Dabloul and the Vice Dean for Quality and
Academic Development Dr. Mohammed bin Ahmed Fouad, the Vice Dean for postgraduate

DQG6FLHQWL¿F5HVHDUFK'U+DVVDQ(OVLGGLJ+DVVDQDQG'U)DOHK%LQ6DXG$O<D]LGL+HDG
of Public Health Department.

The potential provided by Umm Al Qura University in electronic equipment, as well as

the efforts of the Deanship of e-learning and distance education in providing training and
technical support in the success of electronic tests.

It should be noted that the Health Sciences College at Lieth had prepared to apply tests
end of the chapter electronically the establishment of training workshops for students and
professors of the College earlier.
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Practical training for the students of Health Sciences
College at Lieth on electronic tests

On Sunday, 4 Sha`ban 1438H, The Health Sciences College at Lieth held a training workshop
open to the college students for the training of electronic tests.

The workshop was held in the computer lab, and the students were divided into groups
according to the academic year. The teachers of the college trained the students of each group
on how to access the university portal for e-learning and how to answer the electronic tests.

This was followed by a practical application where students answered an experimental test in a subject.
The students expressed their satisfaction with the system of electronic tests, and expressed
their ability to deal with this system and their willingness to take the test of electronic tests.
This training is the second training workshop, preceded by a training workshop for faculty

members, which is organized by The Health Sciences College at Lieth in preparation for the

implementation of the decision of the Dean of the College, Dr. Tariq Bin Abdullah Ahmed
Zafar to switch to electronic tests.
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Electronic Exams Workshop at Health Sciences College at Lieth

The Dean of the Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafer, sponsored
the intensive workshop titled «Electronic tests», which was held on Wednesday, 26 / 4 / 1438H
, corresponding to 26 / 4 / 2017H Dr. Anas Bin Siraj Dabloul, Dr. Faleh Bin Saud Al Yazidi, Head
of public Health Department, Dr. Asaad Bin Abduljawad, Vice Dean for Academic Quality and
Development Dr. Mohammed Bin Ahmed Fouad, Vice Dean for Hospital Affairs Dr. Abdullah
Samsaa and all stuff members. The workshop was organized within the framework of the Health
Sciences College at Lieth initiative towards digital transformation and activating e-learning, which
is sponsored by the Dean of the College and is supervised and implemented by the College
Agency for Quality and Academic Development and the Agency for Educational Affairs, and this
initiative is in line with the directions of the University towards activating the portal. The aim of this
initiative is to keep abreast of the development of technology and its potential, expand teaching
and learning processes beyond the classroom and the school environment, and provide students
with the personal skills that make them readier for studies and tests of the highest standards and
the latest technologies and enhance the concept of electronic transformation and modernity. The
'HDQRIWKH&ROOHJH'U7DUHN=DIDUH[SODLQHGWKDWVXFKVFLHQWL¿FDQGSUDFWLFDOPHHWLQJVDQG
workshops are capable of exchanging experiences, both from the lecturers in this workshop, or by
attending, in addition to discussing the challenges facing the college. Which will be with the help
of God all the tests in which all courses are 100% electronic tests. Dr. Zafar called on the professors
and heads of departments and departments to unite and work as a team to achieve the desire of
the leadership in the transformation of government bodies to electronic transactions at all levels,
noting that this trend receives the support and care and attention of His Excellency Dr. Bakri bin
Maatouq Asas, As part of the pursuit of the vision of the Kingdom 2030. The Dean of the College
for Quality and Academic Development, Dr. Mohamed Ahmed Fouad, expressed his thanks to
WKHOHDGHUVKLSRIWKH&ROOHJHZKLFKVSRQVRUHGWKLVZRUNVKRS¿QDQFLDOO\DQGPRUDOO\DQGWKDQNHG
the faculty members for their response and enthusiasm, as well as Deanship of e-learning, which
made outstanding efforts to provide technical support to College and Stuff members.
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The Health Sciences College at Lieth organizes awareness
lectures on occupational safety
The Health Sciences College at Lieth held on Wednesday, 14 th December 2016, a lecture on

the safety and security of the students and management staff of the College in the framework
of the cooperation between the Saudi experience and the Health Sciences College at Lieth.

The lectures were given by Aramco›s retired security and safety expert, a member of the Saudi
Society of Engineers Mohammed Zaker Iskandar, a security and safety expert in a private
sector company and a member of the Saudi Society of Engineers, Firas Khalid Bazheer.

7KH ¿UVW OHFWXUH ZDV GHOLYHUHG E\ (QJLQHHU 0RKDPHG =DNLU ,VNDQGDU XQGHU WKH WLWOH ©6DIHW\
Induction», during which he talked about blood borne diseases, health work environment, and

emergency plan. The second lecture was given by Eng. Firas Khalid Bazheer, under the title «Fire
Safety Management». Guests then inspected the premises of the Health Sciences College at Lieth.
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Evacuation and combating crises and disasters, and work to create a healthy and safe environment
for all management staff of colleges. The meeting was attended by the Dean of the University
College, Dr. Hamid Bin Ahmed Al Shanbari, the Dean of the Computer and Engineering Colleges
Dr. Mohammed Bin Salem Al Zahrani, the Vice Dean of The Health Sciences College at Lieth, Dr.
Anas Bin Siraj Dabloul, the Head of Social Services Department, Bin Saud Al Yazidi, and a number of
management staff of The Health Sciences College at Lieth.
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7KH +HDOWK 6FLHQFHV &ROOHJH DW /LHWK KRVWV WKH ¿UVW
consultation meeting for the deans of Al-Lieth Colleges
7KH+HDOWK6FLHQFHV&ROOHJHDW/LHWKKRVWHGWKH¿UVWFRQVXOWDWLRQPHHWLQJRIWKHGHDQVRI$O/LHWK
Colleges on Tuesday, 21 Rabi ‹Al-Awwal 1438H, in the meeting room of the College. The meeting
was aimed at enhancing communication and bridging the cooperation between the faculties and
promoting cooperation and development in the educational process and community service. The
Dean of The Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar, gave a speech
in which he welcomed the guests of the College and thanked them for attending this meeting,
expressing at the same time his admiration for the positive results that result from such effective
meetings, stressing the principle of transparency in the presentation, Fruitful in this aspect. The
College is keen to host this meeting to enhance communication between the deans of the colleges
who are the partners of the educational process. This meeting also comes within the direction of
the university and the deanship of The Health Sciences College at Lieth; it is keen to strengthen
the research, academic and societal interaction between the staff members and the deans of the
VFLHQWL¿FDQGOLWHUDU\FROOHJHV'U=DIDUDOVRVWUHVVHGWKDWWKHGHYHORSPHQWRIWKHSHUIRUPDQFHRI
the work of the colleges commensurate with the needs of the labor market, which adds a large
DPRXQWRI6FLHQFHVDQGNQRZOHGJHRIWKHSRVLWLYHLPSDFWRQWKHIXWXUHRIWKHVWXGHQWVFLHQWL¿FDOO\
and professionally, adding that this meeting will be an effective start that will follow a series of
consultative meetings, and we will make it - - a platform to consolidate the principle of cooperation,
and the involvement of all faculty members in the Renaissance that achieve what is good for the
university and the student. After that, the meeting dealt with aspects of cooperation between the
IDFXOWLHV ZKHUH KH GLVFXVVHG WKH FRRUGLQDWLRQ PHFKDQLVP LQ VRPH VFLHQWL¿F SURJUDPV WUDLQLQJ
courses and administrative development plans, and keep abreast of various programs and modern
technical mechanisms. One of the main recommendations of the meeting was the establishment
of an independent administration under the name of the Department of Security and Safety, which
effectively contributes to the control of university security and the achievement of safety in the
HGXFDWLRQDOIDFLOLWLHVDQGIDFLOLWLHV7KHPHHWLQJDOVRLQFOXGHVLQWHQVLYHFRXUVHVLQWUDI¿FWRFROOHJHV
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The Health Sciences College at Lieth in Al-Leith honored
its former Dean Dr. Fares Altaf

In honor of loyalty and appreciation at a festive ceremony attended by many College
management staff, Staff members and guests, the Health Sciences College at Lieth on
Wednesday, 24 th of February 1438H, honored its former Dean, Dr. Fares Bin Mohammed
Nour Altaf, who Exempted from the position of the Deanship by his own decision for
personal reasons. Dr. Fares is the founder of the Health Sciences College at Lieth, and has
made great efforts and contributions to the establishment of the college and its construction
XQWLOLWEHFDPHDQHGXFDWLRQDOHGL¿FHWKDWHPEUDFHVKXQGUHGVRIVWXGHQWVDQGLVDQHOLWH
VSHFLDOLVWLQWKH¿HOGVRISXEOLFKHDOWKSUHYHQWLYHPHGLFLQHDQGKHDOWKPDQDJHPHQW
The ceremony included many words and words of farewell, especially the speech of the
current Dean of the College, Dr. Tariq bin Abdullah bin Ahmed Zafar, in which he praised
the role of the former Dean and his efforts and valuable contributions to the establishment
and construction and development of the College and its academic and administrative
departments, and his role in transforming it from a dream to We are proud of him and
KLV VWXGHQWV DQG VFLHQWL¿F DQG UHVHDUFK RXWSXWV SURPLVLQJ WR FRQWLQXH WKH WHQGHU DQG
development, and praised the rest of the colleagues from the staff of the college, seeking
them help and success in their practical tasks for the good of the college and the university
and its management staff.
Then the words of farewell, thanks and gratitude came from all the management staff of the
college, and the celebrant participated in a speech in which he thanked everyone for their
great efforts they made with him in the foundation stage, and for their continued support
and good fellowship, and for their good feelings and for their beautiful farewell.
$WWKHHQGRIWKHFHUHPRQ\VKLHOGVUHFHLYHGVRXYHQLUVDQGFHUWL¿FDWHVRIWKDQNVIRUWKH
celebration, after which everyone ate lunch prepared on this occasion. The Health Sciences
College at Lieth wishes Dr. Fares Altaf success in his new practical duties.
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Assignment of Dr. Tariq bin Abdullah Ahmed Zafar as Dean
of the College of Health Sciences
The decision of the director of Umm Al-Qura University, Dr. Bakri bin Maatouq Assas, was

issued by Dr. Tarek bin Abdullah Ahmed Zafar, Dean of The Health Sciences College at
Lieth in Al-Leith Governorate, replacing Dr. Fares Bin Mohammed Nour Al-Altaf, who was
paid by his special circumstances.

The Dean of the Health Sciences College at Lieth, Dr. Tariq Zafar, expressed his thanks and
appreciation to His Excellency the Director of the University for his trust. He also expressed
his thanks and appreciation to His Excellency Dr. Fares Bin Mohammed Noor Altaf, the

former Dean of the College, for his commendable efforts in establishing the College, calling
on Allah Almighty to help him to go to college to achieve the aspirations of the university
and its students and serve the community.
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College News

Optical Communication Unit:
 Management of visual identity (logo, lines and color) of the college.
 Design and implementation of college publications.

 Design and implementation of advertising and advertising campaigns for the college.

 Filming, documenting and keeping the College›s activities, both photocopied and televised.

 Supervising the design of the college›s pavilions participating in festivals and exhibitions.
 Send college news to newspapers and the media.

 &RRUGLQDWLRQZLWKWKHPHGLDWRSUHSDUHPHHWLQJVDIWHUFRRUGLQDWLRQZLWKRI¿FLDOVLQWKH
College.

 Responding to what is published in the media after coordination with the relevant
authorities.

 Coordination and preparation of press and television conferences at the College.
 Coordination with university units to publish press releases.

 3UHSDUDWLRQRIWKHGUDIWVWDWHPHQWVRIRI¿FLDOVRIWKH&ROOHJH 'HDQDQGDJHQWVRIWKH&ROOHJH
 Publish and update the college news on its website.

 Coordination with the relevant external bodies in all aspects of the media college activities.

 Building good and positive relations with the media to highlight the image of the college
and its mission in a realistic and positive way and deliver its message to society.

 3UHSDULQJWKHSUHVV¿OH

 Taking charge of media documentation.
 Interaction with media events.

 Publishing and supervising a social networking and communication channel for the college.
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Media Unit:
 Editing the information materials for the college activities and providing the media with a copy of them.
 Preparation of comments and responses necessary to clarify the position of the college
towards what is published in the media.
 3UHSDUDWLRQRISUHOLPLQDU\GUDIWVUHTXLUHGIRUPHGLDLQWHUYLHZVZLWKWKH&ROOHJHRI¿FLDOV
 'UDIWLQJDQGUHYLHZLQJWKHVSHHFKHVRI&ROOHJHRI¿FLDOV
 Provide media professionals with the information and supporting materials they need in
their tasks related to the college.
 Production of specialized printed materials on the college.
 Document what is published in the newspapers of topics and news about the college,
 Supervising the communication content on the College›s website.
 Feed the College website with information and manage the communication process
(content management)
 Management of support sites. (Electronic journals, forums, dialogues).
 Manage college accounts on social networking sites.
 Monitor and document specialized information including:
 0RQLWRULQJFODVVL¿FDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRILQIRUPDWLRQPDWHULDOVUHODWHGWRWKH&ROOHJH
published or displayed in the media.
 0RQLWRULQJWKHFODVVL¿FDWLRQDQGSUHVHUYDWLRQRIQRQLQIRUPDWLRQDOPDWHULDOV GRFXPHQWV
books, statistics) related to the college
 3UHSDUHWKHGDLO\SUHVV¿OHLQDQHOHFWURQLFYHUVLRQDQGXSORDGLWWRWKHFROOHJHZHEVLWH
 Proposing what should be taken for media interaction with the information materials
published about the college.
 Providing information and news service to the administrative leaders in the college and
the relevant authorities in the university.
 Supervising the internal e-mail circuits for public relations.
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Public Relation and External Relations Unit:
 Receive college guests from home or abroad, accompany them and secure what they
need (from arrival to departure)

 3UHSDUDWLRQRIYLVLWLQJSURJUDPVIRUWKHFROOHJH¶VJXHVWVDQGVHQLRURI¿FLDOVRIWKH&ROOHJH
and its implementation.

 Participation in cultural events and teaching festivals and exhibitions that participate in
the college at home and abroad.

 Provide souvenirs for guests of the College as well as symbolic gifts to the public in general,

 Receive college›s audiences, identify their demands, reply to their inquiries and provide
the necessary facilities.

 Provide the internal and, external public (institutions and individuals) with the college
publications and communicate with them,

 Invite media professionals to visit the college, and to learn about its activities,

 Preparation of an annual schedule of the College›s activities and projects to highlight
these activities and projects media,

 Design programs to promote and deepen the culture of university learning and health
education in the college.

 Coordinates with various media to provide press, radio and television coverage of the

Coordinating with specialized media institutions and the various media to produce
printed, visual and audio materials that highlight activities on all levels of society.

 The reception functions for the guests to attend the events held at the college.

 Preparation and arrangement of the visits of the Dean of the College of Interior and
external in coordination with the Dean directly.

 Reservation and organization of halls and ballons events of the College (College members, students).
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Director of Public Relations at the College

Ahmed Khammash ELSayed
About the Department

Public relation is department that links the college to its internal and external audiences by
conveying the messages, ideas of the public to the Deanship of the College to study and
meet their needs.

Objectives

 Introduce the college to the public, its services, plans, programs, activities, achievements,
regulations and objectives.

 Disseminate the concepts and culture of the university’s health education to the target
audience (internal and external).

 Creating and promoting a positive image of the college.
 7RKLJKOLJKWWKHVFLHQWL¿FDFDGHPLFKHDOWKDQGFXOWXUDOUROHRIWKHFROOHJH
 Strengthening the media and communication partnership with the institutions, sectors,

and segments of society and inviting them to participate in promoting the culture of
university education, especially in the medical and health departments of the college.

 Recognize the public opinion trends and reactions to the college›s efforts and
responsibilities and make appropriate recommendations.

Public relations management includes:
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Biomedical Ethics Committee

Biomedical Ethics
Committee
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Training Committee:
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Promotion Committee:
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d. )ROORZXSWKHGLVSRVDORIODERUDWRU\ZDVWHDQGH[SLUHGFKHPLFDOVLQDVFLHQWL¿FDQGVDIHPDQQHU
e. To develop the general policy for the maintenance of laboratories and laboratories
in the College and to develop the necessary proposals for their implementation.
f. Ensure that there is periodic maintenance of laboratories and equipment and replace
the damaged ones by the end of each semester.
g. Prepare periodic reports on the levels of performance in the laboratories and
WKHVDWLVIDFWLRQRIWKHEHQH¿FLDULHVLQHDFKRIWKH¿HOGVVHUYHGE\WKHVHODERUDWRULHV
 Proposing the development plans of the laboratories in the college.
 The Unit shall submit its recommendations to the Dean of the College.
Achievements of the Committee:

Due to the periodical and weekly meetings of the committee members in the health
Sciences college resulted in the following:
 Make sure that the laboratories of the College of Health Sciencesare equipped with
the following components: (Biochemistry, Microbiology, and Parasitology Laboratory)
of equipment, chemicals and consumables for practical teaching.
 Providing two labs at the College of Health Sciencesin Al-Lieth. The students part to
teach the practical part of the materials (biochemistry, parasites, food hygiene).
 Establishment of a database of equipment, chemicals and laboratory consumables.
 Processing the research lab in the college and handing over the equipment, chemicals
and consumables by the supplying companies in accordance with the detailed items
mentioned in the treatment of the university.
 Coordinate with the companies supplying the research lab equipment to operate them
and ensure their safety and readiness to work.
 Arranging the training of College staff in the specialized laboratories in the presence of a trainer from
the manufacturer of the HPLC and GC systems during the period from 25 to 30 November 2017.
 Supply of a central store for chemicals and consumables.
 Raising an integrated draft of the requirements of the college lab for the academic year
1438 / 1439 H of the Central Laboratories Committee at the University and approved
and supply within days.
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Duties of the Committee:

 Supervising laboratories and ensuring the availability of equipment and devices and
WU\LQJWRFRPSOHWHWKHGH¿FLHQFLHV
 Inventory of materials, devices and tools in laboratories and laboratories and the
formation of databases.
 Coordination between the needs of different sections of the College of devices and
laboratory requirements to ensure optimal use of available and make the most of which
is devoted to what its items from the university›s budget.
 Prepare the orders of the departments of chemicals, glassware and tools and submit them to
the central committee of the university and follow up the insurance from the central warehouse.
 3UHSDULQJ WKH H[DFW VSHFL¿FDWLRQV RI WKH HTXLSPHQW DQG WRROV UHTXLUHG IRU WKH
departments and emptying them with procurement management models and submitting
them to the central committee of the university.
 Preparation of technical and engineering study samples to ensure laboratory needs.
 7HFKQLFDOVWXG\RIWKHKDUGZDUHRIIHUVDQGVSHFL¿FDWLRQVRIWKHFRPSHWLQJFRPSDQLHV
 7HFKQLFDOLQVSHFWLRQWRHQVXUHWKDWWKHVSHFL¿FDWLRQVRIWKHHTXLSPHQWVXSSOLHGWRWKH
laboratories are met.
 Overseeing the procurement operations according to the orders received from the
Purchasing Department of the University as well as follow up the stages of the supply,
installation, operation and maintenance by the supplying companies.
 Coordination with the Standing Committee to oversee the readiness of laboratories and
laboratories in the university to develop plans and proposals for follow-up and exploitation
of laboratories to ensure continuity of performance at the highest level through:
a. etermine the need for laboratories and laboratories for maintenance or replacement.
b. Stand on the readiness of the research laboratory and keep up with the programs of
graduate studies and research in different sections.
c. To provide all security and safety requirements in laboratories in coordination with
the security and safety department at the university and follow-up maintenance
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Colleges’ Committees
Colleges’ Laboratories Committee:
The committee of the laboratories was formed according to the decision of the Dean of
the College of Health Sciencesin Lith on 27 Sha`ban 1438H corresponding to 23 May 2017
and the membership of:
Dr. Osama Fathy Abdel Wahab

Head of the committee

Dr. Shebli Abdel Nabi Sharaf Al-Dein Member Dr. hassan Elsiddig Hassan Faragalla Member
Dr. Modawy Al-Nour Modawy El-Khalifa Member Dr. Mohamed Ahmed Sayed Fouad Member
Dr. El-Ashaary Eissa Hamdoun
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 Supervising the planning and preparation of the college budget for female students.
 Implementation and follow-up decisions of the College Council.
 Work on the development of work in the departments of female students administratively
and academically in the departments of female students.

 Coordinate and organize the administrative and organizational relationship with the

'HDQDQGWKHDJHQWVDQGKHDGVRIWKHGHSDUWPHQWVRIWKHFROOHJHLQWKH¿HOGRIKLV

specialization in terms of career sections of female students.

 Preparation of comprehensive periodic reports on the progress of the study and performance
in the departments of female students and submitted to the Dean of the College

Achievements of Vice Deanship for Girls:

 Participate in opening of the Girl students› building.
 3DUWLFLSDWHLQSUHSDULQJDQGHTXLSSLQJWKHVWXGHQWEXLOGLQJIURPRI¿FHVKDOOVDQGODERUDWRULHV
 Participate in achieving the achievements of the Vice Deanship for Academic Affairs.
 Participate in achieving the achievements of the Vice Deanship.
 Participation in achieving the achievements of the Vice Deanship for Graduate Studies
DQG6FLHQWL¿F5HVHDUFK

 Participate in achieving the achievements of the Vice Deanship for Quality and developments.
 Participate in achieving the achievements of the Vice Deanship for Hospitals.
 Participation in achieving the achievements of the Department of Public Health.
 Participation in achieving the achievements of the Department of Health Services.
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Vice Dean for Girls,

Dr. Liga Hassan Mohamed Salem
Vice deanship for girls in Brief:

It is responsible for supervising the educational, academic, research, administrative and

¿QDQFLDOSURFHVVDQGLVUHVSRQVLEOHIRURUJDQL]LQJWKHZRUNLQWKHFROOHJHLQWKHGHSDUWPHQWV
of the female students and running its affairs according to the needs of the work according
to the regulations and regulations of the Higher Education Council. The College secretary is

DSSRLQWHGE\WKH&ROOHJHPHPEHUVZKRDUHGLVWLQJXLVKHGE\WKHVFLHQWL¿FDQGDGPLQLVWUDWLYH
competencies by a decision of the Rector based on the nomination of the dean of the college.

Duties of Vice Deanship for girls:

 Supervising the implementation of the strategic plan of the college for female students.
 0DQDJHPHQWRIWKHFROOHJHCVHGXFDWLRQDOUHVHDUFKDGPLQLVWUDWLYH¿QDQFLDODQGFXOWXUDO
affairs for female students.

 Coordination and development of college relations within the university for female students.
 Supervise the provision of all the requirements of the college educational, research,
DGPLQLVWUDWLYHDQG¿QDQFLDOIRUVWXGHQWV

 Supervising the performance of academic departments.
 3UHVHUYLQJWKH¿[HGDQGPRYDEOHSURSHUW\RIWKHFROOHJH
 Work to improve the mental image of the college.
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Achievements of Vice deanship for Hospital Affairs in 1437 - 1438 H:
 Participation of the preparation of the training manual by the training committee
FRPSRVHGRIDVHOHFWLRQRIVSHFLDOL]HGDFDGHPLFVWDIILQWKH¿HOGRIWUDLQLQJ

 Coordination with the departments of health affairs in Makkah, Jeddah and Qunfudah
to train students in the year of excellence in various departments.

 Coordinated with the departments of industrial cities in Makkah and Jeddah to train

students in various factories to acquire occupational health skills during the concession
year.

 Coordinated with the hospitals of Makkah, Jeddah and Qunfudah to train students in
the excellency year.

 Coordinated with the Municipality of Makkah, Jeddah and Al-Leith to train students in
the excellency year.

 The students were distributed to different training centers and supervised the training
of students in the excellency year.

 Cooperation with Al-Leith General Hospital with the participation of College members
ZRUNLQJLQWKHGLIIHUHQWGHSDUWPHQWVRIWKHKRVSLWDOLQHDFK¿HOGRIVSHFLDOL]DWLRQ

 Participation of the day of the profession held on the complex of student activity in the
city of Al-Leith.
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 Direct the College members of the college to the various hospitals and health centers
to activate the community service, which is an integral part of the college›s mission.

 Prepare the Agency›s annual report and participate in the College annual report.
 Supervise the activities of the induction program for the excellency year of and work to
improve the mental image of the College.

 Supervising the implementation of the subjects referred to him in the areas of
specialization in hospitals and teaching.

 Follow-up updating the website of the college regard to his Vice deanship and its
administrative units.
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 Development of plans, policies, functions and objectives of the Agency.
 Conducting guidance and planning for the involvement of College members working in
WKHSXEOLFKRVSLWDOLQWKH¿HOGRIVSHFLDOL]DWLRQ

 Develop health awareness programs for the community, including the celebration of
international health days and others.

 Develop the semester and annual plan for training and follow-up implementation and
the submission of periodic reports on the work of the Agency and its activities.

 Supervising the committees and supporting units of the Agency.
 Preparation of agreements between the college and the various training facilities.
 &RQGXFW¿HOGYLVLWVWRWUDLQLQJIDFLOLWLHVDQGIDPLOLDUL]HWKHPZLWKWUDLQLQJVXSHUYLVLRQPHFKDQLVPV
 Prepare and send letters to students for training facilities.
 6XSHUYLVLQJWKHWUDLQLQJRIVWXGHQWVGXULQJ¿HOGYLVLWVDQGWKHSHULRGRIH[FHOOHQFHLQ
the various training facilities.

 Setting supervision schedules from within the college in cooperation with the heads and
supervisors of the departments and follow up the updating of supervisor’s data continuously.

 Follow up the performance of supervisors of the training departments in coordination with
the heads and supervisors of the departments to improve and develop the training process.

 &RRUGLQDWH DQG DUUDQJH IRU KRQRULQJ RI¿FLDOV DQG VXSHUYLVRUV DW GLIIHUHQW WUDLQLQJ
facilities at the end of each academic year, and discuss obstacles to training

 Coordination with other medical colleges in all training matters in the excellency year.
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Vice Dean for Hospital Affairs,

Dr. Abdulla Hamdi Semsaa
Vice Deanship in Brief:

The Vice Deanship for Hospital Affairs was established in the academic year 1437 / 1438 AH

DQGSOD\VDNH\UROHLQVXSHUYLVLQJWKHWUDLQLQJRIPDOHDQGIHPDOHVWXGHQWVLQWKH¿HOG:KHUH
the agency represents the link between the administration of the college and its students on

WKHRQHKDQGDQGWKH¿HOGWUDLQLQJIDFLOLWLHVRQWKHRWKHU7KHVHLQFOXGHEXWDUHQRWOLPLWHG
to: various health directorates (environmental health, occupational health, epidemiological
surveillance, health awareness management, health program management, vector control

and planning department) - hospitals and health centers - Ministry of Municipal and Rural
Affairs, and water desalination of the Water Authority Facilities related to public health in
the private sector, such as poultry farms and specialized food laboratories.

Objectives:

 Coordination and supervision of the training processes for male and female students.
 Activate the community service of the college.
 Support and develop relations between the College and all training facilities.
 6WUHQJWKHQLQJ VFLHQWL¿F DQG SUDFWLFDO OLQNV ZLWK PHGLFDO VFKRROV DQG RWKHU KHDOWK
Sciencescolleges in relation to training.

 Duties of Vice Deanship for Hospital Affairs:
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The Strucutre of
Quality Committee
of Public Health
Department
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Application of questionnaires to survey the opinions of students in the course:
Student feedback surveys were distributed at the end of each semester during the past
two years, analyzed statistically, and the results were redistributed to College members for
feedback work as well as for use in writing the course report.
Coordination and external communication:
 Communicate with quality coordinators in the College of Public Health and Health
Informatics to exchange experiences and future data exchange such as performance
indicators.
 Contact quality consultants in the Deanship of Quality.
Start measuring key performance indicators:

 Started by the end of the academic year 1437 - 1438 H.
 It was decided to move to electronic questionnaires to collect data that needed to be
distributed during the current academic year.
Forming some committees necessary for quality:
 Alumni Committee.
 Advisory Committee.
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for e-learning and how to answer the electronic tests followed by practical application
where the students answered a test in one of the subjects.
 Assesting Public Health Daprtemtn in the application of end of year exams electronically
at the end of the academic year 1437 - 1438 H.
7KHSUHSDUDWLRQRIFRXUVH¿OHVDQGLQFOXGHVWKHUHSRUWVRIWKHFRXUVHVIRUWKHSUHYLRXV
two years as in the attached table:
&RXUVH¿OHFRQWHQWV
Course Description

Course material (lectures,
PowerPoint).

Exams and Model answers

Models of Students’
Activities

Samples of student answers
(Different levels)

Course Report for all
semesters

Students’ marks in details

Students’ Surveys analysis

Students Attendance report
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Establishing Quality Committees in the College:

 Forming quality committees in the College and in the public health department.
 Forming sub-committees of different quality standards.
 Conduct periodic meetings of quality committees and document them with records.

Spreading the culture of quality among College members:

 A workshop was held on 16 Sha`ban 1437 under the theme of organizing quality
committees at the College of Health Sciencesin Al-Lieth.
 A workshop was held on Thursday 24 Safar 1438H corresponding to 24 November
2016 under the heading of quality standards and organization of work of the quality
committees.

Publishing the vision and mission of the college through:

 Preparation of stands that includes the vision and mission of the College.
 Dissemination of the vision and mission on the College website.
 Display the vision and message on the screens in the college.

Electronic tests:

 Training of the teachers on the electronic testing system through an intensive workshop
entitled «electronic tests» for the College members, which was held on Wednesday,
29 / 7 /1438H corresponding to: 26 / 4 / 2017 at the computer lab at the college
headquarters.
 Assesting Public Health Daprtemtn in training students on the electronic testing system.:
The students of the College of Health Sciencesat Lieth were trained in practice on
«electronic tests» before they were conducted. Where the College of Health SciencesAlLieth on Sunday, 4 Sha`ban 1438 e training workshop open to students of the College for
training on electronic tests. The workshop was held in the computer lab in the college
and the students were divided into groups according to the academic year. The teachers
of the college trained the students of each group on how to enter the university portal
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 Supervising the preparation of a plan to develop the skills of College members and
students.
 Supervise the use of technologies, e-learning, educational media, and distance education
in teaching and learning within the college.
 Provide periodic reports to the Dean of the College on the development of the work of
KLVXQLWVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHWDVNVHQWUXVWHGWRKLPDQGWKHGLI¿FXOWLHVIDFHG
 Follow up the development of educational facilities at the College and modernize the
laboratories as provided by the heads of departments.
 Establishing the internal regulations for the work of the Agency for Development
and Quality and the specializations and the general description of the duties of its
management staff and how to coordinate between its units.
 2YHUVHH WKH ¿QDQFLDO DIIDLUV DQG ¿QDLFLDO FXVWRGLHV DVVLIQHG WR WKH DJHQF\ DQG LWV
programs according to the regulations.
 Supervise the implementation of the assigned issues of development and quality.
 Implementation and follow-up activities of the awards of creativity and excellence in
academic performance, research, and career in the college.
 Develop appropriate periodic plans for the periodic review of the approved quality
standards to ensure continuous improvement in the performance of academic
departments and administrative units in the college
 Setting up a mechanism to identify the expectations, requirements and level of
satisfaction of the clients of the college (internal and external) and communicate them
to all academic departments and administrative units concerned.
 Follow-up evaluation and development of the teaching performance of the College
PHPEHUVDQGKHOSWKHPWRDFKLHYHSURIHVVLRQDODQGVFLHQWL¿FH[FHOOHQFHLQFRRUGLQDWLRQ
with the heads of departments.
 Follow-up updating the site of the college regarding his agency and its administrative
units.
 Work to improve the mental image of the college.
 Implementing the duties assigned by the Dean of the College.
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Vice Dean for Quality and Academic Development,

Dr. Mohamed Ahmed Fouad

Vice Deanship for in Brief:

The Vice Deanship for Quality and Academic Development was established by a decision
of the Rector of the Umm Al-Qura University in 1434H to practice its duties in developing
SHUIRUPDQFHVWDQGDUGVDQGUDLVLQJWKHVFLHQWL¿FDQGSUDFWLFDOOHYHOVRI6WDIIPHPEHUVLQ
the college.

Duties of the Vice Deanship for Quality and Academic Development:

 Taking over the secretariat of the College Council and approving the minutes of the
meetings and sending minutes of the meetings to the Dean of the College and follow
up the implementation of its decisions.
 To establish the concept of quality and spread its culture at the college level.
 Supervising the implementation of the quality program at the college.
 Supervising the evaluation of performance in the college.
 Supervise the implementation of the program of evaluation and academic accreditation.
 Preparation and implementation of the development ande strategic plans of the College.
 Supervising the work of the information technology center (unit).
 6WXG\WKHGLI¿FXOWLHVRUSUREOHPVIDFLQJGHYHORSPHQWDQGTXDOLW\SURJUDPVDQGSURSRVH
solutions.
 Identify the specialized training needs of College members in the academic
departments of the college and coordinate with the Deanship of Skills Development in
its implementation.
 Encouraging College members to participate in the attendance of courses, training
programs and workshops provided by the Deanship of Skills Development.
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Research Laboratory:
With the help of Allah, this dream has become a reality by the continuous generous
support of His Excellency the director of the university and the continuous interest of His
Excellency the Dean of the College, which has been established with the latest equipment,
WHFKQRORJ\ DQG WRROV WR PDNH LW DQ DWWUDFWLYH HQYLURQPHQW IRU VFLHQWL¿F UHVHDUFK 7KH
ODELQFOXGHGGHYHORSHGDQGPRGHUQHTXLSPHQWVHUYHDOO¿HOGVRI3XEOLF+HDOWKVXFKDV
microbiology analyses, medical parasites, environment tests, food and water analyses,
medical biochemical analyses and pathological analyses. The equipment has been supplied
and is currently being installed and operated by the suppliers. A training program has
been arranged for all faculty members and management staff to know how to use this
equipment. The lab will be ready for use by the end of this semester.

Postgraduate programs:

A proposal for the Master of Public Health Program is under preparation.
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Serial

University to which it
is invited

Academic Degree

Specialization

1

Putra -Malaysia

PhD

Public Health( Health and
Occupational Safety)

2

National University of
Malaysia

PhD

Public Health ( Public
Health)

3

University of Swansea,
UK

M.Sc.+ PhD

Management of health
services

4

Loma Linda - USA

M.Sc.+ PhD

Public Health ( Public
Health )

5

University of Swansea,
UK

M.Sc.+ PhD

Health Administration

6

University of Sydney,
Australia

M.Sc.+ PhD

Health
Sciences(Radiotherapy)

7

University of Oregon,
USA

M.Sc.+ PhD

Biostatistics

8

Al-Faisal University,
Riyadh

.M.Sc

Public Health ( Public
Health)

9

King Abdulaziz
University, Jeddah

.M.Sc

Biochemistry

10

Sciences University,
USA

M.Sc. + PhD +Fellowship

Public Health ( Public
Health)

11

Putra -Malaysia

PhD

Public Health ( Health
education)

12

Putra -Malaysia

M.Sc.+ PhD

Public health
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Prevalence
of $EGHOVD¿
$
*DEEDG Journal of Sciences,
Schistosomiasis in School Mohammed
N
Altahir, 2016
Children at Kejarra Basic Mohammed A Elawad
Schools, Kordofan, Sudan.

19

Seroprevalence of Kala-azar $EGHOVD¿
$
*DEEDG I n t e r n a t i o n a l
in El Hawata district, Eastern Mohammed Ali, Mohammed Journal of Applied
Sudan.
A Elawad
Research, 2016

20

Teacher’s
Perception BadrEldin H Rabih, AbdElbasit
Regarding Basic Education E Mohammed Mohammed A
Addressing
Reproductive Elawad
Health: Curricula, Materials
and Methods used.
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13

66

Histological
and
I m m u n o c h e m i c a l
Characteristics
of
Benign
Prostatic Hyperplasia in The
Sudanese Patients.

Ashraf Mohamed Elsayed, Ali
Sakran, Anil Kumar Chhotalal,
Mithani, Hassan Elsiddig
Hassan Faragalla, Abdullah
Galil Alkushi, Amal Yousif
Ahmed Elhaj Mustafa

Indian Journal of
Applied Research.
Medical Sciences,
2016

14

Evaluation of Serum Cysteine- Osama F. Mosa, Milan Skitek, Renal Failure,2016
Rich Protein ˿˺ and Cystatin C Jurij M. Kalisnik& Ales Jerin
levels for assessment of Acute
Kidney Injury after Cardiac
Surgery.

15

Validity
of
KLOTHO, Osama MosaI, Milan Skitek , Sao Paulo Med J,
2016
CYR61 and YKL-40 as ideal Ales Jerin
Predictive Biomarkers for
Acute Kidney Injury: Review
Study.

16

Tooth Brushing Practice Miaad MA Sirag, AbdElbasit Archives of Dental
among Pupils in Ellobiid EM Ahmed, Mohammed A and
Medical
Locality, Sudan.
Elawad
Research, 2016

17

Use
of
Contraceptives $EGHOVD¿ $ *DEEDG $ODD Asian Journal of
Sciences&
Among
Women
of H. Elbashir, Mohammed A. Social
Humanities, 2016
Childbearing Age at Alahfad Elawad
Center for Family Health,
Khartoum, Sudan.
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8

Urinary
Biomarkers
of Osama F Mosa, Mohammed
Diabetic Kidney Disease in Al Awad, Tariq AA Zafar, Faleh
Type II Diabetic Patients in Alyazidi, , Asmaa M Fahmy
Al-Lieth area.

16th
European
Nephrology
Conference,
October 22017-3-,
Barcelona, Spain

9

3URJQRVWLF 6LJQL¿FDQFH RI Osama F Mosa, Milan Skitek, Sanamed, 2017
Serum NGAL Against AKI Ales Jerin, Tariq AA Zafar,
in ICU elder Patients After Asmaa M Fahmy
Open Heart Surgery.

10

Job Satisfaction among Abdalla EA Simsaa, Modawy
Sudanese
Community E Modawy, Omer Ibrahim
physicians.
Abdallah,
Alashary
A
Hamdoon.

IOSR Journal of
Nursing and Health
Sciences
(IOSRJNHS, 2017

Association
of
Ki67
Proliferative
marker
expression with COX2 and
INOS Immunoreactivity in
Bladder Cancer.

Advance Research
Journal of MultiDisciplinary
Discoveries.

11

12

Hassan
Elsiddig
Hassan
FARAGALLA,
Hussain Gad elkarim AHMED,
Faris Mohammed nour ALTAF
and Ashraf Mohamed Elsayed
Ali SAKRAN

Effect of Fenugreek Seeds Ashraf Mohamed Elsayed I n t e r n a t i o n a l
on Rat’s Ovary: Histological Ali Sakran, Hassan Elsiddig Journal of Anatomy
Study
Hassan Faragalla, Asim Y. and Research, 2016
Ibrahim, Abdullah GalilAlkushi,
Anil Kumarchhotalalmithani,
Muawia
Abdel
MagidelsadigKhalafalla .
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4

5

64

Knowledge and Awareness
of Cancer Among Umm-AlQura University Students
(Al-Leith Colleges Campus)Saudi Arabia.

Ahmad Attiah Musa Al- Asian
Pacific
Dwailmi, Mohammed Fadel Journal of Health
Attiah
AL-Malki,
Hamid Sciences(APJHS),2017
Ramdan Saadallh Alzhrani,
Abdulaziz Hassan Musaa
AL-Kenani, Hassan ELSiddig
Hassan Farag Alla, Tariq A. A
Zafar, Anas Siraj Dablool, And
Faleh Saud Faleh Alyazidi.

Epidemiology of Acute
Kidney
Injury
(AKI)
Among Hospitalized and
Outpatients Frequent to AlLieth Kidney Unit (AKU).

Osama F Mosa, Mohammed A
Fouad, Tariq Aa Zafar, Asmaa
M Fahmy, Faleh Alyazidi,
Mahmoud Rizk, Ibrahim AlBrakaty, Abdulrahman AlJaady, Ahmed Al-Mafdaly
And Hamd Al-Hilaly

Epidemiology:
Open
Access
Epidemiology
(Sunnyvale), 2017.

6

Klotho in Serum - A Potential A. Jerin, O. Mosa, J. Kališnik, E u r o m e d l a b ,
Marker of Acute Kidney -ãLEHUW06NLWHN
Athens, 2017
Injury After Surgery.

7

Stunting and Associated Ebtihal A Elgozoli, Mohammed IOSR Journal of
Dental and Medical
Factors
Among
School A Elawad, Faleh S Alyazidi
Sciences2017.
Children
In
Ombada
Province, Sudan.
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Published and Accepted Publications:

3UDLVHEHWR$OODK0DQ\VFLHQWL¿FSDSHUVRI&ROOHJHPHPEHUVDQGVWXGHQWVSXEOLVKHGLQ
UHIHUHHGLQWHUQDWLRQDOVFLHQWL¿FMRXUQDOV
NO

Title

Author/s

Journal

Availability and Utilization of
Health Education Methods
for Clients in Primary Health
Care Centers in Makkah,
Saudi Arabia.

Mohammed Mosleh Alameer,
Khalid
Iyash
Alshareef,
Hussein HamiedAlkaf, Fahad
Brakah Alharbi, Abdullah
Saeed
Abdullah,
Anas
Seraj Dablool, SaadSaeed
$OJKDPGL $VLP/XW¿ -LODQL
Abdullah Jameel Halawany

Journal of Research
&Method
in
Education (IOSRJRME), 2017

2

Magnitude and Time Trend of
Acute Respiratory Infections
(ARIS) among Male School
Students and Management
staff in Al-Leith.

Saleh Abdulrazag Al Jumaie, (XURSHDQ 6FLHQWL¿F
Faisal
Almutairi,
Mazen Journal, 2017
Almuzaini, Ayed Almuzaini,
Mohammed Elawad, Anas
Dablool, Faleh S Alyazidi.

3

Quality improvement of the Omar B. Ahmed and Anas S. I n t e r n a t i o n a l
Journal
of
DNA extracted by boiling Dablool
method in gram negative
Bioassays, 2017
bacteria.
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Vice Deanship achievements for the year:
Mobile Unit for Public Health and Researches:
With the honorable presence of the adviser of the Custodian of the Two Holy Mosques,
His Royal Highness Prince of Makkah Al-Mukarramah, Prince Khalid Al-Faisal, and with the
presence of His Excellency Dr. Bakri bin Maatouq Assas, the director of the university, the
Mobile Research Unit have been launched, which by help of Allah can convey the College›s
health awareness and prevention message to all areas of society wherever they are. The
objectives of the project are summarized as:
 Participating in different community awareness, educative and health programs and
events

 Activating and motivating the participation of medical staff in community and volunteer
work to establish the culture of giving.
 &RQWULEXWLQJLQWUDLQLQJWKHVWXGHQWVRIWKHFROOHJHRQYDULRXV¿HOGWUDLQLQJVNLOOV

 Facilitating the conduct of medical surveys to contribute to the preparation of health
researcher at the faculty.
The unit was equipped with the latest equipment and tools to enable it to perform its
mission. An operating plan for this unit has been prepared.

Scholarships for Teaching assistants and lecturers:
A plan has been prepared to award scholarships for the faculty members of teaching
assistants and lecturers according to their specialties and according to the need of the
faculty for sub-specialties. In this regard, major percentages of these sub-specialties have
been provided according to the requirements of the departments
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 Receiving and following-up of the needs of the departments of researchers and faculty
members and teaching assistants in various specializations.
 Following-up the conditions of the college›s scholarships students abroad in coordination
with the concerned departments
 5HFHLYLQJWKH¿OHVRIJUDGXDWHVWXGHQWVDSSO\LQJWRWKH'HDQVKLSRI*UDGXDWH6WXGLHV
and distributing them to the departments in the college
 Receiving the decisions of the departments regarding the applications of postgraduate
students and sending them to the Deanship of Post Graduate Studies after being
approved by the College Council
 Supervising the applications of postponement and apology for non-study, as well as
deletions and additions and lists of deprivation in accordance with the regulations and
decisions issued in this regard for postgraduate students.
 &RRUGLQDWLQJZLWKWKH'HDQVKLSRI6FLHQWL¿F5HVHDUFKDWWKH8QLYHUVLW\DQG5HVHDUFK
Center at the College as well as other research institutions in relation to conducting
researches and obtaining support for them
 Coordinating with the Department of attracting and recruitment of faculty members
and researchers at the university in relation to the recruitment process, as presented
and stated by the heads of academic departments.
 (QFRXUDJLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI GLVWLQJXLVKHG VFLHQWL¿F SRVLWLRQV RU UHVHDUFK
excellence centers
 Providing periodic reports to the Dean of the College on the progress of the units in
DFFRUGDQFHZLWKWKHWDVNVHQWUXVWHGWRKLPDQGWKHGLI¿FXOWLHVIDFHG
 Supervising the units of his vice deanship
 Supervising the implementation of the subjects referred to him with a specialization in
KLJKHUVWXGLHVDQGVFLHQWL¿FUHVHDUFK
 Following-up updating the sites of the college with regard to his vice deanship and its
administrative units
 Participating in the recruitment committees of faculty members
 Working hard to improve the intellectual image of the college
 Implementing the duties assigned to him by the Dean of the College

Annual Report

|

Health Sciences College at Lieth

1437 - 1438 H

61

9LFH'HDQVKLSIRU3RVWJUDGXDWHDQG6FLHQWL¿F5HVHDUFK

Dr. Hassan Elsiddig

9LFH'HDQVKLSIRU3RVWJUDGXDWHDQG6FLHQWL¿F5HVHDUFKLQ%ULHI

7KH&ROOHJH¾V9LFH'HDQVKLSIRU3RVW*UDGXDWH6WXGLHVDQG6FLHQWL¿F5HVHDUFKLVRQHRIWKH
vices deanships of the college concerned with providing and supervising the postgraduate
programs at the college, following up and directing the scholarship students of the faculty
as well as preparing the scholarship plan according to the need of the college for different
specializations and supervising the creation of an attractive research environment for
VFLHQWL¿FUHVHDUFK

Duties and responsibilities of the College Vice Deanship for Post Graduate
6WXGLHVDQG6FLHQWL¿F5HVHDUFK

 ,PSOHPHQWLQJDQGIROORZLQJXSSROLF\RIWKHFROOHJHIRUSRVWJUDGXDWHVWXGLHVVFLHQWL¿F
research and scholarship
 Supervising the development and reviewing of admission requirements for postgraduate
studies
 Supervising the postgraduate studies at the college as well as its tests and committees
 &RRUGLQDWLQJZLWKWKHIDFXOW\XQLWVLQDOOUHOHYDQW¿HOGV
 Take Presidency of the committees of the Vice Deanship as well as reporting to the
concerned authorities
 6XSHUYLVLQJ WKH DFWLYLWLHV DQG HYHQWV RI WKH LGHQWL¿FDWLRQ SURJUDP IRU SRVWJUDGXDWH
students and following up its implementation
 6XSHUYLVLQJWKHDFWLYLWLHVDQGGHYHORSLQJWKHIDFXOW\¾VFDSDELOLWLHVLQWKH¿HOGRIVFLHQWL¿F
research
 Supervising the development of the research strategy and plan as well as putting
mechanisms for its implementation in the college.
 Supervising the provision of material support for researches from the university and
from outside funding institutions

60

Annual Report

|

Health Sciences College at Lieth

1437 - 1438 H

Vice Deanship Achievements:
Electronic services to connect with students:

The Health Sciences College at Lieth is keen to communicate with its management staff,

students and Staff members electronically through electronic lists containing e-mail and

mobile messages to all those who believe in the development of information technology
and the maximum use of all sources to ensure the preservation of time and effort and thus
contribute to the development and growth of the educational process.
Establishment of a special unit and academy in the female section:

In coordination with the Dean of Health Sciences College at Lieth, the operational plans for

WKH2I¿FHRI$FDGHPLF6HUYLFHVIRU)HPDOH6WXGHQWVZHUHFRRUGLQDWHGDQGLPSOHPHQWHG
to prepare, organize and complete all academic processes and make maximum use of the

possibilities available to students to ensure the preservation of time and effort and thus
contribute to the development and growth of the educational process.
Establishment of Alumni Unit:

The Health Sciences College at Lieth is keen on its graduates and graduates. The Alumni
Unit is established through which the College seeks to maintain contact with graduates
and graduates who are proud and proud of the college. As the student is the main focus
of the educational process, and their suggestions and professional problems, as well as

EHQH¿W IURP IHHGEDFN IURP WKHLU PDQDJHPHQW VWDII LQ WHUPV RI WKHLU OHYHOV RI VFLHQWL¿F
and practical, which helps the college in the development of academic programs and the
pursuit of continuous improvement of the outputs of education.
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 6XSHUYLVLQJ WKH FRQGXFW RI WKH ¿QDO H[DPV DQG WKH IRUPDWLRQ RI WKHLU FRPPLWWHHV
in coordination with the academic departments and the Deanship of Admission and
Registration.
 Follow up the application of acceptance and transfer controls from and to the College
and between academic departments.
 Supervising the work of the Student Affairs Committee, the Extra-Curricular Activities
Committee and the Student Club.
 Presidency of the committees of the Agency and report to the concerned authorities.
 Supervising the process of equating courses.
 Supervising the applications for postponement and apology for the study as well as
the deletions and additions to students of university studies in accordance with the
regulations and decisions issued in this regard.
 Follow up the preparation of lists of deprivation, and lists of graduates by the academic
departments.
 Supervising the implementation of the activities of the college induction week.
 Guidance and guidance of students and solving issues related to academic achievement
through the work of two years and preferably after the midterm examinations for each
semester.
 Provide periodic reports to the Dean of the College on the progress of the units in
DFFRUGDQFHZLWKWKHWDVNVHQWUXVWHGWRKLPDQGWKHGLI¿FXOWLHVIDFHG
 &RRUGLQDWLRQZLWKWKH&ROOHJHXQLWVLQWKHUHOHYDQW¿HOGV
 2YHUVHH WKH ¿QDQFLDO DIIDLUV DQG WKH DJHQF\¾V PDQGDWH DQG SURJUDPV LQ DFFRUGDQFH
with the regulations and regulations.
 Follow-up updating the college website regarding to his vice deanship and administrative
XQLWVDI¿OLDWHGZLWKWKHGLUHFWRURIWKHFROOHJHZHEVLWH
 Conducting various statistical studies on departments and colleges.
 Coordinating with the Assistant Vice Dean for Academic Affairs in the female section
 Implementing the duties assigned by the Dean of the College.
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Vice Dean for Academic Affairs,

Dr. Ahmed Bin Salem Bin Mahfouz
Vice Deanship in brief:

The Vice Deanship for Academic Affairs is responsible for supervising the implementation
of the University›s regulations and developing plans to improve the academic work and
the quality of the outputs in the College, which will contribute to building a bright future
for the country. This Vice Deanship also has several committees and specialized units that
FDUU\RXWVSHFL¿FUROHVWKDWZLOODFKLHYHWKH&ROOHJH¾VYLVLRQRIUHDFKLQJWKHKLJKHVWOHYHOV
The Vice Deanship for Academic Affairs seeks to provide a service that contributes to
the development of the professional, professional and moral training of the students by
providing the highest educational and academic capabilities And to provide educational
opportunities for the people of society, and through the investment of all available resources
WRUHDFKDVFLHQWL¿FOHDGHUVKLSWKDWHOHYDWHVVRFLHW\WRWKHUDQNVRIGHYHORSHGVRFLHWLHVDQG
achieve the development aspirations pursued by our wise leadership.

Vice Deanship duties:

 Supervising the implementation of the regulations and rules for the implementation of
the list of studies and tests for the university stage.
 Supervising the academic affairs units.
 Coordination and follow-up of the preparation of academic schedules for general
subjects for students in academic departments and coordination with other faculties in
cooperation with the Deanship of Admissions and Registration and the Committee of
Study Schedules.
 Follow up the distribution of students in different departments in coordination with the
departments.
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 Supervising the preparation of an annual report on the progress of the College›s
activities and presentation to the Dean of the College for presentation to the Advisory
Council and then submitted to the Rector by the end of each academic year.
 Prepare comprehensive periodic reports on the functioning and performance of
administrative units, support services departments, and submit them to the Dean of the
College.
 Submit a report to the Dean of the College on all the violations of the administrative
staff of the College on their required duties or any other irregularities in accordance
with the regulations and regulations.
 2YHUVHHWKH¿QDQFLDODIIDLUVDQGWKH9LFH'HDQVKLS¶VPDQGDWHDQGSURJUDPVDFFRUGLQJ
to the regulations.
 Work to improve the image of the college.
 Prepare the college budget.
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Vice Dean,

Dr. Anas Bin Seraj Dabloul
Vice Deanship in brief:

The Vice Deanship contributes to supervising many administrative and academic aspects
of the College by observing the implementation of the University›s regulations and
participating in drawing up developing policies and plans to improve the academic and
administrative work by submitting periodic reports to the College›s Deanship. The Vice
'HDQVKLSDOVRKDVVHYHUDOFRPPLWWHHVDQGVSHFLDOL]HGXQLWVWKDWFDUU\RXWVSHFL¿FUROHVWKDW
achieves the college›s aspirations for excellence and leadership.

Vice Deanship duties:

 Substitute the dean of the College in its the affairs in the event of his absence or his
assignment by the Dean.
 Implement the regulates by law of the Ministry of Education and the Ministry of Civil
Service.
 Achieve the vision and objectives of the College in accordance with the vision and
strategy of Umm Al-Qura University.
 Implementation of the duties assigned by the Dean of the College and follow-up
implementation of the decisions of the College Council.
 Participate in the preparation of the strategic plan of the College and follow-up
implementation.
 Supervising the development of the college in line with the university administration.
 6XSHUYLVLQJWKHPDLQWHQDQFHRI¿[HGDQGPRYDEOHSURSHUWLHVRIWKHFROOHJH
 The associate head of the Consultative Council, that shall shall be entrusted to the
College and implement its recommendations.
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The organizational
structure of Health
Sciences College at
Lieth

(SCFHS) for all healthcare professionals and disciplines. The head of the departmented Dr.

Asaad Abduljawad was part of the item writers for the Patient Safety section of the Nationwide
standardized SLE test.

 6FLHQWL¿FDUELWUDWLRQLQSHULRGLFDOVDQGLQWHUQDWLRQDOUHVHDUFKSXEOLFDWLRQV

 The Department of Health Services Administration was honored to represent the university
by The head of health Management services, Dr. Asaad Abduljawad as a peer reviewer in

VFLHQWL¿FUHVHDUFKMRXUQDOVLQWKH¿HOGRIKHDOWKPDQDJHPHQWSROLFLHVGXULQJWKHDFDGHPLF
\HDU$+LQDOHDGLQJVFLHQWL¿FVFKRODUO\MRXUQDORI+HDOWK3ROLF\(OVHYLHU

6FLHQWL¿FSURGXFWLRQRIWKH+HDOWK6HUYLFHV'HSDUWPHQW

7KHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQVGXULQJVWXGHQW¾VHGXFDWLRQDOHQGHDYRUVDQGZKLOHVWXG\LQJDEURDG
from Health Sciences College at Lieth. Http://www.scopemed.org/?mno=204367

Also, the head of department Dr. Asaad AbdulJawad is co-authoring 3 books in Healthcare
quality, patient safety, and healthcare risk management with faculty members at the University

of Oklahoma Health SciencesCenter and the American Institute for Healthcare Quality to be
published by 2018.

6FLHQWL¿FFRPPXQLFDWLRQDQGSDUWLFLSDWLRQLQFRQIHUHQFHV

The Department received an invitation from the American Institute for Healthcare Quality for

6FLHQWL¿F &RPPXQLFDWLRQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV GXULQJ WKH DFDGHPLF \HDU    $+ IRU

UHVHDUFKDQGVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQGXULQJWKHVXPPHURIWKHDFDGHPLF\HDU$+*RG
willing. Also , the head of the department Dr. Asaad Abduljawad received an Invitation to attend
and present a study on the impact of accreditation of hospitals in the annual conference of the
executive directors of health services in May 2019 in Turkey.
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Departmental work during the academic year 1437 / 1438 AH:

 A departmental Committee has been established and approved by the Dean.
 A curriculum committee was established in the department.

 Work is under way to develop a program in healthcare management, curriculum descriptions,
and course coding prior to its approval and implementation.

 Collaborate with the Department of Public Health by teaching an entry class for management

and strategic planning of health services for students of the fourth year of the bachelors of
public health program..

 The Department participates with the rest of the university to participate in social and
community work of College members in the development and improvement of hospitals of
the Ministry of Health in the region with extracurricular activities at Al-Leeth general hospital.

 The Department participates and is represented in the committees and councils entrusted to it.

 The Department of Health Services Administration was honored to represent Umm Al Qura

University in the Testing and examining board of the Saudi Licensing Examination (SLE)
administered by the Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS). The head of the

departmented Dr. Asaad Abduljawad was part of the item writers for the Healthcare and Hospital
Management section of the Nationwide standardized SLE test in Hospital Management

 'U$VDDG$EGXOMDZDGEHFDPHWKH¿UVWQRQ86H[DPLQHUZLWKWKH0DOFROP%DOGULJH1DWLRQDO
Quality Award in the United States, during his post-doctoral studies with Baylor University

Medical Center in Dallas, Texas, and the American Institute for healthcare Quality (AIHQ), In
Oklahoma City. http://3alyoum.com/article/33981

 The Department of Health Services Administration was honored to represent Umm Al Qura

University in the Testing and examining board of the Saudi Licensing Examination (SLE), and
board licensure examinations administered by the Saudi Commission for Health Specialties

48
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Dr. Asaad Abduljawad

Management of Health Services Department
Section in brief:

Department of Health Services at the college of Health Sciences in Al-Lieth is one of the departments
WKDWZRUNWRWUDLQLQWKH¿HOGRIKHDOWKFDUHPDQDJHPHQWRIKHDOWKVHUYLFHVDQGFRPPXQLW\KHDOWK
Part of the department›s activities depend on the concept of health promotion and prevention
DQG WUHDWPHQW RI GH¿FLHQFLHV LQ KHDOWK VHUYLFHV WKURXJK YDULRXV FXUULFXOD DQG SURJUDPV WKDW
qualify the graduate student to manage the centers of health services. In addition the program
trains students in areas of health care management, disaster management and health insurance
and health education, as well as statistical programs and statistical analysis, which is essential in
RUJDQL]LQJGDWDDQGUHFRUGVRIKHDOWKFHQWHUVDQGKRVSLWDOVRQVFLHQWL¿FEDVHVXVLQJWKHODWHVW
LQIRUPDWLRQV\VWHPVDQGFRPSXWHUL]DWLRQLQWKH¿HOGRIPHGLFDOLQIRUPDWLFV

Department Objectives:

 Training Saudis from Al-Lieth and from neighboring cities and regions of the Kingdom.
 Increase the number of managers, executives and leaders in the management of medical
services in line with the vision of the Kingdom 2030.
 5HFUXLWPHQW RI GLVWLQJXLVKHG 6DXGLV  VSHFLDOL]HG LQ WKH ¿HOG RI KHDOWK PDQDJHPHQW DQG
accompanying Sciencess, who were trained and educated from the Custodian of the two holy
mosques scholarship programs.
 Encourage students and College members to research, innovate, and develop the Saudi
KHDOWKV\VWHPE\UDLVLQJLWVHI¿FLHQF\DQGTXDOLW\
 Contribute in the Country›s strategic transformation in the health sector by training health
DGPLQLVWUDWRUVDQGOHDGHUVLQWKH¿HOGRIKHDOWKPDQDJHPHQW
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Fourth Event
Event name
Location
Time of event
Aims of the Event

Targeted
Description

44

The World Kidney Day Campaign
1st Secondary School and the crown preparatory school in Al-Lieth
10 / 6 / 1438
 Raise the level of education and awareness of the importance of
the kidneys and their functions to the public health of the individual
school students.
 Promote preventive behaviors of kidney diseases by encouraging
drinking adequate amounts of water to maintain kidneys. Not Taking
medicines without previous medical prescription to maintain kidneys
and avoid excessive soft drinks, energy drinks and preserved foods.
 Awareness about risk factors and how to live with kidney disease.
Highlighting that diabetes and hypertension are the main risk factors
for chronic kidney disease.
 Urge the initiative to examine kidney function for people with high
blood pressure or diabetes. And emphasize the importance of the
role of local and national health authorities in combating the epidemic
of chronic kidney disease.
Preparatory and secondary school students in Al-Lieth.
The World Kidney Day is a global awareness campaign aimed at
raising awareness of the importance of kidneys. Every year on
March 9th, many events and campaigns are held worldwide by
the community and the competent authorities. The theme of the
campaign was determined in line with the International Day of the
Whole and the preparation and preparation of the program began
two weeks before the start of the campaign, with the participation
of students from different levels in the Department of Public Health.
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Third Event
Event name
Location
Time of event
Aims of the Event

Targeted
Description

42

My health is in my diet Campaign
1st, 2nd 3rd Primary schools and Secondary School in Al-Lieth
15 / 6 / 1438
1. Spreading awareness and healthy culture about proper nutrition
and components of the integrated diet and addressing the different
stages of growth.
2. 'H¿QLWLRQRIWKHLPSRUWDQFHRIEUHDNIDVWDQGWKHQHHGWRGLYHUVLI\
meals and attention to washing vegetables and fruits well before
eating.
3. To meet the needs of society and to seek to solve the problem of
malnutrition, which is abundant in children.
4. The importance of drinking enough water during the day.
5. *LYH VWXGHQWV VFLHQWL¿F DQG SUDFWLFDO NQRZOHGJH DQG VNLOOV WKDW
enhance their abilities.
Primary and Secondary school female students in Al-Lieth.
An awareness campaign aimed at spreading awareness and healthy
culture about healthy nutrition during the stages of growth, knowledge
of the components of the integrated meal and addressing the different
stages of growth, the importance of breakfast, the need to diversify
meals and attention to washing vegetables and fruits well before eating.
As well as meet the needs of the community and seek to solve the
problem of malnutrition, which was widespread in children, and focus on
the importance of drinking enough water during the day. The campaign
was carried out by 25 third level students of public health.
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Second Event
Event name
Location
Time of event
Aims of the Event

Targeted
Description

40

Campaign to prevent tooth decay under the slogan (together for healthy
teeth)
1st and 2nd Primary schools and 1st Preparatory School in Al-Lieth
23 - 24 / 5 / 1438
1. Meet the needs of society and seek to solve the problem of teeth
decay, which has increased in children.
2. Spread awareness and health education about how to prevent teeth
decay.
3. 3URYLGH VWXGHQWV ZLWK VFLHQWL¿F DQG SUDFWLFDO NQRZOHGJH DQG VNLOOV
that enhance their abilities.
Primary and Preparatory school female students in Al-Lieth.
 'H¿QH WKH FRPPXQLW\ RQ KRZ WR SUHYHQW WRRWK GHFD\ ZKLFK LV
common to many people, especially children. The campaign was
carried out by students of Public Health Department, Health Sciences
College at Lieth – 38 Level II female students.
 :KHUH WKH FROOHJH FRQWULEXWHG ¿QDQFLDOO\ WR WKH FDPSDLJQ E\
allocating an actual budget to implement the activities of the
campaign which allowed the students to present the campaign
in an ideal manner. Prior to that, coordination was made with the
Education Department in Al-Lieth area. Regarding the preparation of
the paragraphs of the activities of the campaign has been the subject
of combating tooth decay.
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List of Events:

First Event
Event name
Location
Time of event
Aims of the Event
Targeted
Description

38

Awareness of the effects of smoking
Al-Iskan District in Al-Lieth
7 - 9 / 4 / 1438
Aware citizens about the health damage caused by smoking.
'H¿QLQJWKHUROHRIWKHFROOHJHLQWKHVHUYLFHRIVRFLHW\
Citizens
The event was organized by Amana where the department participated
in an exhibition that included awareness of the dangers of smoking and
drugs. The exhibition lasted for three days. The activities of the exhibition
included educating visitors about the dangers of smoking and drugs
as well as chronic diseases related to smoking and drugs. The blood
pressure level of each visitor was measured with weight and height
measurements, and medical advice and instructions were provided
based on each case. The team used various means to communicate
properly, including a smoker›s lung, smoking effects on the lung, and
DSUHVHQWDWLRQRIOHDÀHWVSDPSKOHWVDQGPRWLYDWLRQDOJLIWVIRUYLVLWRUV
Where the sheikhs and those who played the role in the process of health
awareness and support team work and praise in cooperation with the
RI¿FHRI$GYRFDF\DQG*XLGDQFHLQ$O/LHWK$O/LHWK.DIDRUJDQL]DWLRQ
and the Al-Lieth righteousness organization in addition to the Ntadbrouh
organization.
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List of researches and publication cases:
Publication

No

Title

1

Magnitude and Time trend of Acute Respiratory Infections (ARIs) among
School Students and Management staff at Al-Leith.

Yes

2

Epidemiology of anemia among the schoolchildren at Al-Leith 1438 H.

Yes

3

Epidemiology of acute kidney injury (AKI) among hospitalized and
outpatients frequent to Al- Leith kidney unit (AKU).

Yes

4

Assessment of the Knowledge and awareness of cancer among UmmAl-Qura University Students (Al-Leith colleges campus)- Saudi Arabia

Yes

5

Health and safety risk among the municipal solid waste collectors in Al-Leith.

No

6

Knowledge attitude and practice towards pharmaceutical drugs use
among patients attending Al-Leith health centers.

No

7

Assessment of nutritional status of primary school children in Al-Leith city.

No

8

Prevalence of Chronic Kidney Disease risk factors among patients
attending Al-Leith general hospital.

No

9

Prevalence of risk factors associated with hypertension among adult
hypertensive patients attending the primary health care center at AlLeith city, KSA.

No

10

Epidemiology of depression among the students in Health Science College
at Al-Leith .

No

11

Epidemiology of diabetes among diabetic patient attending at primary
health care center, Al-Leith.

No

12

An observational study of the hand hygiene initiative: a comparison of
preintervention and postintervention outcomes.

No
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A side of Students’ Graduation Projects Discussion sessions

36
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Electronic exams application:

 Public Health Daprtemenr has trained students on the electronic testing system.:

 The students of the College of Health Sciencesat Lieth were trained in practice on
«electronic tests» before they were conducted. Where the College of Health SciencesAl-

Lieth on Sunday, 4 Sha`ban 1438 e training workshop open to students of the College for
training on electronic tests. The workshop was held in the computer lab in the college

and the students were divided into groups according to the academic year. The teachers

of the college trained the students of each group on how to enter the university portal
for e-learning and how to answer the electronic tests followed by practical application
where the students answered a test in one of the subjects.

 Public Health Daprtemetn had applied the end of year exams electronically at the end
of the academic year 1437 - 1438 H.

Male section
Levels

Program

Second

Public Health

Third

Public Health

Fourth

Public Health

Yes

No

Female section
Yes

No

Number of students’ researches this year
Number of students’
researches
12

Number of published
researches
4
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Number of students
Levels

Program

Second
Third
Fourth
Excellence Year

Public Health
Public Health
Public Health
Public Health

Total

Number of
Number of Male
Female students
students
20
38
25
-

83

25
34
31
48

138
Scholars
Number
7
5
12

Campus
Male section
Female Section
Total

Total Number
45
72
56
48

221
Percent
29%
50%
35%

Appointment of new academic staff
Academic Degree

Male students section

Instructor

1

Female students Section
-

Number of passed students this year

34

Levels

Number of male
students

Pass Percent

Number of
Female students

Pass Percent

Second

34

91%

38

100%

Third

31

100%

25

100%

Total

65

95.5%

63

100%
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methods and early detection of diseases and vaccination.

 Control vector disease: one of the most important pillars of public health and is taught
in the department intensively theoretical and practical.

 Environmental health and food control. Hazardous waste disposal.

Program duration:

This program is offered within ten semesters, including the preparatory year.

Statistics:
Number of Academic staff in the department
Campus

Male section

Female Section

Academic Degree

Academic Degree

Professor

-

Associate Professor

-

Assistant Professor

11

Lecturer

6

Instructor

7

Professor

-

Associate Professor

-

Assistant Professor

2

Lecturer

2

Instructor

6

Total number of male and female staff
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24

10

34
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Department in brief:

The Department of Public Health (students) was inaugurated at the beginning of the academic
year 1434H -1435H in the Health Sciences College at Lieth. The Department of Public Health
at Health Sciences College at Lieth is one of the departments that is working to rehabilitate

FDGUHVLQWKH¿HOGRISUHYHQWLYHPHGLFLQHZKLFKLVWKHPRGHUQDSSURDFKRIPRVWFRXQWULHVRIWKH
world. The view of the World Health Organization and its directives over the past ten years has

focused on preventive medicine in various branches such as epidemiology, occupational health

and environment, maternal and child health, reproductive health and other activities that depend
on the concept of health promotion and prevention of diseases, not resort to treatment and

treatment, which leads to loss of human and material energy and disrupt the process of society,
this. But the large number of hospitals and the increase in the number of beds and high rate of

illness and hypnosis is one of the indicators of underdevelopment health and a clear indication of

the lack of prevention programs and the lack of primary health care services which are the outcome
of preventive medicine or defensive health. The department is one of the departments that work

LQWKH¿HOGRISUHYHQWLYHPHGLFLQHDQGSURYLGHVVHUYLFHVWKURXJKWKHSUHVHQFHRIFDGUHVZLWKLQ
the community, health centers, hospitals to implement the following programs and activities:

 Epidemiological survey: It aims to search for sources of infection and eradication of the
disease from its roots and not only to treat the infected persons, follow-up contact and take
WKHQHFHVVDU\VDPSOHVDQGJHRJUDSKLFDOGH¿QLWLRQRIWKHDUHDRIVSUHDGRIWKHGLVHDVH

 Health education. Epidemiological statistics and follow-up rates of disease and infection
rates and other health indicators.

 Anti-infection: the preparation and preparation of disinfectants and sterilization tools
and supervision of the disinfection in hospitals.

 Controlling communicable diseases: through educating citizens about good nutrition

32
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Dr. Faleh Al-yazidi

Public Health Department
Vision:

Achieving excellence for the graduates of the public health department in relation to the public
health of the community and the prevention of epidemics in Al-Lieth and the Kingdom in general.

Message:

To contribute to the improvement of the health services of the Saudi community in Al-Leith

and the Kingdom in general through the rehabilitation of cadres with local and international
FRPSHWLWLYHQHVVLQWKH¿HOGVRISXEOLFKHDOWK

Objectives:

1. 3URYLGLQJ H[FHOOHQW HGXFDWLRQDO SURJUDPV LQ NHHSLQJ ZLWK WKH ODWHVW VFLHQWL¿F
developments at the bachelor level.

2. 3UHSDUDWLRQRIGLVWLQJXLVKHGKHDOWKFDUHSHUVRQQHOLQWKH¿HOGRIVSHFL¿FGLVFLSOLQHVRI
public health Sciencess.

3. Spread healthy health culture and change health habits among members of society.
4. 3URYLGHTXDOLW\KHDOWKVHUYLFHVWKURXJKTXDOL¿HGJUDGXDWHV

5. 3URYLGLQJ VFLHQWL¿F DQG DSSOLHG DGYLVRU\ VHUYLFHV DQG FRQWLQXLQJ PHGLFDO HGXFDWLRQ
SURJUDPVIRUVSHFLDOL]HGVWDIILQWKH¿HOGVRISXEOLFKHDOWK

6. Conduct public health research.

7. Coordination and cooperation with health service providers.
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College in Brief:

The Royal Decree No. (5997 / MB) dated 10 / 8 /1427 AH issued for establishment of Health

Sciences College at Lieth to join the previous group of medical colleges at Umm Al-Qura
University.

Departments :

The approval of the Council of Higher Education was issued after reviewing the memorandum
of the General Secretariat of the Council, where it adopted Decision No. (1431 / 62 / 18)

HVWDEOLVKLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI VRPH FROOHJHV DI¿OLDWHG ZLWK 8PP $O 4XUD 8QLYHUVLW\
in its different departments. Including Health Sciences College at Lieth and includes the
following sections:

1. Department of Public Health has been established and currently there are students of
the year of excellence.

2. Department of Health Management and Health Informatics was established and
students were not accepted.

3. The medical secretarial department has been approved by the ministry and has not yet
been established.

4. The Department of Crisis and Disaster Management has been approved by the Ministry
and has not yet been established.
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About the College
Departments

Our Message:

Health Sciences College at Lieth aims to provide high quality academic and educational

SURJUDPVWRSUHSDUHQDWLRQDOFDGUHVWKDWDUHGLVWLQJXLVKHGVFLHQWL¿FDOO\DQGSUDFWLFDOO\RQ
DJOREDOOHYHODQGDUHKLJKO\WUDLQHGWRSHUIRUPWKHLUIXQFWLRQVHIIHFWLYHO\DQGHI¿FLHQWO\
in several health specialties, together with a commitment to values and customs. The

&ROOHJHDOVRDVSLUHVWRGHYHORSVFLHQWL¿FUHVHDUFKLQKHDOWK¿HOGVWRVXLWWKHVXUURXQGLQJ
environment and the developmental and cultural needs of the Kingdom.

Our Vision:

With the help of Allah, the College will be a leading academic institution serving the
community in the Middle East.

Our Goals:

 Preparing professional cadres qualified for leadership and development of the fields of health services.

 *LYHRXUVWXGHQWVDQH[FHOOHQWVFLHQWL¿FNQRZOHGJHDQGLQGLYLGXDOVNLOOVWKDWHQKDQFHWKHLUDELOLWLHV

 0HHWLQJWKHQHHGVRIVRFLHW\LQWKH¿HOGVRIHFRQRPLFVRFLDODQGWHFKQLFDOGHYHORSPHQW
in enriching human knowledge.

 7RFRQWULEXWHDFWLYHO\WRWKHDGYDQFHPHQWRIVFLHQWL¿FUHVHDUFKDWWKHJOREDOOHYHO

 Spreading the cultural and health awareness of the community and providing extension services.

 Contribute to community participation in all that serves the health of the Saudi citizen
and improve preventive services to society.
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Message, Vision, and Goals

that this information will be a good thing for the University and its administrative leadership
when formulating its strategic plans. We also point out that the challenges will not stop and
will not stop, so we will strive to achieve the vision of the nation soon to raise performance
rates that will help achieve the quality of the operations and activities of the College of
+HDOWK6FLHQFHV:KLFKZLOOKDYHDJUHDWLPSDFWRQWKHVFLHQWL¿FSUDFWLFDODQGUHVHDUFKIXWXUH
of our students. I conclude my message thanks to God Almighty and then to the leaders
of this generous country who generously supported the renaissance of development and
building and raise the nation and its people at home and abroad
The annual report that you have now includes information that includes agencies,
departments and supporting departments and statistical evidence of the numbers of
VWXGHQWVDWWHQGLQJWKHFROOHJHSURJUDPVHYHQWVDQGFRPPXQLW\SDUWLFLSDWLRQVWKDWUHÀHFW
the true picture of the evolution process at the Health Sciences College at Lieth which
achieves the vision and mission of our university.
Second, thanks to the leadership of our University of Glue who are closely seeking to
achieve strategies put in mind to promote the university and its management staff to the
EURDGKRUL]RQVRIVFLHQWL¿FH[FHOOHQFHSUDFWLFDODQGDFDGHPLF
Thanks to all those who participated in the stage of characterizing the reality and shaping
the future, and praising the appreciation of all our partners in the success. And thanks to all
management staff and College of the Health Sciences College at Lieth for their outstanding
performance and work hard work in the college.
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Dean’s Message

Dr. Tariq Bin Abdullah Ahmed Zafar
Praise be to Allah Endless praying for Prophet Mohamed, the last prophets and messengers
and on the family of the righteous and those who followed them with charity to the day of
religion, but after. With more optimism, we are pleased at the Health Sciences College at
Lieth to provide the summary of our efforts during the academic year 1437 / 1438 H, which
ZDVUHÀHFWHGLQWKHDQQXDOUHSRUWRIWKH&ROOHJHZKLFKLVFKDUDFWHUL]HGE\WKHDFKLHYHPHQWV
of achievements and achievements during the past year. This report is in line with the vision
of the Kingdom of Saudi Arabia (2030), which focused on the message of education and
supported his career to build an educated generation capable of taking responsibility and
making future decisions. The vision included: «Education contributes to the economy by
providing education opportunities for all in an environment Education in the Kingdom in
light of the educational policy of the Kingdom and raise the quality of outputs and to close
the gap between the outputs of university education and the requirements of the labor
market and the development of education and guide students towards the appropriate
FDUHHU DQG SURIHVVLRQDO RSWLRQV DQG WKH RSSRUWXQLW\ IRU UHKDELOLWDWLRQ DQG ÀH[LELOLW\ LQ
PRELOLW\ EHWZHHQ GLIIHUHQW VFLHQWL¿F URXWHV DQG EHFRPH DW OHDVW ¿YH 6DXGL XQLYHUVLWLHV
among the best (200) international universities by the year 1452 AH.
The commitment of the College members to achieve the objectives of Umm Al Qura
University has been the major impact on achieving the achievements of the past year after reconciling of Allah - which made success a tangible reality after it was a dream shared
by everyone. The completion of work procedures that contribute to the development of
a high-level educational system that meets the needs of the labor market and to achieve
sustainable development in the country and the participation of the diverse College in many
programs and events that are compatible with the towards a conscious and productive
society that contributes to the development of the homeland and the citizen. We hope
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Rector’s Message

Dr. Bakri Bin Matouq Assass
Praise be to Allah who honored the man and his knowledge of the statement and prayer
and peace on the best of the Prophet Muhammad bin Abdullah and Ali family and his
companions.
I was honored by Allah Almighty with my devotion and honor to the management of the
University of Umm Al-Qura in Makkah, which God honored in his Holy House and made it
a Qibla for all Muslims who beloved this city.
This puts us all a huge responsibility and a great challenge, and requires us to work together
in one team to raise our beloved university to the global universities, and the University of
Umm Al-Qura remains a beacon of Sciences, knowledge and community service. Umm AlQura University is a well-established institution with a vision, mission, goals and values to
consolidate the slogan «honor of Sciences and honor of the place».
The inauguration of the Health Sciences College at Lieth was part of the great renaissance
ZLWQHVVHG E\ RXU EHORYHG FRXQWU\ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ DQG VFLHQWL¿F UHVHDUFK XQGHU WKH
SDWURQDJHRIWKH&XVWRGLDQRIWKH7ZR+RO\0RVTXHVWRSURYLGHTXDOL¿HGPHGLFDODQG
health personnel to face health challenges at the global and local levels.
7KHPHPEHUVKLSRIWKLVDQFLHQWHGL¿FHUHTXLUHVDOORIXVWRFRQWLQXRXVO\VWULYHWRUDLVHWKH
nation and serve the citizen, and our students in the College of Health Sciences at Lieth
WREHSURXGRIWKHLUDI¿OLDWLRQWRWKLVXQLYHUVLW\EHFDXVHWKH\ZLOOEHRQHRIWKHSLOODUVRI
knowledge to raise the level of medical and health in the Kingdom.
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