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طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز برابغ
يرحبون بصاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة
املكرمة مبناسبة افتتاح املباين اجلديدة لشطر
الطالبات وتخريج الدفعتني األوىل والثانية
من كلية الطب

األربعاء  20صفر  1437هـ املوافق  2ديسمبر 2015م العدد 1070

زيارة يدشن خاللها املباين اجلديدة لشطر الطالبات

صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل يرعى
حفل تخرج أول دفعتني من كلية الطب برابغ
ويضع حجر األساس للمستشفى الجامعي

يرعى صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،حفل تخرج الدفعتني األوىل والثانية من
كلية الطب برابغ  ،ويدشن سمو املباين اجلديدة لشطر الطالبات ،وذلك اليوم
األربعاء  20صفر 1437هـ مبحافظة رابغ.
وسيقوم سموه بتكرمي خريجي كلية الطب برابغ وعددهم  28طالبًا
ميثلون دفعة العام اجلامعي (2014م) ،وطالب االمتياز وعددهم  25طالبًا
ميثلون خريجي دفعة العام اجلامعي (2015م).
كما سيقوم سموة بتدشني املباين اجلديدة لشطر الطالبات وعددها
 10مباين ،عبارة عن قاعات ومباين وفصول دراسية خمصصة للطالبات،
جمهزة بأحدث التجهيزات التقنية وبتصاميم حديثة تتالءم واحتياجات فرع
اجلامعة مبحافظة رابغ.
وسيكون يف استقبال سموه خالل زيارته سعادة مدير اجلامعة
املكلف األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،وأصحاب السعادة
وكالء اجلامعة ،وعمداء كليات حمافظة رابغ ،وعدد من مسؤويل احملافظة
واألهايل.
ويطلع سموه على ما مت حتقيقه من إجنازات يف فرع اجلامعة على
جميع املستويات ،سواء على مستوى االنتهاء من املشروعات اجملدولة يف
اخلطة التنموية للمنطقة أو على مستوى املشروعات املستقبلية واخلطط
الزمنية التي تسري وفقها.
وقد رحب سعادة مدير اجلامعة املكلف بالزيارة امليمونة لصاحب

السمو امللكي األمري خالد الفيصل مشريًا إىل أن احملافظة تشهد حراكًا
تنمويًا بوترية تسارعية بفضل متابعة ودعم سموه ،مؤكدًا على أن الكل
يعمل وفق رؤية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل ،الذي أراد للتعليم أن يكون معممًا يف كافة مناطق وربوع اململكة،
ووفق فكر صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل الذي يؤكد على تنمية
اإلنسان واملكان معًا ،ويحث على حتقيق اإلجنازات والتطوير املستمر
لكافة احملافظات بدون استثناء ،مؤكدًا أن جامعة املؤسس جتني ثمار بذرة
غرسها سموه بإنشاء فرع للجامعة بهذه احملافظة الواعدة التي أصبحت
تزخر بأبنائها من اخلرجني املؤهلني يف عدد من التخصصات ،معتربًا أن
فرع اجلامعة مبحافظة رابغ أصبح رقمًا صعبًا يف معادلة املنطقة ،ولبنة من
لبنات البناء والتشييد والرخاء واالزدهار الذي تشهده املنطقة ،مبا متتلكه
من إمكانيات صناعية ومقومات اقتصادية وخدمات وطرق وبنية حتتية
متطورة .ورفع سعادة مدير اجلامعة املكلف أسمى آيات الشكر والتقدير
لسمو األمري خالد الفيصل على هذه الزيارة الكرمية وتكرميه للدفعتني
األوىل والثانية من ابنائه خريجي كلية الطب ،وتدشني سموه للمباين
اجلديدة لشطر الطالبات.
كما يضع سموه احلجر األساس للمستشفى اجلامعي الذي يقع على
مساحة  142,000مرت مربع يف مرحلته األوىل وبسعة  400سرير،
ستصل مستقبلًا إىل  800سرير خلدمة طالب وطالبات فرع اجلامعة وسكان
احملافظة بشكل عام.

Media@kau.edu.sa
كلية الطب برابغ
ثمرة من ثمرات رؤية
حكومتنا الرشيدة

كلية الطب برابغ إحدى ثمرات رؤية حكومتنا
الرشيدة الساعية لتعميم ونشر التعليم العايل يف كافة
ربوع اململكة وحمافظاتها وقراها وهجرها ،فامتدت
الرؤية امللكية لهذه احملافظة الواعدة باخلري ،ليتحول
فرع اجلامعة مبحافظة رابغ إىل خلية نحل بتكاتف جهود
اجلميع وبدعم وتوجيه ومتابعة دؤوبة من صاحب
السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،الذي دأب على زيارة
هذه احملافظة وغريها من حمافظات املنطقة وقوفًا على ما
حتقق من إجنازات تنموية ومشروعات إنشائية ،ودعمًا
ومتابعة للمشروعات التنموية القائمة ،حرصًا من سموه
الكرمي على أن تنهض هذه احملافظة وتسهم يف التنمية
الشاملة التي تشهدها اململكة يف هذا العهد الزاهر عهد
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز،
حفظه اهلل.
جتني حمافظة رابغ اليوم ثمار جهود سنوات من
العطاء واجلد واالجتهاد والبناء والتشييد ،جنني نخبة
من خريجي كلية الطب مبحافظة رابغ التي كانت باألمس
حلمًا واليوم أصبحت واقعًا وحقيقة أمام أعني اجلميع،
نشهد اليوم تخرج أول دفعتني من دفعات هذه الكلية
الواعدة ،أطباء متخصصون يف عدة جماالت ينطلقون
بجدارة نحو سوق العمل خلدمة اجملتمع وصحة
املواطن .ومل يكن ذلك ليتحقق لوال احلرص من حكومة
خادم احلرمني الشريفني على توفري سبل النجاح والبنى
التحتية واملعامل واملباين الدراسية والبيئة احملفزة على
النجاح مبا يتالءم وطموح أبناء هذه احملافظة.
نرحب أجمل ترحيب بصاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل ،ونهنئ أنفسنا وأبناءنا بهذه النخبة من
اخلريجني األطباء ،ومازال العطاء مستمرًا فسموه
سيدشن املباين اجلديدة للطالبات ،إعالنًا من سموه
يف بدء مسرية جديدة من بناء وإعداد أجيال من
بناتنا الطالبات يف ميادين العلم واملعرفة ويف خمتلف
التخصصات ،ليسهمن بدورهن يف بناء هذا الوطن الغايل
على قلوبنا.
كل الشكر والتقدير واالمتنان ملقام خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل العهد
وسمو ويل ويل العهد ،حفظهم اهلل ،على ما يقدمونه لهذا
الوطن من دعم واستثمار يف اإلنسان واملكان ،وهنيئًا
لنا بهذه اإلجنازات التنموية ،وهذه النخبة املباركة من
خريجي كلية الطب  ،واهلل املوفق .
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير الجامعة المكلف
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كلية الطب برابغ  ..ريادة أكاديمية وبحثـــــ

نبذة عن كلية الطب برابغ:
كلية الطب برابغ هي من أحدث كليات الطب يف اململكة العربية
السعودية حيث استقبلت الكلية أول دفعة لها عام  1430هـ 2009
ميالدي وتقع الكلية يف مدينة رابغ الصناعية على البحر مباشرة,
و قد حرصت الكلية منذ نشأتها على أال تكون جمرد نسخة من كليات
الطب األخرى يف اململكة والشرق األوسط بل عملت على تطبيق نظام
التدريس التكاملي الذي يسمح للطالب بفهم اجهزة اجلسم و دراسته
من جميع جوانبه يف نفس الوقت مما يوفر فرصه كبرية لالستيعاب
املوضوع بشكل كامل مع العلم انه يتم التطبيق يف املستشفى يف نفس
الوقت .
وتضم الكلية األقسام التالية :
• قسم العلوم األساسية.
• قسم األمراض الباطنية.
• قسم اجلراحة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قسم علم وظائف األعضاء.
قسم علم األمراض.
قسم األنف واألذن واحلنجرة.
قسم طب األطفال.
قسم التشريح.
قسم علم األدوية.
قسم أمراض النساء والوالدة.
قسم طب األسرة واجملتمع.
قسم الكيمياء احليوية السريرية.
قسم الكائنات الدقيقة.

الرسالة
تهدف اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية الطب برابغ تطوير احملتوي األكادميي
وتقدمي برامج تعليمية ذات جودة عالية لطالبها وطالباتها لتخريج أطباء أكفاء
لديهم املعلومات واملهارات والقدرة علي القيام بدور فعال يف اجملال الطبي
وخدمة اجملتمع.
• حتقيق املعايري العاملية يف التعليم الطبي وتقدمي الرعاية الصحية
وفق أسس علمية تطبيقية وإجراء األبحاث العلمية الدقيقة وسد حاجة القطاع
الطبي السعودي باجملاالت الطبية اخملتلفة والوصول إىل مستوى صحي
أفضل للمجتمع احمللي يف اململكة العربية السعودية.

الرؤية
أن تكون الكلية رائدة ومتميزة أكادمييا وبحثيا يف اجملال الطبي يف
منطقة الشرق األوسط

أعداد الطالب

األهداف
• تدعيم املرافق الصحية يف اململكة بالكفاءات العالية من األطباء
• تعليم وتدريب الطالب واألطباء يف جمال الطب وتخصصاته اخملتلفة
• االرتقاء بالسلوك الصحي الوقائي يف اجملتمع
• تقدمي خدمات صحية عالية اجلودة للمجتمع

أعداد أعضاء هيئة التدريس والكادر اإلداري

اً
اً

تقرير
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ــــــية وتدريـس وفق نظام تطبيقي تكاملي

المرافق والمعامل
وتضمن الكلية أيضًا عددًا من املرافق واملعامل على
النحو التايل:
• مكاتب إدارة الكلية
• الفصل التفاعلي الذكي
• معمل التشريح التفاعلي ثالثي األبعاد
• معمل املهارات السريرية
• معمل األبحاث (Pharmacology,
)Molecular Biology
• معمل الكيمياء احليوية ()Biochemistry
معمل الكائنات الدقيقة (Medical
•

)microbiology
• معمل وظائف األعضاء ()Physiology
• معمل االمراض و االنسجة املرضية
((Pathology and Histopathology
• كذلك مكتبة الكلية.
الفصل التفاعلي الذكي
يحتوي هذا الفصل على عدد  36جهاز حاسب آيل
متصلة بشبكة داخلية و يتحكم بها جهاز حاسب آيل
رئيسي و جميعها متصلة بشبكة االنرتنت داخل نطاق
اجلامعة.

مكتبة الكلية الطبية:
تضم املكتبة العديد من الكتب يف اجملاالت الطبية،
كما تضم عدد من اجهزة احلاسب آيل لتكون مبثابة مكتبة
إلكرتونية يستخدم الطالب فيها اجهزة احلاسب االيل
للدخول ايل شبكة املكتبة الرقمية السعودية للحصول علي
احدث املراجع والدوريات الدولية .
معمل التشريح التفاعلي ثالثي األبعاد
يتميز هذا املعمل بقدرته على التفاعل ما بني الطالب و
أعضاء اجلسم اخملتلفة بحيث يتيح للطالب فرصة التعلم

الذاتي و القدرة على التعرف على أعضاء اجلسم اخملتلفة
بشكل تفاعلي جذاب.
أعداد المعيدين والمعيدات:
يصل عدد املعيدين واملعيدات حاليا حوايل 120
معيدًا من الذكور واإلناث و مت البدء يف ابتعاثهم ليكونوا
نواة التدريس بكلية الطب برابغ بعد عودتهم من بعثاتهم
حيث مت إبتعاث عدد منهم إىل الواليات املتحدة وكندا
وإجنلرتا واسرتاليا واملانيا وفرنسا والتحق بعضهم
يف برامج للهيئة السعودية للتخصصات الصحية حلني
إبتعاثهم.

المشروعات البحثية

القسم

عدد المشاريع البحثية

علم االدوية

 9أبحاث علمية
 2بحثان علميان

عمادة البحث العلمي بالجامعة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية

علم االمراض

 3أبحاث علمية
 2أبحاث علمية استراتيجية
 2أبحاث علمية

عمادة البحث العلمي بالجامعة
عمادة البحث العلمي بالجامعة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية

الكيمياء الحيوية السريرية

 3أبحاث علمية
 2أبحاث علمية
بحث علمي

عمادة البحث العلمي بالجامعة
الوقف العلمي بالجامعة
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية

أمراض الباطنة

بحث علمي

الوقف العلمي بالجامعة

علم وظائف االعضاء

بحث علمي

عمادة البحث العلمي بالجامعة

الكائنات الدقيقة

بحث علمي

عمادة البحث العلمي بالجامعة

القسم
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متابعات

البحث العلمي بكلية الطب برابغ أحد ركائز العملية
التعليمية وجزء ال يتجزأ من رؤية ورسالة الكلية

تسعى كلية الطب برابغ إىل املساهمة يف اجلهود التي تبذلها جامعة
املؤسس يف جمال البحث العلمي ،حيث شهد هذا اجملال األساسي تطورًا
ملحوظًا منذ نشأة اجلامعة ،وتسري كلية الطب برابغ على نفس النهج باعتبار
البحث العلمي ركيزة من ركائز العملية التعليمية ،ومنذ نشأة الكلية برابغ وهي
تضع البحث العلمي من بني أهدافها األساسية ،ويف سبيل ذلك نظمت الكلية
العديد من األيام البحثية ،باستضافة نخبة من الباحثني والعلماء املتميزين ،كما
تقوم بتشجيع باحثيها وأطبائها وأعضاء هيئة التدريس بكافة األقسام بالكلية
على النشر العلمي يف اجملالت احملكمة واملصنفة دوليًا ،وقد أثبت أعضاء هيئة
التدريس واألطباء بالكلية قدرتهم على املنافسة ليس فقط على املستوى احمللي
وإمنا على املستويني اإلقليمي والدويل.
كما أظهر منسوبو كلية الطب متيزًا ملحوظًا على مستوى جودة األبحاث
العلمية وقدرتهم على املنافسة والنشر العلمي املتميز ،خاصة أن الكلية تتميز
بحداثتها وبتوافرها على أحدث التقنيات احلديثة يف جمال الطب ،وكذلك
توافرها على معامل على أعلى مستوى من اجلودة والدقة يف إجراء األبحاث
العلمية الطبية.
ويف هذا السياق نظمت كلية الطب برابغ أيام بحثية شارك فيها العديد من
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثني ،من خالل موقع الكلية اإللكرتونية،
حيث يتم فتح الباب لتسجيل امللخصات واألوراق العلمية للمشاركة يف تلك
األيام البحثية ،ويتم تنظيمها بشكل دوري ألهمية البحث العلمي يف مسرية
الكلية.

متابعات
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تعزيزًا لدورها يف خدمة اجملتمع وأبناء احملافظة

كلية الطب تساهم يف التوعية والتثقيف الصحي
بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية
حتقيقًا ألهدافها ورسالتها ورؤيتها يف
التوعية والتثقيف الصحي ،نظمت كلية
طب برابغ العديد من الفعاليات التوعوية
والتثقيفية منها حملة توعوية بالتعاون
مع مراكز الرعاية الصحية األولية
برابغ حتت شعار يوم التثقيف الصحي
لألمراض املزمنة وكان مقر احلملة عدد
من األسواق التجارية وتنظيم حماضرات
توعوية بفرع اجلامعة برابغ ،وشملت
الفعاليات حماضرة تفاعلية تثقيفية عن
أبرز األمراض املزمنة وكيفية التعايش
معها بعنوان “كيف تعيش منطًا صحيًا”
قدمها الدكتور مروان عبدالرحمن باكرمان
األستاذ املساعد بكلية الطب برابغ بجامعة
امللك عبدالعزيز واستشاري طب األسرة
واجملتمع ،إىل جانب أخذ قياسات السكر
والضغط وضغط العني والوزن والربو
جلميع األعمار عرب الكادر الطبي املشارك
من اجلنسني إىل جانب تقدمي التوعية
الصحية باألمراض املزمنة وتقدمي
االستشارات الطبية من قبل األطباء
املتخصصني وجمع معلومات وعمل
إحصاءات عن طريق االستبيانات
تفعيل المساهمة في تعزيز
ونشر الثقافة الصحية في مجتمع
رابع .
وتأتي هذه الفعاليات إميانًا من كلية
الطب بجامعة امللك عبدالعزيز بأهمية
التثقيف الصحي ومتكني الناس من
حتديد مشكالتهم الصحية واحتياجاتهم
ومساعدتهم يف حل مشكالتهم ،فضلًا عن
تفعيل املساهمة يف تعزيز ونشر الثقافة
الصحية يف جمتمع رابغ إىل جانب
تزويد أفراد اجملتمع باملعلومات الصحية
األساسية وتشجيع السلوكيات الصحية
املفيدة ودعمها من أجل االستمرارية
والعمل على تعديل أو تصحيح االجتاهات
واالعتقادات الصحية اخلاطئة وتكوين
اجتاهات صحية سليمة.
مشاركة واسعة من منسوبي
كلية الطب برابغ في الحمالت
التوعوية
وشهدت فعاليات يوم التثقيف الصحي
مشاركة منسوبي وطالب كلية الطب برابغ
وجميع اجلهات اخملتصة لتعزيز الثقافة
الصحية لدى اجملتمع وتفعيل دور اجلهات
األكادميية يف خدمة اجملتمع ،وتعزيز
العمل التطوعي وروح التعاون وخدمة
اجملتمع لدى منسوبي وطالب كلية الطب
برابغ.
يذكر بأن يوم التثقيف الصحي
لألمراض املزمنة تظهر أهميته من خالل
التثقيف الصحي لتمكني الناس من
حتديد مشكالتهم الصحية واحتياجاتهم
ومساعدتهم يف حل مشكالتهم السيما يف
ظل االرتقاء مبفاهيم التثقيف الصحي
مؤخرًا حيث أصبح علمًا من علوم املعرفة
يستخدم النظريات السلوكية والرتبوية
وأساليب االتصال ووسائل التعليم
ومبادئ اإلعالم لالرتقاء باملستوى الصحي
للفرد واجملتمع
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سمو أمري املنطقة يـــدشن املبانـي الجديدة لشطر الــطـالبـــــــ

تنفيذًا لرؤية حكومة خادم
احلرمني الشريفني الساعية إىل
االهتمام بتعليم الطالبات ،وتوفري
البنية التحتية املالئمة للتحصيل
العلمي على أعلى مستوى ،وتتويجًا
لتوجيهات صاح السمو امللكي
األمري خالد الفيصل مستشار خادم
احلرمني الشريفني أمري منطقة
مكة املكرمة بتنفيذ مشروعات
خاصة بتعليم الطالبات مبحافظة
رابغ ،فقد كان هناك اهتمام خاص
من اجلامعة بتعليم الطالبات ومت
تخصيص ميزانية ضخمة جتاوزت
املليار ونصف املليار ريال ،ورفعت
اجلامعة شعار النهوض بالتعليم
اجلامعي للطالبات ،ملبية احلاجة
امللحة ملباين جديدة تزيد من
الطاقة االستيعابية لفرع اجلامعة
مبحافظة رابغ ،وتنفيذًا للرؤية
امللكية السامية ،تضافرت اجلهود
ومت الدفع مبشروعات إنشائية
خاصة بهن ،وتخصيص امليزانيات
الهائلة الستكمال بناء هذه الصروح
التعليمية للطالبات باجلامعة
وفروعها وتصحيح أوضاعهن،
وتوفري البيئة املناسبة لهن.
توقيع عقود تنفيذ
مشروعات شطر الطالبات
ويف هذا اإلطار وقعت اجلامعة
عقد مشروع تنفيذ مشروعات شطر
الطالبات بفرع اجلامعة برابغ على
مرحلتني بتكلفة تزيد عن (200
مليون ريال) من ميزانية وزارة
التعليم تضم عدد( 10مباين) هي

تقرير
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ــــــــات ويطلع على املشروعات اإلنشائية قيد التنفيذ والرتسية

كلية الطب وكلية العلوم وكلية
علوم احلاسبات وتقنية املعلومات
وكلية إدارة األعمال وكلية اآلداب
ومبنيني للفصول الدراسية ومبنى
إداري ومبنى لسكن الطالبات،
مت االنتهاء وتسليم  8مباين منها
وسيتم استكمال املشروع يف القريب
العاجل.
طرح مشروعات للتدريب
الطبي والمعامل الصحية
وكلية العلوم والحاسبات
كما طرحت اجلامعة عددًا من
املشروعات للتدريب الطبي واملعامل
الصحية وكلية العلوم واحلاسبات
وتقنية املعلومات واآلداب واألعمال
وكذلك مباين كليات وفصول دراسية
ومباين لعمادة شؤون الطالبات
والكافترييات والعيادات الطبية
واملكتبات املركزية.
تخصيص ميزانيات
ضخمة للمشروعات اإلنشائية
كما يجري تنفيذ مشروع عمالق
بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ بقيمة:
 118.716.547ريال ،ومن املشاريع
قيد التنفيذ واملنفذة وقيد الرتسية
تلك التي تشمل املستشفى اجلامعي
يف املرحلة األوىل ومبنى املعامل
والفصول الدراسية ومشروعات
شطر الطالبات وكلية الهندسة
واحلاسبات والعلوم واآلداب ،وتبلغ
يف جمملها  9مشاريع قيمة املشاريع
 1.242.586.008 :ريال.
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متابعات

تأكيدًا حلضورها ومتيزها احمللي واإلقليمي والعاملي

كلية الطب برابغ تشارك بفعالية يف املؤتمر العلمي الـعاملــــــ
شاركت كلية الطب برابغ
يف عدد من الفعاليات احمللية
واإلقليمية كان من أبرزها
مشاركتها الفعالة يف املؤمتر
العلمي العاملي التاسع لطالب
الطب يف دول جملس التعاون
اخلليجي الذي استضافته
دولة اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة .الذي نظم
حتت رعاية معايل الشيخ
حمدان بن مبارك آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث
العلمي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة والرئيس األعلى
جلامعة االمارات مبدينة العني
والذي استمر ملدة خمسة أيام
مبشاركة ما يزيد عن 1000
طالب من خمتلف كليات
الطب بدول جملس التعاون
اخلليجي ،وذلك خالل الفرتة
بني 1436/3/8-4هـ.
فتح آفاق جديدة
لطالب الكلية
وقد فتح هذا املؤمتر
آفاقا لطالب الكلية للقيام
بعمل ريادي يف اجملال الطبي
من خالل مساهماتهم يف
الدراسات والبحوث العلمية
و تفاعلهم مع مناذج متميزة
يف اجملال الطب ،وكان هدف
مشاركة الكلية يف مثل هذه
املؤمترات العاملية حتقيق
رؤيتها ورسالتها وأهدافها
يف تبادل اخلربات مع جهات
مماثلة عامليًا وحتقيق التكامل
بني أبناء دول اخلليج العربي
وخلق حراك علمي يربط بني
أطباء الدول املشاركة ،وكذلك
نشر أوراق علمية بحثية من
إعداد الطالب لإلسهام يف
التعاون البحثي على مستوى
اخلليج خلدمة القضايا امللحة
يف اجملال الطبي.
االستفادة من
الخبرات والتجارب
الدولية
وقد استضاف املؤمتر
أكرث من  1000طالب من كليات
الطب من دول جملس التعاون
باإلضافة اىل السودان واليمن
وكندا وامريكا وبريطانيا
وبولندا.

متابعات
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ـــــــي التاسع لـطالب الطب يف دول مجلس التعاون الخليجي
المشاركة بفعالية في
المعرض المصاحب
وكانت فعاليات املؤمتر
تتضمن إقامة معرض علمي
باإلضافة اىل تنظيم حوايل 18
ورشة عمل يف خمتلف اجملاالت
الطبية كما استضاف املؤمتر 3
متحدثني رئيسيني يف جماالت
وتخصصات خمتلفة.
تحقيق نتائج إيجابية
في المؤتمر
ومتثلت مشاركة كلية الطب
مبحافظة رابغ وكذلك كلية طب
بالفرع الرئيس بأكرث من 36
مشاركة بحثية ،باإلضافة إىل
املشاركة يف املعرض املصاحب
للمؤمتر حيث حققت الطالبة
ملى بنجر املركز األول مبلصق
علمي بعنوان «Maternal
Outcomes of Breast
Milk Feeding in
King
Abdulaziz
U n i v e r s i t y
Hospital,
Saudi
 « Arabiaمبشاركة كل
من حنان الفاروقي وهيفاء
الشيخ وعفاف غنيم ومشاعل
الصامطي وأمل املالكي
بإشراف الدكتورة هال
موصلي وذلك من ()146
مشاركة بحثية من نفس
النوع كما حققت أيضًا الطالبة
فاطمة الصومايل على املركز
الثاين بعرض تقدميي بعنوان
Lifestyle
«Habits
and their relation to
measure of obesity
amongst
adults
 living in JeddahSaudi Arabia: A
C r o s s -s e c t i o n a l
 « Studyمبشاركة كلًا من
سارة اجلودي وامتنان مري
وإميان كتبي وياسر اجلداوي
وأحمد اخلطيب وأسامة دعجم
وأنس سلمان وثامر زغبي
بإشراف أ.د  /سهاد باحجري
وذلك من ( )136مشاركة بحثية
من نفس النوع من خمتلف
اجلامعات على مستوى دول
جملس التعاون اخلليجي كما
نالت مشاركة طالب وطالبات
اجلامعة إعجاب املشاركني من
الدول األخرى.
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متابعات

كلية الطب تنظم أنشطة
اجتماعية متنوعة لخدمة طالب وأبناء املحافظة

تعد األنشطة االجتماعية أحد املكونات الداعمة
للمجتمع و للطالب خالل دراسته ،وذلك من خالل وضع
برامج متنوعة وجيدة ،كما يعترب من وسائل حتقيق أهداف
وغايات الرتبية ،فهو يسهم يف تهيئة الطالب ملواجهة أعباء
احلياة بعد التخرج ،وذلك بإشراكهم يف الربامج التي

تتوافق مع العملية التعليمية وتدعمها لتعكس التفاعل بني
الكلية والبيئة واجملتمع لتصبح الكلية مصدر هام لنشر
الوعي الديني والعلمي واالجتماعي والثقايف والتي تسهم
يف حتقيق أهدافها.
وإميانًا من الكلية بأهمية احلراك االجتماعي فقد

نظمت الكلية العديد من األنشطة االجتماعية تتخللها
فقرات ترفيهية وتوعوية الستشعار أهمية احلفاظ على
الصحة والوقاية من األمراض .وغريها من الفعاليات
التشاركية بني جمتمع احملافظة ،حتقيقًا لألهداف التي
أنشئت من أجلها كليات احملافظة بشكل عام وكلية الطب

بشكل خاص ،فقد كان إنشا فرع اجلامعة مبحافظة رابغ
جتسيدًا الهتمام الدولة الرشيدة بالتعليم وتعميمه يف
كافة ربوع حمافظات اململكة ،وتوسيع قاعدته يف أرجاء
الوطن ،واستكمالًا لدور اجلامعة يف اإلسهام يف اجملال
التعليمي والتوعوي وتعزيز األنشطة االجتماعية،
وهذا الدور الذي تسعى الكلية للقيام به لنشر العلم
واملعرفة والتالحم يف هذه احملافظة املتميزة مبوقعها
االسرتاتيجي ،فكلية الطب من الكليات األساسية التي
بدأت تخطو خطوات كبرية لتحقيق أهداف حكومتنا
الرشيدة يف هذا العهد الزاخر بالعطاء.
كما تقوم الكلية بتنظيم العديد من الفعاليات
االجتماعية بني منسوبيها سواء داخل الكلية أو خارجها،
وذلك إميانًا منها بأهمية تلك األنشطة االجتماعية يف
حتقيق أهدافها .ويتخلل األنشطة الداخلية للكلية تكرمي
الطالب املتميزين واملبدعني ،وتشجيعهم على التميز
يف مسريتهم التعليمية ،وكذلك دعوة أبناء احملافظة من
قطاعات أخرى ملشاركة الكلية أنشطتها ،وإقامة بعض
الفعاليات التوعوية ذات البعد االجتماعي.
كما تسعى األنشطة االجتماعية التي تقوم بها
الكلية إىل التعريف بالكلية وبراجمها وأقسامها العلمية،
والتخصصات املتاحة ،وأهمية حتفيز الطالب على
االجتهاد والتميز وحثهم على االنضمام إىل الكلية
واالستفادة من اإلمكانات املتاحة والبنية التحتية
والتقنيات احلديثة التي تتوافر يف الكلية وغريها من
كليات فرع اجلامعة مبحافظة رابغ .وكذلك تعريفهم
باملشروعات املستقبلية التي تسعى الكلية إىل حتقيقها
يف املستقبل القريب ،وكذلك االستماع على أسئلة
الشباب والطالب واقرتاحاتهم واالستجابة إىل تطلعاتهم
وإشراكهم يف املشروعات املستقبلية التي تعتزم الكلية
إقامتها .كجزء من العمل التشاركي التعاوين بني الكلية
واجملتمع بكل فئاته العمرية.

ترحيب
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طالب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات جامعة امللك عبدالعزيز برابغ

يرحبون بصاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمني الشريفني
أمري منطقة مكة املكرمة

بمناسبة افتتاح املباني الجديدة لشطر الطالبات
وتخريج الدفعتني األوىل والثانية
من كلية الطب
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كلية الطب برابغ  ..استحداث أقسام علمية متخصصة وتأســـــــ

حرصت جامعة املؤسس على أن يكون فرعها
مبحافظة ربغ متكاملًا ،ومت البدء بتأسيس الكليات
األساسية ،فكانت األولوية لكلية الطب التي تقوم بدور
فعال يف خدمة احملافظة وأبنائها ،وتكوين جيل من
الكفاءات الطبية القادرة على تقدمي اخلدمات الطبية
والصحية يف جميع التخصصات ،فكان احلرص على
تنويع الربامج الدراسية الطبية واستحداث األقسام
العلمية يف كل التخصصات الطبية ،وفيما يلي عرض
باألقسام الطبية املتوافرة يف كلية الطب برابغ:
الجزء األول  :أقسام العلوم الطبية
االساسية
أو ً
ال :قسم وظائف األعضاء:
مت اختيار اسرتاتيجيات التدريس يف القسم
لتتماشى مع املناهج التي تدرس ،واحتياجات الطالب،
وخمرجات التعلم املقصودة .وتشمل أساليب التدريس
إىل جانب الطرق التقليدية ،مناقشة جمموعة صغرية،
عروض عملية إلكرتونية ،لعب األدوار ،دراسات احلالة،
العرض الفردي ،التعليم الطبي القائم على احملاكاة يف
اخملتربات السريرية واملهارات ،وجمموعة متنوعة
من التدريب العملي على األنشطة التعليمية للطالب.
وتشمل املرافق التعليمية بالقسم األجهزة عالية
األداء واحلصول على البيانات (PowerLabÒ،
 ،)ADInstrumentsكما تستخدم الفصول
الذكية .وإىل جانب التدريس اجلامعي ،يشارك أعضاء
هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي وقد نشرت
للقسم عدة أبحاث معرتف بها.
يعد هذا القسم من أهم أقسام العلوم الطبية
األساسية ،ويقوم بتدريس مقررات يف إطار نظام
التدريس املتكامل ،ففي السنة الثانية (أ) يتم تدريس
اجلهاز العصبي املركزي الهيكلي ،ووحدة األساسية،
واجلهاز العضلي.
ويف السنة الثالثة (ب) يتم تدريس اجلهاز القلبي
الوعائي واجلهاز الهرموين واجلهاز الهضمي ،وجهاز
املناعة والدم والليمفي والتغذية واأليض واجلهاز
التناسلي واجلهاز التنفسي واجلهاز البويل
ويف السنة الرابعة يتم تدريس املهنية
واألخالقيات.

ثانياً :قسم الكيمياء الحيوية
يعد هذا القسم من أهم أقسام العلوم الطبية
األساسية ،ويقوم بتدريس مقرر الكيمياء احليوية
السريرية ،والطب اخملربي ،والتغذية  ،واأليض،
والوراثة الطبية ،واجلهاز البويل ،والقلب واألوعية
الدموية واجلهاز التنفسي واجلهاز الهضمي ،واجلهاز
العصبي املركزي ،وأمراض الدم واملناعة واجلهاز
اللمفاوي.

ثالثاً  :قسم التشريح
ويتميز هذا القسم القسم بتوفر وحدة التشريح
العملى ( )Morgueالتي تستخدم اجلثث البشرية
احلقيقية حيث يتوىل الطالب تشريحها بأنفسهم ،
ووحدة التشريح السحابي ( )cyberanatomy
والتي توفر برنامج عرض ثالثي األبعاد جمسم مرتبط
مبوقع بنفس االسم على الشبكة العنكبوتية ووحدة
التشريح االفرتاضية (  ) Anatomy VRوالتي
توفر جهاز عرض ثالثي األبعاد يرى بنظارات خاصة

استحداث أقسام علمية تغطي كافة
التخصصات
بناء قاعدة من األطباء واملتخصصني يف
املجال الصحي لتلبية احتياجات املحافظة
توفري معامل طبية وتجهيز مختربات على
أعلى مستوى
خلق بيئة عمل محفزة على اإلبداع
والتميز

وملحق به عدد  15جهاز حاسوب مثبت عليهم برنامج
تشريح رقمي الكرتوين افرتاضي غري مرتبط بالشبكة
العنكبوتية ووحدة املكتبة التشريحية اإللكرتونية
وبها كل أفالم التشريح جلميع أجزاء اجلسم ومعمل
األنسجة املدمج والذي يزامن الفحص امليكروسكوبي
للشرائح مع العرض االلكرتوين لها على حاسوبات
مرفقة بكل ميكروسكوب ومتحف العينات التشريحية
سابقة التجهيز سواء احملفوظة يف الفورمالني
أو احملفوظة بحقن مادة لدائنية ومتحف النماذج
التشريحية البالستيكية.
رابعاً :قسم علم األمراض:
قسم علم األمراض فريد من نوعه يف وضعه يف
كلية الطب .حيث يحتوي على جزء أساسي يف التعليم
الطبي األساسي لطالب الطب.
وتتلخص رؤية القسم يف أن يكون رائدًا وطنيا
ودوليا يف جمال تعليم علم األمراض وخدمات رعاية
املرضي والبحوث.إن مهمة قسم علم األمراض يف كلية
الطب برابغ هي توفري التعليم املمتاز والتدريب والبحث
على مستوى اململكة العربية السعودية واملنطقة.
ويهدف القسم إىل توفري بيئة عمل داعمة بحيث أن
كل فرد ميكن أن يتفوق ويتابع اإلجنازات التي تؤدي
إىل االعرتاف الوطني والدويل .سوف نحقق ذلك من
خالل تطوير اآلليات التي حتقق االستخدام األمثل
ملواردنا البشرية واملالية ،.وتقييم التميز والتفاين
والنزاهة.
خامساً  :قسم األحياء الدقيقة:
تأسس القسم مع تأسيس الكلية يف صيف عام
 1430هجرية املوافق  2009ميالدية .ومقر القسم يف
حرم جامعة امللك عبد العزيز مبدينة رابغ.
المقررات التدريسية التي يشارك بها
القسم :
ويقوم القسم على تدريس مقررات أساسية طولية
هي الكائنات الدقيقة لطالب الفرقة الثانية التي تعترب

تقارير
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ـــــــــيس بنية تحتية تعـــتمـد أحدث التقنيات فـي املجال الطبي
السنة العلمية األكادميية األوىل كما يقوم القسم
بتدريس الوحدات التعليمية التي تسري بنظام التكامل
املرتبط بنظم اجلسم البشري مطبقة سياسة التعليم
الذاتي املوجه .وهذه الوحدات التعليمية التكاملية
موزعة على السنتني الطبيتني األوىل والثانية.
سادساً  :قسم علم األدوية:
وهو من أهم أقسام الكلية ،ويهتم بدراسة العلوم
املرتبطة باألدوية ومكوناتها واملعارف ذات العالقة
بالدواء والعالج ،وصناعة األدوية ،ويسعى القسم ألن
يكون من األقسام املهم يف الكلية بتكوين أجال.
الجزء الثاني :أقسام العلوم السريرية
أو ً
ال :قسم الباطنة
يعد قسم الباطنة من األقسام األساسي يف العلوم
السريرية ،ويهدف إىل حتقيق التميز واإلبداع يف هذا
التخصص ،ويوجد به نخبة من اعضاء هيئة التدريس
وأطباء االمتياز ،املتخصصني يف الباطنة.
ثانياً :قسم الجراحة:
يهدف قسم اجلراحة بكلية طب رابغ إلكساب
الطلبة املعرفة والسلوك واملهارات واخلربات الالزمة
لتشخيص وعالج األمراض اجلراحية لضمان تخريج
أطباء متميزين ذوى ممارسة أمنة ملهنة الطب وقادرين
على املنافسة فى سوق العمل احمللى والعاملى
يحتوي القسم علي الشعب االتية:
الجراحة العامة – جراحة العظام –
جراحة العيون.
شعبة جراحة العيون
طب و جراحة العيون هو فرع من الطب الذي
يتعامل مع أمراض العني و جراحتها ويتضمن ذلك
العني ,العصب البصري ,و املناطق احمليطة بالعني
مثل :اجلهاز الدمعي وجفن العني.
ثالثاً :قسم طب األطفال:
طب األطفال فرع من فروع الطب ،يهتم برعاية
األطفال ولذلك فهو يشمل خمتلف أوجه التطور
والصحة البدنية ،والنفسية للطفل ،مبا يف ذلك معاجلة
األمراض ،واإلعاقات واألمراض اخملتلفة وكثريًا ما
ميتد ليشمل الرعاية الصحية الوقائية .ويس َّمى األطباء
الذين ميارسون طب األطفال .

أخصائي طب األطفال
ويهدف قسم طب األطفال بكلية طب رابغ إلكساب
الطالب املعرفة والسلوك واملهارات واخلربات
الالزمة لتشخيص وعالج األمراض احلادة واملزمنة
الشائعة لدى األطفال لضمان تخريج أطباء متميزين
ذوى ممارسة أمنة ملهنة الطب وقادرين على املنافسة
يف سوق العمل احمللى والعاملى .
وقد مت هذا بفضل اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق
تدريس مادة طب األطفال باستخدام طرق التدريس
املتنوعة واحلديثة والذى انعكس على متيزأداء طلبة
كلية طب رابغ يف إختبار التقدم الذى يجرى سنويا
على نطاق اململكة العربية السعودية .
حيث حصل طالب الكلية يف العامني الدراسيني
 2013/2012و 2014/2013على معدل درجات
أعلى من املعدل الوطني املتوسط باململكة يف جمال
طب األطفال.

قائمة بأسماء طالب سنة االمتياز لعام  2016 -2015م
عمر سعد احمد حناوي
تركي احملب حسن آل حمره
عبداهلل طالل رازن الرحيلي
حممد فالح صالح االحمدي
جمد علي حسن النوار
اسامه علي حممد النجار
ماجد جزاء مرزوق املطريي
حممد عبداهلل احمد القرين
طارق عوض عويض البلوي
بندر غسان يحي غنيم
مشاري سعود مساعد احليسوين
جمتبى حسني عيسى الشواف
عبداهلل حبيب حميد اللقماين

طالل عبداهلل عبدالكرمي املكي
جابر حممد احمد النبهاين
أسامه حممد ثايب املطريي
عبدالعزيز أمني صابر االنديجاين
حممد نزار جميل ملفون
حسن صالح حسن عالم
زيد االمني حممد حممود سيد االمني
تركي صالح سعيد اجملنوين
حسام جربيل علي راجحي
عمر حممد سعد السناين
مؤيد صادق علي اخللف
عبدالرحمن سعود عبداهلل اجلار اهلل

رابعاً :قسم طب األسرة والمجتمع:
حترص كلية الطب برابغ على االهتمام مبجال
طب األسرة واجملتمع ،باعتبار األسرة جزء أساسي
يف اجملتمع ،ويهدف القسم إىل استقطاب كفاءات
متخصصة يف جمال طب األسرة واجملتمع ،لتحسني
البيئة الصحية ،وتوفري القدر الالزم من التوعية
والعالج والوقاية  ،ويعد طب األسرة واجملتمع من
التخصصات األساسية يف اجملال الطبي والصحي.
خامساً  :قسم النساء والوالدة
يقوم القسم بدوره فى حتقيق تلك االهداف و
منها حصول الطلبة على املعرفة والسلوك واملهارات
واخلربات الالزمة فى التوليد وأمراض النساء
لضمان تخريج أطباء مشرفني لوطنهم و متميزين
عامليا فى مهنة الطب.

سادساً :قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة:
قسم جراحة األنف واألذن واحلنجرة من األقسام
املهم يف كلية الطب ويعنى بأمراض األنف واألذن
واحلنجرة التي تستدعي عمليات جراحية ،ويسعى
القسم الستقطاب كفاءات عالية وتكوين أخصائيني
مؤهلني يف هذا اجملال احليوية.
سابعاً :قسم جراحة العيون
يتم هذا القسم بجراحة العيون ويقوم بتدريس
املواد العلمية ذات العالقة باجلراحة باستخدام أحدث
الوسائل التقنية يف هذا اجملال احلساس.
ثامناً :وحدة التعليم الطبي
وتعنى هذه الوحدة بالرتكيز على التعليم الطبي
واالستفادة من املستجدات العلمية والبحثية يف
جمال التعليم الطبي.

قائمة بأسماء خريجي الدفعة االوىل 2014
عبدالرزاق مرشود غليث الرويتعي
يا سر عبدالكرمي منور العمري
يحيى احملب حسن آل حمره
عشيمه سامل مانع ال الهندي
سعد عوضه دخيل اهلل احلارثي
مصطفى احمد عبد احملسن احلماد
عبد العزيز سامل حممد املالكي
مازن عادل عبداهلل السراج
حمد عبداهلل حمد الطريف
عمار جميل عبدرب الرسول البقشي
حممد سعيد عمر بالبيد
حممد عبد احملسن عبد احملسن احلماد
عبدالرحمن ساعد عيضه املالكي
باسم طارق علي الغامدي

فارس مفرح سعيد السلمي
عبدالرحيم حممد أحمد العمري
عبد العزيز علي حممد عواد
عمار عدنان حامد نوره
علي هادي يحيى مدخلي
أحمد صالح حممد رضوان
احمد عبدالرزاق موسى العبدالعزيز
ريان دخيل اهلل مرشد الظاهري
عبداالله عبدالشكور عبدالغفار ساعاتي
ظافر علي صالح الشهري
جمتبى احمد حسن الياسني
عبداالله عوض مقبول السحيمي
فيصل عبدالعزيز هاشم اجملايشي
حسام مسلم عبداملعتني الفارسي
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أداء لدورها االجتماعي وتفاعلها مع األحداث العاملية
ً

كلية الطب برابغ تشارك فــي الفــعالـيـات واأليـــــــ

حترص كلية الطب برابغ على املشاركة يف
الفعاليات الطبية والصحية والتوعوية ،تأكيدًا
حلضورها احمللي والدويل وتفاعلها مع األحداث
الطبية ،واأليام العاملية ،وقد شاركت الكلية يف
تنظيم عدد من املعارض مثل اليوم العاملي للسكري،
واليوم العاملي ملتالزمة داون ،وغريها من األيام
العاملية .تفعيلًا لدور التوعية الصحية يف مثل هذه
املناسبات.
المشاركة في اليوم العالمي لمتالزمة
داون

كرمت اجلامعة ممثلة يف كلية الطب يف رابغ
املشاركني يف تنظيم احتفالية اليوم العاملي ملتالزمة
داون والذي أقيم برعاية الشركة العربية لتجارة
املواد البرتولية (أبسكو) ،وهو ما يؤكد تعاون
الكلية مع العديد من القطاعات للتوعية ،وكان الهدف
من تنظيم هذه الفعالية رسم االبتسامة على وجود
األطفال املصابني مبتالزمة داون ،ونشر التوعية
العمية والطبية بني أفراد اجملتمع لتصحيح املفاهيم
املغلوطة جتاه هذه املتالزمة يف أذهان الناس.

مشاركة طالب الكلية في الفعاليات
والحمالت التوعوية
وقد اشتمل االحتفاء باليوم العاملي ملتالزمة
داون على العديد من الفقرات املتنوعة مبشاركة
األطفال والعائالت من خمتلف أنحاء اململكة ،فيما
شهدت الفعاليات إقباال كثيفًا من األطفال املصابني
مبتالزمة داون ،وكان هناك تعاون من طالب السنة
األخرية بالكلية مع بعض الشركات احمللية من خالل
تنظيمهم الحتفالية خاصة لألطفال املصابني.

الدور االجتماعي للكلية
حققت الكلية أحد أهم أهدافها االجتماعي
حينما رسمت الفرحة على وجوه األطفال
واهتمامهم بالفعاليات مما يعكس التطور امللحوظ
عند األطفال من ناحية املواهب وغريها ،كما تتعاون
الكلية مع املدارس واجلمعيات التي تعنى باالهتمام
باألطفال املصابني مبتالزمة داون حيث أصبح
األطفال املصابون أكرث قابلية لالحتكاك باجملتمع
بعد تهيئتهم من قبل تلك املدارس واجلمعيات.

تقرير
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ـــــــام العامليـة بحمالت وأنشطة ومحاضرات توعوية

مشاركة األهالي في فعاليات الكلية
مشاركة األهايل مع أبناهم املصابني مبتالزمة
داون يعكس شجاعة تفاعلهم مع أنشطة الكلية
ويتبادلون اخلربات والتجارب يف تعاملهم مع
متالزمة داون يف مثل هذه احملافل .
مشاركة تنظيمية من طالب الكلية
شارك طالب الكلية يف تنظيم العديد من

الفعاليات وأثبتوا قدرتهم على حتمل املسؤولية
واملشاركة يف الربامج االجتماعية بعيدا عن
تخصصاتهم الطبية.
محاضرات ولقاءات توعوية وكشوفات
مجانية
وتضمنت الفعاليات مسرية ألطفال داون،
وإلقاء حماضرات توعوية ،باإلضافة إىل كشوفات
جمانية لألنف واألذن واحلنجرة واألسنان والقلب
من خالل استشاريني وأخصائيني تواجدوا خالل

أيام الفعالية ،إىل جانب األلعاب واملسابقات املتنوعة
التي من بينها الرسم على الوجوه ،والسماح
لألطفال بدخول صالة األلعاب جمانا على مدى أيام
الفعاليات ،حيث أن إقامة مثل هذه الفعاليات جزء
من واجب اجلميع جتاه هذه الفئة الغالية.
اليوم العالمي للسكري حملة «امش
من أجل صحتك»
نظمت كلية الطب برابغ فعالية اليوم العاملي
للسكري كجزء من واجبها جتاه اجملتمع ،حتت

شعار « امش من أجل صحتك» بحديقة الشفاء
برابغ ،تزامنًا مع اليوم العاملي ملرض السكري،
وتضمنت احلملة حماضرات توعوية وتوجيهات
ونصائح ومنشورات على أهايل احملافظة ،تعزيزًا
لدور الكلية يف حتسني الصحة العامة يف احملافظة.
وقد مت قياس السكر بالدم لفائدة  213شخصًا
من جميع األعمار ،وتنبيه املصابني بضرورة
املتابعة الطبية واتباع سلوكيات صحية يف احلياة
اليومية تفاديًا لإلصابة باملرض الذي ينتشر بشكل
واسع يف خمتلف دول العامل.

كلية الطب برابغ تهدف إىل اعتماد مناهج مطورة وتخريج أطباء أكفاء
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد و على آله و صحبه و من سار على نهجه إىل يوم الدين أما بعد ,,
أنشئت كلية الطب برابغ مبوجب مرسوم ملكي و ينص على موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز رئيس جملس التعليم العايل على قرار اجمللس رقم  1429/49/24بتاريخ
 1429/7/3هـ القاضي بإنشاء ثالث كليات مبحافظة رابغ تابعة جلامعة امللك عبد العزيز منها كلية الطب .وقد بدأت الدراسة بها يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1430/1429هـ.
وتعترب كلية الطب برابغ ركيزة أساسية يف فرع جامعة امللك عبد العزيز ،التي أخذت على عاتقها إنشاء منظومة متكاملة من الكليات التابعة لها  ،لتخدم التنمية البشرية و الصحية واالقتصادية يف
احملافظات القريبة من جدة  ،وتلبي االحتياجات يف احلاضر و املستقبل لسوق العمل من الكوادر الوطنية املتخصصة  ،و تـأهيلها وتطويرها بالعلم واخلربة و تتجلى رسالة هذه الكلية الوليدة ،بدفع عجلة
التنمية يف اجملاالت الصحية اخملتلفة  ,إضافة إىل تقدمي الرعاية الصحية وفق أسس علمية تطبيقية ،باملساهمة يف العديد من اخلدمات واالستشارات واألبحاث التي تخدم قطاع الصحة ،وتبادل اخلربات
مع بقية دول العامل ،مستخدمة يف ذلك أحدث الطرق العلمية للتدريس ،واعتماد املناهج العلمية املطورة لتخريج أطباء أكفاء وفق املعايري العاملية ،وذلك حتت إشراف نخبه من أعضاء هيئة التدريس.
إن تطلعاتنا كبرية وطموحة لهذه الكلية التي بدأت رحلة األلف ميل بثقة وهلل احلمد ،وحتظى باهتمام ودعم كبريين من اجلامعة األم ,و على رأسها سعادة مدير اجلامعة املكلف وأصحاب السعادة وكالء
اجلامعة ،و رعايتها الدائمة خلطط الكلية  ..و أرجوا اهلل عز و جل التوفيــق و السداد و أن يعيننا على أداء واجبنا على أكمل وجه و أن نكون عند حسن ظن اجلميع ,و أدعوا اإلخوة األعزاء منسوبي
الكلية من أعضاء هيئة التدريس وحماضرين ومعيدين وفنيني وإداريني ،لبذل مزيد من التعاون املثمر والب ّناء بروح الفريق الواحد والتفاين يف سبيل تطوير الكلية ،وإجناح العملية التعليمية ،وترجمة
رسالة الكلية جتاه املواطن و الوطن.
عميد كلية الطب برابغ
أ.د توفيق بن محمد علي غبرة

األخيرة
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صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل يكرم خريجي
أوىل دفعات كلية األعمال برابغ قبل عامني
رعى صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة حفل تخريج الدفعة األوىل لطالب اجلامعة بفرع رابغ وذلك يوم األربعاء1434/5/29هـ بقاعة
االحتفاالت ومركز املؤمترات برابغ .وكانت هذه الدفعة أوىل دفعات فرع اجلامعة برابغ ،وثمرة من ثمرات اجلهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة يف خدمة التعليم العايل
ونشره يف خمتلف ربوع اململكة.

أخبار

الـجـامـعــة
املشرف العام

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة
نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية باملركز اإلعالمي
عبدالعزيز بن فرج عركوك

زيارة عدد من العلماء املتميزين لكلية الطب برابغ
يزور كلية الطب برابغ عدد من العلماء واملتخصصني
واألطباء العامليني ،يف إطار برنامج العلماء املتميزين،
ويتم خالل هذه الزيارات تنظيم حماضرات يستفيد منها
طالب الكلية ،ويطلعون على آخر املستجدات يف جمال
الطب ،وأحدث التقنيات املستخدمة يف الطب احلديث.
كما يقوم العلماء املتميزون بتوجيه الطالب وتقدمي
حماضرات عالية املستوى تسهم يف تنمية مهاراتهم
العلمية والعملية .ويهدف برنامج العلماء املتميزون
الذي يلقى اهتمامًا كبريًا من اجلامعة إىل االرتقاء

بالبحث العلمي و حتقيق االجتاه نحو العاملية ،و
إنتاج أبحاث علمية عاملية املستوى ،وتالقح األفكار
بني الباحثني احملليني والباحثني العامليني ،باإلضافة
إىل االرتقاء مبستوى أبحاث طالب الدراسات العليا،
والتعاون البحثي العاملي ،وإنشاء الشراكات العاملية ،و
مشاركة الباحثني العامليني يف عمل األبحاث ونشرها،.
وكذلك املشاركة مع الباحثني من اخلارج يف تأليف كتب،
والبدء يف إصدار جمالت علمية عاملية املستوى.
باإلضافة إىل تعزيز األقسام العلمية باجلامعة

بأفضل العلماء والباحثني يف عدد من التخصصات
العلمية تبعًا ملا ورد يف اخلطة االسرتاتيجية للجامعة،
باإلضافة إىل تعزيز إمكانات اجلامعة البحثية من خالل
االستعانة باخلربات البحثية املتميزة ،وتوفري البيئة
األكادميية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل
املواهب .من خالل تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع
املوجه خلدمة
مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي َّ
اجملتمع وتنميته.
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