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لمحة تاریخیة عن الكلیة

الدرجة العلمیة

تم إنشاء كلیة العلوم الصحیة بمحافظة اللیث بموجب األمر السامي الكریم رقم 

(٥٩٩٧/ م ب) بتاریخ ١/٨/١٤٢٧ھـ لتنضم إلى من سبقھا من مجموعة الكلیات الطبیة 

بجامعة أم القرى ولتكون احد الروافد المتمیزة للكوادر الطبیة في تخصصات مختلفة .

تم البدء ببرنامج الصحة العامة مع بدایة العام الدراسي ١٤٣٤/١٤٣٥ ھـ.

وجاري تفعیل البرامج التالیة:

١.  قسم السكرتاریة الطبیة  ٢.  قسم إدارة األزمات والكوارث

٣.  قسم اإلدارة الصحیة والمعلوماتیة الطبیة

و تعتزم الكلیة إضافة العدید من البرامج الدراسیة المقترحة:

١. قسم التمریض   ٢. قسم التخدیر

٣. قسم تقنیة األسنان    ٤. قسم األشعة الطبیة

٥. المختبرات الطبیة

درجة البكالوریوس.
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صورة لمبنى الكلیة



4

ث
حية �للي

ص
كلية العلوم ال

الرؤیة

ستكون الكلیة بعون هللا مؤسسة أكادیمیة رائدة في خدمة المجتمع على مستوى 

الشرق األوسط .

الرسالة

تسعى كلیة العلوم الصحیة إلى تقدیم برامج أكادیمیة وتعلیمیة ذات جودة عالیة، 

إلعداد كوادر وطنیة متمیزة علمیا وعملیا على مستوى عالمي، ومدربة تدریبا عالیا یؤھلھا 

ألداء مھامھا الوظیفیة بكفاءة واقتدار في عدد من التخصصات الصحیة، مع االلتزام بالقیم 

واألعراف. كما تطمح الكلیة لتنمیة البحث العلمي في المجاالت الصحیة لیتناسب مع البیئة 

المحیطة واالحتیاجات التنمویة والثقافیة بالمملكة.
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األھداف

١. إعداد الكوادر البشریة المھنیة المؤھلة للقیادة وتطویرھا في میادین الخدمات 
الصحیة.

٢ .إكساب طالبنا وطالباتنا المعرفة العلمیة المتمیزة والمھارات الفردیة التي تعزز قدراتھم.

٣ .تلبیة احتیاجات المجتمع في مجاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والتقنیة في إثراء 
المعرفة البشریة.

٤ .المساھمة الفاعلة في تقدم البحث العلمي على المستوى العالمي.

٥ .نشر الوعي الثقافي الصحي بالمجتمع، وتقدیم الخدمات اإلرشادیة لھ.

٦ .اإلسھام في المشاركة المجتمعیة بكل ما یخدم صحة المواطن السعودي واالرتقاء 
بالخدمات الوقائیة للمجتمع.

القیم

١. اإللتزام بتعالیم دیننا الحنیف وخصوصیة المكان وأخالقیات المھنة.

٢ .تبني العمل اإلیجابي بروح الفریق الواحد.

٣ .الصدق واألمانة في التعامل طریق النجاح.

٤ .االرتقاء العلمي لمواكبة التطور العالمي.

٥ .السعي الى الجودة النوعیة الشاملة في جمیع المجاالت.
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الھیكل التنظیمي

عميد ال�لية
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ملخص انجازات الكلیة

االتفاقیات الدولیة: ·
في إطار تفعیل العمل بكلیة العلوم الصحیة باللیث تم عقد اتفاقیة خدمات مع جامعة 

ماستشوستس للعلوم الصحیة والصیدلة لوضع منھج لبرنامج الصحة العامة بما یتناسب 
مع الوضع الصحي العام بالمحافظة و نظام وزارة الصحة بالمملكة.

التعاون مع  مستشفى اللیث العام في المجاالت اآلتیة: ·
١- توفیر الرعایة الصحیة ألھالي المنطقة.

٢- الوقوف على األمراض الوبائیة والمشاكل الصحیة في منطقة اللیث 
والعمل على حل ھذه المشاكل الصحیة باإلشتراك مع الكوادر الطبیة 

بالمستشفى ووزارة الصحة.
٣- تفعیل برامج التعلیم المستمر بالمستشفى بتقدیم محاضرات في 

المجاالت الطبیة المختلفة وتشمل:
أ- مكافحة عدوى المستشفیات

ب- ضبط الجودة في العمل بالمستشفى في كل األقسام
ج- إحصاء المستشفیات.

٤- المساھمة في تطویر برنامج عدوى المستشفیات.
٥- اعداد برنامج متكامل لضبط الجودة بالمختبر.

نشر الوعي الصحي بین طالب المدارس وذلك بالتنسیق مع ادارة مستشفى اللیث و  ·
ادارة التربیة والتعلیم (الصحة المدرسیة) من خالل تقدیم محاضرات منتظمة بالمدارس.

ملخص انجازات الكلیة
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١. تأسیس البنیة التحتیة للكلیة من مرافق وتجھیزات ومصادر تعلم وبرامج معلومات.

٢ .تنشیط البحث العلمي ألعضاء ھیئة التدریس ونشر األبحاث في الدوریات العلمیة 

المحلیة و الدولیة.

٣ .الحصول على اإلعتماد األكادیمي البرامجي من الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد 

االكادیمي.

٤ .تأسیس األنشطة الطالبیة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة.

ملخص الخطة المستقبلیة 

١. وزارة الصحة (المستشفیات و مراكز الرعایة الصحیة األولیة).

٢ .القطاع الصحي الخاص.

٣ .الجامعات الحكومیة والجامعات واألكادیمیات األھلیة.

٤ .وزارة الشؤون البلدیة والقرویة.

مجاالت العمل للخریجین 



www .uqu . edu . sa

 جامعة أم القرى – كلیة العلوم الصحیة باللیث
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