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كلمة سعادة العميد
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى اشــرف
األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد و علــى آلــه و صحبــه و
مــن ســار علــى نهجــه الــى يــوم الديــن أمــا بعــد ,,
أنشــئت كليــة الطــب برابــغ بموجــب مرســوم ملكــي و
ينــص علــى موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد
اهلل بــن عبــد العزيــز رئيــس مجلــس التعليــم العالــي علــى
قــرار المجلــس رقــم  24/49/1429بتاريــخ 3/7/1429
هـــ القاضــي بإنشــاء ثــاث كليــات بمحافظــة رابــغ تابعــة
لجامعــة الملــك عبــد العزيــز منهــا كليــة الطــب .وقــد بــدأت
الدراســة والعمــل بهــا فــي الفصــل الدراســي األول مــن
العــام الجامعــي 1429/1430هـــ .وتعتبــر كليــة الطــب
برابــغ ركيــزة أساســية فــي فــرع جامعــة الملــك عبــد العزيــز،
التــي أخــذت علــى عاتقهــا إنشــاء منظومــة متكاملــة مــن
الكليــات التابعــة لهــا  ،لتخــدم التنميــة البشــرية والصحيــة
واالقتصاديــة فــي المحافظــات القريبــة مــن جــدة  ،وتلبــي
االحتياجــات فــي الحاضــر والمســتقبل لســوق العمــل مــن
الكــوادر الوطنيــة المتخصصة  ،و تـــأهيلها وتطويرها بالعلم
والخبــرة .وتتجلــى رســالة هــذه الكليــة الوليــدة بدفــع
عجلــة التنميــة فــي المجــاالت الصحيــة المختلفــة إضافــة
إلــى تقديــم الرعايــة الصحيــة وفــق أســس علميــة تطبيقيــة
 ،بالمســاهمة فــي العديــد مــن الخدمــات واالستشــارات
واألبحــاث التــي تخــدم قطــاع الصحــة  ،وتبــادل الخبــرات
مــع بقيــة دول العالــم مســتخدمة فــي ذلــك أحــدث الطرق
العلميــة للتدريــس ،واعتمــاد المناهــج العلميــة المطــورة
والوســائل التعليميــة الحديثــة لتخريــج أطبــاء أكفــاء وفــق
المعاييــر العالميــة  ،وذلــك تحــت إشــراف نخبــه مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس.

أ.د .توفيق بن محمد علي غبره
عميد الكلية
إن تطلعاتنــا كبيــرة وطموحــة لهــذه الكليــة التــي بــدأت
رحلــة األلــف ميــل بثقــة وهلل الحمــد ،وتحظــى باهتمــام
ودعــم ورعايــة دائمــة لخطــط الكليــة مــن الجامعــة األم
وعلــى رأســها معالــي مديــر الجامعــة وأصحــاب الســعادة
وكالء الجامعــة.
و ارجــو اهلل عــز و جــل التوفيــق و الســداد و أن يعيننــا علــى
أداء واجبنــا علــى أكمــل وجــه و أن نكــون عنــد حســن ظــن
الجميــع  ,و أدعــو اإلخــوة األعــزاء منســوبي الكليــة مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس ومحاضريــن ومعيديــن وفنييــن
وإدارييــن ،لبــذل مزيــد مــن التعــاون المثمــر والبنّ ــاء بــروح
الفريــق الواحــد والتفانــي فــي ســبيل تطويــر الكليــة،
وإنجــاح العمليــة التعليميــة ،وترجمــة رســالة وأهــداف
الكليــة إلــى واقــع نفتخــر بــه خدمــة للمواطــن و الوطــن.
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نبذة عن جامعة الملك عبدالعزيز
● جامعــة الملــك عبدالعزيــز هــي جامعــة ســعودية تقــع
فــي مدينــة جــدة تم انشــائها في عــام  1387هـــ الموافق
1967م كجامعــة أهليــة ,و فــي عــام  1391هـــ الموافــق
 1971م تــم تحويلهــا إلــى جامعــة حكوميــة بقــرار مــن
مجلــس الــوزراء.

● وتحتـل الجامعـة مكانـة مميـزة وتسـمى بـأم الجامعـات
فهــــي أســــاس جامعــــة أم القــرى بمكــة المكرمــة
وجامعــة طيبــــة بالمدينــــة المنــــورة وجامعــــة تبــــوك
وجامعــــة جيــــزان وجامعــة الحــدود الشــــمالية وجامعــة
جــــدة وفــــروع عرعــــر ورفحــــاء ورابــــغ

● وهــي جامعــة عصريــة يبلــغ عــدد طالبهــا فــي الوقــت
الحالــي أكثــر مــن  70ألــف طالــب وطالبــة مســكنين فــي
 25كليــة و 35مركـ ً
ـزا علميـ ًـا.

ً
ً
ﻭﺑﺤﺜﻴﺎ
ﻋﻠﻤﻴﺎ
● ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  143ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ً
ً
ﻭﻋﺮ�ﻴﺎ.
ﻣﺤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻭﻟﻰ
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نبذة عن الكلية
● ﺗﻌﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑ�ﺍﺑﻎ ﻣﻦ ﺃﺣــﺪﺙ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﺑﺪﺃﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑ�ﺍﺑﻎ ) (RMFﻛﻔ�ﻉ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ ) (UAKﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ 9002
)ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ  0341 ،ﻫـ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺔ ﺑﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ �ﺍﺑــﻎ �ﺈﻃﻼﻟﺔ
ﺳﺎﺣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ .ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﻠ�ﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
ً
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘ�ﺭ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻘ��ﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﺓ
ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ �ﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺃ�ﺒﺘﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑ�ﺍﺑﻎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ً
 ، 0302ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ .
ﻭ�ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﻬﻢ
ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ �ﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻛ�ﻴﺮﺓ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻭﺍﺑﺘﻜﺎ�ﺍ.
ﺗﻘﺪﻣﺎ
ً
ً
● ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃ�ﻕ ﺗﺪ��ﺲ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪ��ﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴ����ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘ��ﺍﺕ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ.
● ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺳﻼﻣﺔ
ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ .ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ً
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺴ��ﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍ�ﻬﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺖ
ﺍﺷــ�ﺍﻑ ﻃﺎﻗﻢ ﻃﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﺱ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﻦ
ﺃﻳﻀﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ  31ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ، 7102ﻭﻫﻮ ً
ً
ﺗﺪ��ﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺪﻫﺎ  ،ﻭﻓﻲ
�ﺅﻳﺔ  .0302ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺑ�ﺍﺑﻎ
ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.
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الخطة االستراتيجية للكلية
رؤية الكلية
ً
ً
وبحثيا باستدامة وشراكة مجتمعية
تعليميا
 كلية طب رائدةرسالة الكلية
 إثراء المجتمع باألطباء االكفاء والتميز في الرعاية الصحية واألبحاث التطبيقيةالقيم
التميــز –
 األمانــة – اإلحســان – القــدوة الحســنة – االحتــرام – العمــل الجماعــي –ُّ
االســتدامة
األهداف االستراتيجية
» التعليم و التعلم:
تعزيــز التعليــم والتعلــم والخدمــات التعليميــة لرفــع كفاءة
المخرجــات التعليمية.

» الشراكات والتعاون المحلي والدولي:
تطويــر الشــراكات مــع القطــاع العــام والخــاص فــي
المجــاالت الصحيــة وتعزيــز التعــاون المحلــي واإلقليمــي
والدولــي.

» البحث العلمي:
تطوير جودة البحث العلمي التطبيقي.

» البنية التحتية:
تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات المســاندة والمعامــل
والمختبــرات التعليميــة واســتدامتها.

» المسؤولية المجتمعية:
تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة لمنســوبي الكليــة وتقديــم
إســهامات متميــزة لخدمــة المجتمــع المحلــي.

» ويتبــع هــذه األهــداف االســتراتيجية  23هــدف محــدد
و 40مشـ ً
ـروعا

» التطوير األكاديمي واإلداري:
تطويــر بيئــة محفــزة وجاذبــة ألعضــاء هيئــة التدريــس،
وتأهيــل القيــادات االكاديميــة واإلداريــة ودعــم التطويــر
اإلداري.
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الهيكل اإلداري
أ  -ادارة الكلية
يتولى ادارة الكلية
● عميد الكلية.
● وكيل الكلية للعلوم الطبية االساسية.
● وكيل الكلية للعلوم السريرية.
● وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
● وكيل الكلية للتطوير.
● وكيل الكلية  ،مدير المستشفى الجامعي برابغ.
● وكيلة الكلية لشطر الطالبات.
● مدير اإلدارة.
● مديرة اإلدارة بشطر الطالبات.
ب  -مجلس الكلية
ويتألف مجلس الكلية من:
 1-عميد الكلية

ً
رئيسا

 2-وكالء الكلية

اعضاء

 3-رؤساء األقسام العلمية أعضاء
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ج  -الهيئة االستشارية

نبذه عن الهيئة االستشارية
● تــم اعتمــاد معالــي مديــر الجامعــة الموافقة على تشــكيل
الهيئــة االستشــارية لكليــة الطــب برابــغ وذلــك بخطــاب
معاليــه رقــم /13511/40د 6/وتاريــخ 13/2/1440هـــ و
مــن مهامهــا تقديــم االستشــارات فــي مجــال التخطيــط
االســتراتيجي للكليــة والمستشــفى الجامعــي بمحافظــة
رابــغ وتقديــم المشــورة فــي ســبل تواصــل الكليــة مــع
الجهــات الخارجيــة والدوليــة وحصــول الكليــة علــى
االعتمــادات األكاديميــة الوطنيــة والدوليــة وتوثيــق
الشــراكة بيــن الكليــة والقطاعيــن العــام والخــاص وتفعيــل
مفاهيــم الجــودة التعليميــة الشــاملة فــي مخرجــات الكليــة
وتطويــر المناهــج والبرامــج األكاديميــة و تحســين وتطويــر
أســاليب البحــث العلمــي.
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العضو

م
1

ً
رئيسا للهيئة
معالي األستاذ الدكتور /أسامة بن صادق طيب

2

ً
أمينا لمجلس الهيئة
عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز برابغ

3

محافظ محافظة رابغ

4

نائب رئيس جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

5

مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة

6

رئيس مجلس إدارة مستشفى سليمان فقيه

7

رئيس مجلس إدارة كلية طب ابن سينا األهلية للعلوم الطبية

8

نائب مدير الغرفة التجارية بجدة

9

عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 10عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز
 11مدير المركز االستراتيجي لتحقيق رؤية المملكة 2030
األستاذ الدكتور /سهيل عبدول راو  -نائب الرئيس لألبحاث والتطوير في منظومة
12
رينسنس الطبية  -تكساس – الواليات المتحدة األمريكية
األستاذ الدكتور /أرا تيكيان العميد المشارك بكلية الطب بجامعة الينوي – شيكاغو –
13
الواليات المتحدة األمريكية
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22
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السيرة الذاتية لعميد الكلية
االسم :أ.د .توفيق بن محمد علي بن عبداهلل غبره
المرتبة العلمية :أستاذ
التخصص :الوبائيات والطب الوقائي
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

البلد

1

البكالوريوس

1984م

جامعة الملك عبدالعزيز

كلية الطب

المملكة العربية
السعودية

2

الماجستير

1987م

جامعة جونز هوبكنز

كلية الطب

الواليات المتحدة
األمريكية

3

الدكتوراه

1992م

جامعة ميرالند

كلية الطب

الواليات المتحدة
األمريكية

البريد االلكترونيtghabrah@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20078 :
ص.ب 10104 :جدة 21433
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التخصص
الطب
والجراحة
الوبائيات
والصحة
العامة
الوبائيات
و الطب
الوقائي
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سعادة عميد الكلية السابق
االسم :أ.د .حامد بن سعيد حبيب
المرتبة العلمية :أستاذ
التخصص :طب األطفال
الفترة من  2009 :الى 2014
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

البلد

التخصص

1

البكالوريوس

1986م

جامعة الملك عبدالعزيز

كلية الطب

المملكة العربية
السعودية

الطب
والجراحة

2

الماجستير

1991م

جامعة أدنبرة

اسكتلندا

طب األطفال

3

الدكتوراه

1998م

الكلية الملكية البريطانية

بريطانيا

طب األطفال

البريد االلكترونيhhabib@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20079 :
ص.ب 10104 :جدة 21433
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الكلية
الملكية
الكلية
الملكية
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وكاالت الكلية
وكالة الكلية للعلوم الطبية األساسية
السيرة الذاتية لسعادة الوكيل
االسم :أ.د /ممدوح بن عبداهلل قاري
المرتبة العلمية :أستاذ
التخصص :المختبرات الطبية
التخصص الدقيق :علم الدم الجزيئي
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

البلد

التخصص

1

البكالوريوس

1989م

جامعة الملك
عبدالعزيز

كلية الطب و
العلوم الطبية

المملكة العربية
السعودية

التقنية الطبية

2

الماجستير

 1997م

جامعة شيفلد

كلية الطب

بريطانيا

3

الدكتوراه

 2000م

جامعة شيفلد

كلية الطب

بريطانيا

البريد االلكترونيmgari@kau.edu.sa :
رقم التحويلة22312 :
ص.ب80272 :
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أمراض الدم
الوراثية
علم الدم
الجزيئي
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وكيل الكلية السابق للعلوم الطبية األساسية
االسم :أ.د .حامد عبدالرؤوف محمد صالح
المرتبة العلمية :أستاذ
التخصص :علم األجنة والتشريح
الفترة من  2009 :الى 2012
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

الدولة

التخصص

1

البكالوريوس

1993

جامعة الملك
عبدالعزيز

الطب

المملكة
العربية
السعودية

الطب
والجراحة

2

الماجستير

1998م

كلية العلوم الطبية الجزيئية

ويلز

3

الدكتوراه

2002م

كلية العلوم الطبية والحيوية

ويلز

جامعة ويلز
كارديف
جامعة ويلز
كارديف

البريد االلكترونيhsaleh@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20079 :
ص.ب 80316 :جدة 21589
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علم األجنة
والتشريح
علم األجنة
والتشريح
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الوحدات التابعة للوكالة
 - 1وحدة الشؤون التعليمية وشؤون الطالب:
تعنــى هــذه الوحــدة بتنفيــذ اإلجــراءات واألنظمــة واللوائــح الدراســية لمرحلــة البكالوريــوس والتأكــد مــن تطبيقهــا
والتنســيق مــع األقســام العلميــة وعمــادة القبــول والتســجيل والكليــات واإلدارات المختلفــة لتســهيل اإلجــراءات
المتعلقــة بمهــام الشــؤون التعليميــة وإعــداد الجــداول الدراســية الفصليــة ومتابعــة تنفيذهــا ,إضافــة إلــى اإلشــراف علــى
عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي للطــاب ومراجعــة معــادالت الطــاب المحوليــن والمعــاد قيدهــم بالدراســة بدايــة كل فصــل
دراســي واإلشــراف علــى عمليــات التحويــل الداخلــي بيــن األقســام ,متابعــة عمليــات الحــذف واإلضافــة للطــاب كمــا
تعنــى بمتابعــة حــاالت الطــاب المتوقــع تخرجهــم وتســليم نمــاذج إخــاء الطــرف للخريجيــن .
 - 2وحدة المعامل والمختبرات:
 تختــص وحــدة المعامــل والمختبــرات باإلشــراف علــى تجهيــزات المعامــل العلميــة والبحثيــة الخاصــة بالكليــة والتأكــد مــنمطابقتهــا لمعاييــر األمــن والســامة الدوليــة ،كمــا تقــوم الوحــدة بالتحديــث الــدوري لقاعــدة بيانــات األجهــزة العلميــة
والبحثيــة ومتابعــة صيانتهــا وجاهزيتهــا للعمــل ،إضافــة إلــى عمليــة جــرد المعامــل وإعــداد الطلبــات ومتابعتهــا.
 - 3وحدة القياس والمواصفات:
تتولى عملية دراسة احتياجات الكلية ووضع المواصفات ودراسة العروض الفنية .
 - 4وحدة النشاط الطالبي:
تتولــى الوحــدة إقامــة األنشــطة الطالبيــة المختلفــة وتقديــم برامــج مميــزه لجــذب أكبــر عــدد مــن طــاب الكليــة بغــرض
تحقيــق االهــداف العامــة للجامعــة فــي اطــار تربــوي رياضــي ثقافــي اجتماعــي ودينــي ،ممــا يســهم فــي اســتثمار
أوقــات الطــاب فــي برامــج مفيــدة وهادفــة وتوثيــق روابــط األخــوة بينهــم وتقويــة روح التآلــف والتعــاون.
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وكالة الكلية للعلوم السريرية
السيرة الذاتية لسعادة الوكيل
الاسم :د ﻭﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ :ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻡ

ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ

ﺍﻟﺴﻨﺔ

1

ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ�ﻮﺱ

2005

ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ

2

ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ

2013

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠ�ﺍﺣﻴﻦ

3

ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ

2015

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺭ�ﺘﻮ

4

ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

2015

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺭ�ﺘﻮ

ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ

ﺍﻟﻄﺐ
ﺍﻟﻄﺐ

ﺍﻟﺒ��ﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲwagalghamdi@kau.edu.sa
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﺔ20081 :
ﺹ.ﺏ80272 :
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ﺍﻟﺒﻠﺪ
المملكة
العربية
السعودية
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ
ﻛﻨﺪﺍ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
الطب و الجراحة
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻼﻃﻔﺎﻝ
ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

عقد من النماء والعطاء والتميز

اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺴﻌﺎدة وﻛﻼء اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
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الوحدات التابعة للوكالة
 - 1وحدة المناهج والتعليم الطبي:
تهتــم هــذه الوحــدة بتطويــر وتحديــث مناهــج الكليــة وخططهــا الدراســية دوريـ ًـا بمــا يتناســب مــع خططهــا االســتراتيجية
طبقـ ًـا ألحــدث التطــورات العلميــة ومتابعــة تطبيــق تلــك الخطــط بعــد اعتمادهــا ووضــع المعاييــر والنمــاذج المســاعدة
فــي ذلــك.
 - 2وحدة االختبارات والتقييم:
تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تحقيــق الجــودة فــي إجــراء االختبــارات لكافــة األقســام العلميــة والمقــررات الدراســية بالكلية،
وتنظيــم عمليــة االختبــارات والتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات حســب السياســات المتبعــة فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز
وفقـ ًـا لمعاييــر المعرفــة العلميــة وتقديــم الدعــم الفنــي ودعــم الخبــرات فــي مجــال تقويــم االختبــارات وتوفيــر البيانــات
واإلحصــاءات والمعلومــات.

 - 3وحدة اطباء االمتياز:
تســهم هــذه الوحــدة فــي تحضيــر الطــاب والطالبــات لســنة االمتيــاز وتهــدف لتدريــب الطــاب بأحــدث وســائل التدريــب
والمســاعدة علــى تطبيــق المفهــوم المتكامــل لممارســة الطــب وتنميــة كافــة المهــارات الســريرية فــي المستشــفيات
المعتمــدة.
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وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
السيرة الذاتية لسعادة الوكيل
االسم :د .هيثم أسامة صادق طيب
المرتبة العلمية :أستاذ مساعد
التخصص :طب المخ واألعصاب
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

التخصص

1

البكالوريوس

2004

جامعة الملك عبدالعزيز

كلية الطب

الطب و الجراحة

2

الزمالة الكندية

2010

جامعة ماكجيل

كلية الطب

3

الزمالة الكندية

2010

4
5

6

الزمالة األمريكية
البورد األمريكي
الزمالة
األمريكية

2012
2012

2013

الكلية الملكية
لألطباء والجراحين بكندا
جامعة هارفرد،
مستشفى ماكلين
األكاديمية األمريكية لطب
األعصاب

جامعة هارفرد

البريد االلكترونيhostayeb@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20024 :
ص.ب 80215 :جدة  21589المملكة العربية السعودية
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كلية الطب
كلية الطب

كلية الطب

طب المخ
واألعصاب
طب المخ
واألعصاب
طب أعصاب النفس
والسلوك
طب أعصاب النفس
والسلوك
فيزيولوجيا المخ
واألعصاب السريري والصرع
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وكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحث العلمي
االسم :د .زهير بن جميل قزاز
المرتبة العلمية :أستاذ مشارك
التخصص :الباطنية
التخصص الدقيق :الطب السكري
الفترة :من  2010الى 2016
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

التخصص

1

البكالوريوس

1982

جامعة الملك عبدالعزيز

2

الدكتوراه

1992

جامعة نيوكاسل أبن تاين –
بريطانيا

كلية الطب
والعلوم الطبية

الطب والجراحة

البريد االلكترونيzjgazzaz@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20024 :
ص.ب 10104 :جدة 21433
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الوحدات التابعة للوكالة
 - 1وحدة البحث العلمي:
توفيــر بيئــة العمــل المناســبة للبحــث العلمــي ،وتفعيــل
مبــدأ المشــاركة والمســاهمة البحثيــة الفعالــة للكليــة
فــي مختلــف المجــاالت ،وإنشــاء بيئــة أكاديميــة حاضنــة
لنخبــة مــن الباحثيــن المتميزيــن فــي إجــراء الدراســات
واالستشــارات المتخصصــة وإعــداد طــاب الكليــة
ً
محليــا
للمشــاركة فــي األبحــاث والفعاليــات البحثيــة
ً
ودوليــا.

المســتمر  ،CMEبمــا فــي ذلــك ســاعات حضــور النــدوات،
وورش العمــل ،والــدورات التدريبيــة ،وغيرهــا مــن األنشــطة
العلميــة االخــرى
مهمــا لرســالة
عنصــرا
ويعتبــر التعليــم الطبــي المســتمر
ً
ًّ
المؤسســة التعليميــة حيــث يســاهم بشــكل كبيــر فــي
محليــا
تعزيــز المكانــة األكاديميــة الرائــدة للمؤسســة
ً
وإقليميــا.
ً
 - 4وحدة المعيدين:
حــث وتشــجيع المعيديــن والمعيــدات علــى اســتكمال
الدراســات العليــا وإعــداد برنامــج مالئــم الســتكمال
الدراســات الخاصــة بــكل معيــد ومعيــدة ومتابعــة تنفيــذه،
والســعي لتذليــل العقبــات التــي تحــول دون مواصلــة
الدراســات العليــا للمعيديــن والمعيــدات وفــق البرنامــج
المعــد لــكل منهــم ،واالحتفــاظ بملــف خــاص لــكل
معيــد ومعيــدة يتضمــن البيانــات األساســية والوظيفيــة
واألكاديميــة والســيرة الذاتيــة ،ومتابعــة حضــور المعيديــن
والمعيــدات للــدورات التحضيريــة الخاصــة باالبتعــاث،
ومتابعــة مشــرفي المبتعثيــن مــن معيديــن ومعيــدات
وتزويدهــم بالمعلومــات والبيانــات الالزمــة.

 - 2وحدة البحوث واالبداع الطالبي:
اســتقطاب ودعــم وتطويــر طلبــة كليــة الطــب الموهوبيــن
والمبدعيــن فــي مختلــف المجــاالت لالســتفادة مــن
مواهبهــم وطاقاتهــم فــي تطويــر البحــوث العلميــة
واالبتــكارات خدمــة للمجتمــع والوطــن.
 - 3وحدة التعليم المستمر:
توفــر وحــدة التعليــم المســتمر الدعــم التنظيمــي وتســهيل
اعتمــاد األنشــطة العلميــة المتعلقــة بالتعليــم الطبــي
المســتمر ،لــذا يجــدر بجميــع العامليــن فــي المجــال الطبــي
حضــور هــذه األنشــطة حيــث ُيضــاف إلــى رصيدهــم
ً
وفقــا العتمــاد التعليــم الطبــي
عــدد ســاعاتها التعليميــة
م
1

الحالة
عدد المعيدين في الكلية

2

عدد المبتعثين داخلي  /خارجي

3

عدد المعيدين الغير مبتعثين

العدد
 157معيد
 5مبتعث داخلي 99 /مبتعث خارجي
المجموع 104 :مبتعث
 53معيد
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 - 5وحدة الدراسات العليا:
المســاهمة فــي إعــداد بيئــة عمــل حاضنــة لبرامــج
الدراســات العليــا وأبحــاث علميــة رائــدة ،وتحقيــق التفاعــل
مــع األطــراف المعنيــة للتطويــر المعرفــي والوفــاء
باحتياجــات ومتطلبــات المجتمــع.
 - 6وحدة االخالقيات الطبية والحيوية:
مراجعــة األبحــاث علــى المخلوقــات الحيــة والتأكــد مــن
موافقتهــا للنظــم المتبعــة ومــن صحــة إجــراءات الموافقة
بعــد التبصيــر والموافقــة علــى إجــراء األبحــاث مــن الناحيــة
األخالقيــة والمتابعــة الدوريــة لســير األبحــاث و التنســيق
مــع مكتــب المراقبــة الوطنــي (مكتــب مراقبــة أخالقيــات
البحــوث التابــع للجنــة الوطنيــة لألخالقيــات الحيويــة
والطبيــة بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم و التقنيــة).
 نشر ثقافة أخالقيات البحث . توعية المرضى أو المشاركين في األبحاث. -تقديم المشورة العلمية للباحثين.
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وكالة الكلية للتطوير
السيرة الذاتية لسعادة الوكيل
االسم :د .مروان بن عبدالرحمن باكرمان
المرتبة العلمية :أستاذ مشارك
التخصص :طب األسرة والمجتمع
التخصص الدقيق :طب األسرة والمجتمع
المؤهل

تاريخه

1

البكالوريوس

 1986م

2

الزمالة

 1996م

م

الكلية

الجامعة

البلد

المملكة العربية
جامعة الملك عبدالعزيز كلية الطب
السعودية
المملكة العربية
جامعة الملك فيصل كلية الطب
السعودية

البريد االلكترونيmbakarman@kau.edu.sa :
رقم التحويلة20077 :
ص.ب80205 :
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التخصص
الطب و الجراحة
طب األسرة
والمجتمع
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الوحدات التابعة للوكالة
 - 1وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي:
تعمــل وحــدة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي علــى نشــر ثقافــة الجــودة
والتطويــر وتفعيــل نظــام توكيــد الجــودة الداخلــي بالكليــة بإجــراء المراجعات
والمتابعــة الداخليــة والتأكــد مــن اســتيفاء المعاييــر لضمــان جــودة القــدرة
المؤسســية والفاعليــة التعليميــة سـ ً
ـعيا للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي
للكليــة.
 - 2وحدة التخطيط االستراتيجي:
تعنــى هــذه الوحــدة بالتخطيــط االســتراتيجي لكليــة الطــب برابــغ والتواصــل
بيــن الكليــة وقطاعــات الجامعــة المختلفــة بشــأن كل مــا يتعلــق بالخطــة
االســتراتيجية.
 - 3وحدة التعاون المحلي والدولي:
تطويــر الشــراكات مــع القطــاع العــام والخــاص فــي المجــاالت الصحيــة
وتعزيــز التعــاون المحلــي والدولــي.
 - 4وحدة تقنية المعلومات:
هــي وحــدة متخصصــة وظيفتهــا تقديــم الدعــم لحاجــات الكليــة والقيــام
بتشــغيل األجهــزة والمعامــل واالشــراف التقنــي عليهــا.
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 - 5وحدة الخريجين :
هــي وحــدة ُأنشــئت للتواصــل مــع خريجــي الكليــة ،وتتضمــن
الخدمــات المقدمــة لهــم :نشــرة إخباريــة دوريــة حــول كليتهــم
وأنشــطتها وإعالمهــم بكافــة أنشــطة الكليــة العلميــة.
وفــي مايلــي بيــان بأعــداد خريجــي الكليــة خــال الســنوات
الماضيــة:
العام األكاديمي

35/1436هـ
14/2015م

36/1437هـ
15/2016م

37/1438هـ
16/2017م

38/1439هـ
17/2018م

39/1440هـ
18/2019م

ً
طبيبا
28

ً
طبيبا
24

ً
طبيبا
20

ً
طبيبا
27

ً
طبيبا
43

أعداد
األطباء الخريجين
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧ��ﺠﻲ ﻋﺎﻡ 1440/1441ﻫـ ﻭﻋﺎﻡ 1441/1442ﻫـ
 - 6وحدة تدريب وتطوير منسوبي الكلية:

تطويــر بيئــة محفــزة وجاذبــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وتأهيــل القيــادات
األكاديميــة واإلداريــة ودعــم التطويــر اإلداري.
 - 7وحدة خدمة المجتمع :
تعنــى بتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة لمنســوبي الكليــة وتقديــم إســهامات
متميــزة لخدمــة المجتمــع المحلــي.
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وكالة الكلية لشطر الطالبات
السيرة الذاتية لوكيلة الكلية
االسم :د .فاطمة بنت إبراهيم عبداهلل البالدي
المرتبة العلمية :أستاذ مشارك
التخصص :أمراض الباطنة
التخصص الدقيق :أمراض الكلى
م

المؤهل

تاريخه

الجامعة

الكلية

1

البكالوريوس

1993م

جامعة الملك عبدالعزيز

الطب

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

--

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

--

2

3
4

البورد السعودي

البورد السعودي
شهادة التخصص
في
امراض الكلى

 2000م

 2004م

 2006م

جامعة لندن أونتاريو

البريد االلكترونيfalbiladi@kau.edu.sa :
رقم التحويلة21555 :
ص.ب80205 :
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الطب

البلد
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية
كندا

التخصص
الطب
والجراحة
الباطنة
امراض
الكلى
أمراض
الكلى
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نبذة عن الوكالة
تــم إنشــاء شــطر الطالبــات بتاريــخ 21/12/1438هـــ بفضــل اهلل وتوفيقــه فــي كليــة الطــب بفــرع جامعــة الملــك عبــد
العزيــز بمحافظــة رابــغ وتــم تعييــن وكيلــة للكليــة لشــطر الطالبــات كمــا تــم قبــول الدفعــة األولــى مــن الطالبــات بالكليــة
بالعــام الدراســي 1438/1439هـــ .وتــم تجهيــز الفصــول الدراســية والمعامــل والمختبــرات والمشــرحة باإلضافــة إلــى
تجهيــز قاعتيــن امتحانــات الكترونيــة مجهــزة بالكامــل وكذلــك تــم تجهيــز المكاتــب اإلداريــة ومكاتــب أعضــاء هيئــة التدريس
بشــكل كامــل فــي شــطر الطالبــات.
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وكالة الكلية للمستشفى الجامعي
ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍ�ﻴﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
اﻻﺳم /د .ﯾوﺳف ﺑن ﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﻣﺎدي
اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد
اﻟﺗﺧﺻص:ﺟراﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺑوﻟﯾﺔ

م

المؤهل
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ��ﻮﺱ

ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

تاريخه

الجامعة

2005

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ

2015

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑ�ﺍﻭﻥ ﺷﻔﺎﻳ�

اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲyalmemadi@kau.edu.sa:
اﻟﺗﺣوﯾﻠﺔ22256 :
.ص.ب80205 :
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التخصص
ﺍﻟﻄﺐ
ﻭﺍﻟﺠ�ﺍﺣﺔ
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نبذة عن المستشفى الجامعي
المشــروع عبــارة عــن مستشــفى بســعة  400ســرير يقــع
فــي شــمال مدينــة رابــغ (فــي بدايــة الطريــق بيــن رابــغ
ومســتورة) وقــد تــم البــدء بالعمــل فــي المشــروع فــي
صيــف العــام  2014م وســيكون علــى مرحلتيــن .وفــي
يــوم األربعــاء  12/02/2015م قــام صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خالــد الفيصــل مستشــار خــادم الشــريفين
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة بوضــع حجــر األســاس
للمستشــفى الجامعــي بمحافظــة رابــغ فــي ابريــل 2015
م صــدر قــرار معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد
الرحمــن اليوبــي بتشــكيل لجنــة استشــارية للمستشــفى
الجامعــي بمحافظــة رابــغ وتــم عقــد عــدة اجتماعــات
للجنــة االستشــارية نوقــش فيهــا التصميــم الهندســي
للمستشــفى مــع رفــع توصيــات لبعــض التعديــات
لتحســين التصميــم الهندســي وستشــرف اللجنــة علــى
اقتــراح التجهيــزات والتشــغيل للمستشــفى.
اللجان الرئيسية بالكلية:
 - 1لجنة المناهج العامة بالكلية

 - 4لجنة المعامل والمختبرات

 - 2لجنة الوكالء االستشارية

 - 5لجنة النشاط الطالبي

 - 3لجنة الشئون األكاديمية
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األقسام العلمية
أ -العلوم الطبية األساسية :
م

القسم

م

القسم

1

قسم التشريح
قسم الكيمياء الحيوية
السريرية
قسم الكائنات الدقيقة
الطبية

2

قسم علم وظائف األعضاء

4

قسم علم األمراض

6

قسم علم األدوية

3
5

ب -العلوم السريرية :
م

القسم

م

القسم

1
3
5

قسم الجراحة
قسم أمراض النساء والوالدة
قسم طب األسرة والمجتمع

2
4
6

قسم الطب الباطني
قسم طب األطفال
قسم األنف واألذن والحنجرة

ج  -أقسام علمية تحت االنشاء:
م

القسم

م

1

قسم طب وجراحة العيون

2

3

قسم الطب الجيني

4

5

قسم طب الطوارئ

6

القسم
قسم األمراض العصبية
والنفسية
قسم التخدير والعناية
المركزة
قسم األشعة

42

عقد من النماء والعطاء والتميز

برنامج بكالوريوس الطب والجراحة

:الدرجات العلمية

ً
حاليا درجة بكالوريوس في الطب والجراحة
● تمنح الكلية
:الخطة الدراسية للكلية
King Abdul-Aziz University –Faculty of Medicine Rabigh
CURRICULUM MAP
University Preparation Program

Phase 1

Year 1
Semester 1 CH

Phase 11

Year 2

Semester 2

CH

Semester 1

CH

Semester 2

Year 3

Year 4

CH

Semester 1

CH

Semester 2 CH

Medical Micro4
biology

Immunity
Blood &
Lymphatic’s

4

Endocrine
System
Urinary
System

Year 5

Year 6

Subject

CH

Subject

CH

5

Ethics &Professionalism

2

Family Medicine

7

5

Laboratory Medicine

3

Pediatrics

Subject

CH

Medicine &
22
Subspecialties

Maths

3

Statistics

3

Foundation

3

Physics

3

Chemistry

3

General
Anatomy

4

English 1

3

English 2

3

Cell &Tissues

2 Pharmacology 2

Respiratory
System

4

Nervous System & Special 6
Senses

Clinical Skills
Module

20

Obstetrics
Suregery &
&
16
22
Subspecialties
Gynecology

Computer
Science

3

Biology

3

Embryology

1

&Nutrition
Metabolism

4

Gastrointesti
nal System

5

Reproductive
5
System

Community
Medicine

7

Psychiatry

7

Communication
skills

3

Clinical Biochemistry

5

Musculoskel
etal System

5

2

Basic Imaging

3

Anesthesia

1

Basic Emergency care

1

2

Ophthalmology

3

Otorhinolaryngology

3
Medical
Research
Project

2

Total CH

49

Pathology

4

Cardiovascular
4
system

Medical
Genetics
Early Clinical Skills

Introduction
to Research 2
Methodology

Total CH

12

Total CH

15

Islamic Stud)ies (1

2

Arabic Lan)guage (1

3

Total CH

21

Islamic Stud)ies (2

Total CH

2

21

Islamic Stud)ies (3

2

Arabic Lan)guage (2

3

Total CH

22

Accident
2
&Emergency

Islamic Stud2 Forensic Medicine 2
)ies (4

Total Credit Hours : 262

43

16 Patient Safety 2

Total CH

29

Electives

2

Total CH

45

Total CH
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آلية القبول في الكلية
 )3وســائل وطــرق التشــخيص األكثــر اســتخداما ،وحيثيــات
اســتخدامها.
 )4طــرق عالج األمراض المنتشــرة ،ويشــمل ذلك اســتخدام
األدويــة ،والتغذية المناســبة ،والدعم النفســي ،والعالج.
 )5مبــادئ التثقيــف الصحــي ،والوقايــة مــن المــرض،
وإعــادة تأهيــل المرضــي.
 )6صحــة المــرأة الحامــل ،ومبــادئ الحمــل ،والــوالدة
الطبيعيــة.

● يجــب الحصــول علــى معــدل متوســط  85%او أكثــر عند
اجتيــاز الســنة التحضيريــة بنجــاح فــي المقــررات التالية:
● اللغــة اإلنجليزيــة  102و 103و – 104األحيــاء – الكيمياء
الفيزياء● يتــم فــرز نتائــج التســكين بعــد نهايــة الفصــل الثانــي
وتســتبعد الطلبــات غيــر المحققــة للمعاييــر.
● تتــم المفاضلــة بيــن الطلبــات حســب الرغبــات والمعــدل
المــوزون النســبي للتســكين والطاقــة االســتيعابية
للكليــة.

أهداف متعلقة بالمهارات
 )1كيفيــة الكتابــة والحصــول علــى التاريــخ المرضــي
بطريقــة منظمــة وهادفــة ،ودقيقــة.
 )2كيفيــة أداء الفحــص المرضــي الجســدي ،والعقلــي
بدقــة وعنايــة.
 )3ربــط التاريــخ المرضــي بالفحــص الســريري للوصــول
الــي التشــخيص.
 )4اختيــار التحاليــل الطبيــة وطــرق التشــخيص االقــل
تكلفــة واالكثــر فعاليــة.
 )5تصميم خطة عالجية لكل مريض.
 )6التواصــل مــع ارشــاد المرضــى وأســرهم فــي كل مــا
يخــص التشــخيص والعــاج.
 )7اداء العمليات األساسية لطرق انقاذ حياة المرضى.
 )8اســتخدام قواعــد المعلومــات للحصــول علــى
المعلومــة الطبيــة المناســبة ،والموثقــة علميــا.
 )9التواصــل بوضــوح وفعاليــة مــع جميــع أعضــاء الفريــق
الطبــي.

● مــدة الدراســة فــي البرنامــج ســت ســنوات بمــا فيهــا
الســنة التحضيريــة  ,يتبعهــا ســنة تدريبيــة يقضيهــا الخريــج
فــي التدريــب الســريري بمســمى ســنة االمتيــاز  ,يمنــح
بعدهــا درجــة البكالوريــوس فــي ممارســة الطــب
والجراحــة .

أهداف البرنامج:
أهداف متعلقة بالمعرفة
يجــب علــي الطبيــب المتخــرج مــن كليــة الطــب أن يكــون
لديــه القــدر الكافــي مــن المعرفــة والفهــم فــي مجــال:
 )1مراحــل تطويــر وتركيــب وظائــف جســم االنســان،
والتفاعــل مــا بيــن أجهــزة الجســم المختلفــة.
 )2أســباب وآليــات وتاريــخ المــرض وخاصــة األمــراض
الشــائعة الجســدية ،والعقليــة ،الســيما المنتشــرة فــي
المجتمــع.
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أهداف متعلقة بالسلوك
 )1احتــرام حقــوق االنســان ،والتقيــد باألخــاق واآلداب
االســامية.
 )2الرغبة في تخفيف األلم والمعاناة لدي المرضي.
 )3الحــرص علــى العمــل بــروح الفريــق مــع جميــع أعضــاء
الفريــق الطبــي.
 )4الشــعور بالمســؤولية ،وتبنــي مبــدأ التعليــم مــدي
الحيــاة.
 )5تحويــل المرضــى الــى مــن يســتطيع عالجهــم إذا مــا
دعــت الحاجــة لذلــك.
 )6عــدم اســتخدام أي طريقــة للتشــخيص أو العــاج ال
يحتاجهــا المريــض أو ليســت مــن صالحــه.

 )2تشــتمل الدراســة علــى ســت ســنوات دراســية تليهــا
ســنة تدريــب اجباريــة (ســنة امتيــاز)
 )3تتكــون الدراســة علــى ثــاث مراحــل دراســية ،وتمثــل
الســنة الدراســية االولــي (الســنة التحضيريــة) ،والســنوات
الثانيــة والثالثــة (المرحلــة األولــي – العلــوم الطبيــة
األساســية) ،وتمثل الســنوات الدراســية الرابعة والخامســة
والسادســة (المرحلــة الثانيــة – العلــوم الســريرية)
 )4تتبــع الدراســة فــي المرحلتيــن الســنة التحضيريــة
والمرحلــة األولــى نظــام الفصــول الدراســية ضمــن نظــام
الســنة الدراســية الكاملــة.
 )5تتبــع الدراســة فــي المرحلــة الدراســية الثانيــة نظــام
الــدورات متعــددة االســابيع ضمــن نظــام الســنة الدراســية
الكاملــة.
 )6يتــدرج الطالــب فــي الدراســة ،والنجــاح فــي مقــررات
الســنوات الدراســية وفقــا ألحــكام االنتقــال مــن ســنة
دراســية ألخــرى.

نظام الدراسة
 )1تتبــع الدراســة بكليــة الطــب برابــغ نظــام الســنة
الدراســية الكاملــة
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متطلبات الدراسة والتخرج لبكالوريوس الطب والجراحة

وحدات دراسية
27
45
48
45
49
48
262

السنة الدراسية
السنة االولي ( التحضيرية )
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة
السنة السادسة
اجمالي

المجموع العام للوحدات الدراسية 262
بعــد اكمــال متطلبــات البكالوريــوس الموضحــة أعــاه ،يمضــي الطــاب عامــا كامــا ( 12شـ ً
ـهرا)
فــي التدريــب بأحــد المستشــفيات المعتمــدة مــن قبــل الكليــة ،وتســمى هــذه الفتــرة “ســنة
امتيــاز”.
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سنة االمتياز
ً
كامــا ( 12شــهرا ) فــي التدريــب
بعــد اكمــال متطلبــات البكالوريــوس خــال الســنوات الســتة ،يمضــي الطالــب عامــا
بإحــدى المستشــفيات المعتمــدة مــن قبــل الكليــة وتســمى هــذه الفتــرة “ ســنة االمتيــاز ويكــون التدريــب فــي التخصصات
الســريرية علــى النحــو التالــي:
جراحة عامة
								
●

شهران

الباطنة
							
● أمراض

شهران

والوالدة
						
● أمراض النساء

شهران

								
● طب األطفال

شهران

● ﻃﺐ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

ﺷﻬﺮ

● ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ )ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ  -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ -ﻃﺐ ﺍﻷﺳﺮﺓ  -ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ(

ﺷﻬﺮ

● فترة 							اختيارية

شهران

								● ﺇﺟﺎﺯﺓ

اسبوعان

إحصائية بأعداد الطالب الحاليين بالكلية:
العام
األكاديمي
أعداد الطالب

30/1431هـ
09/2010م

31/1432هـ
10/2011م

32/1433هـ
11/2012م

33/1434هـ
12/2013م

34/1435هـ
13/2014م

35/1436هـ
14/2015م

36/1437هـ
15/2016م

37/1438هـ
16/2017م

38/1439هـ
17/2018م

39/1440هـ
18/2019م

41/1442ﻫـ
ﻡ20/2021

الطالب

28
(السنة الثانية
فقط)

52
(السنة الثانية
والثالثة)

72
(من السنة
الثانية
إلى الرابعة)

99
(من السنة
الثانية
إلى
الخامسة)

142
(جميع
السنوات
األكاديمية)

152
(جميع
السنوات
األكاديمية)

164
(جميع
السنوات
األكاديمية)

183
(جميع
السنوات
األكاديمية)

196
(جميع
السنوات
األكاديمية)

198
(جميع
السنوات
األكاديمية)

242
ﺟﻤﻴﻊ(
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
)ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ

الطالبات

----

----

----

----

----

----

----

----

30
(السنة
الثانية فقط)

74
(السنة الثانية
والثالثة)

138
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ(
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
)ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
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مرافق الكلية
المرافق األساسية في مقر الكلية برابغ

القاعات الدراسية

مبنى المشرحة

مختبر التشريح ثالثي األبعاد ()Cyber Anatomy
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معمل المهارات السريرية()Clinical Skills Lab

مختبر الكيمياء الحيوية السريرية()Biochemistry Lab

معمل وظائف األعضاء()Physiology Lab

مختبر علم األمراض ()Pathology Lab
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مختبر الكائنات الدقيقة()Microbiology Lab

مختبرات األبحاث()Research Labs

الفصل التفاعلي الذكي ()Smart Class Room

فصــول االختبــارات االلكترونيــة بشــطري الكليــة الطــاب
والطالبــات ()Electronic Exams Class
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المكتبة الطبية بشطري الكلية للطالب والطالبات

مسرح الكلية

المرافق المساندة بمدينة رابغ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ

مستشفى رابغ العام
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المرافق المساندة في جدة
 الفصول الدراسية بمباني كلية الطب بالسليمانية (جدة) مركز المهارات والمحاكاة السريرية -مستشفيات مدينة جدة لتدريب الطالب والطالبات وأطباء االمتياز

مستشفى الملك فهد العام

مستشفى شرق جدة

مستشفى العيون بجدة

مستشفى األمل

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ( الحرس الوطني )
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مجمع الملك عبداهلل الطبي بأبحر

مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز األورام

مستشفى الصحة النفسية بجدة

مستشفى الملك فيصل التخصصي

مستشفى العزيزية للوالدة واألطفال

مستشفى الوالدة واألطفال ( المساعدية )
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مركز المهارات و المحاكاة السريرية
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إنجازات ونشاطات الكلية ومساهمتها في خدمة المجتمع
مجال البحث العلمي
قامــت الكليــة فــي تفعيــل العمــل مــن خــال ثــاث
وحــدات مختلفــة فــي وكالتهــا للدراســات العليــا والبحــث
العلمــي لدعــم البحــث العلمــي ،وقــد فعلــت المجموعــات
البحثيــة ،فتزايــد اإلنتــاج البحثــي باضطــراد ليزيــد عــن 100
ورقــة علميــة منشــورة محكمــة ،كمــا قامــت الكليــة
بإدخــال مقــرر البحــث العلمــي كمنهــج صفــي يهيــئ
الطــاب ويهيــكل مشــاركتهم فــي البحــث العلمــي.
إقامة يوم البحث العلمي
يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي من
المفترض القيام بها في أي مؤسسة تعليمية ،والهدف
منه النهوض بالمسيرة التعليمية وفتح جسور تواصل بين
الجامعات الداخلية ولتعريف الطالب بالجامعات الخارجية
ذات الصلة.
وتفعيــا لهــذا الــدور ،فقــد قامــت الكليــة ممثلــة فــي
وكالــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بتنظيــم
خمــس أيــام علميــة بحثيــة للكليــة فــي رابغ خالل الســنوات
الخمــس الماضيــة ،حفلــت بعروض ونقاشــات أبحــاث علمية

طبيــة قــام بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب فــي
الكليــة .وعلــى ســبيل المثــال ،عــرض مــا يفــوق عشــرين بحثا
تقــدم بهــا باحثــوا رابــغ فــي يــوم الكليــة الرابــع للبحــث
العلمــي العــام الماضــي ،وعــرض عشــرون آخــرون قــام بهــا
طــاب الكليــة.
انجــاز برامــج الجــودة للحصــول علــى االعتمــاد
NCAAA
المؤسســي
تــم إنجــاز برامــج الجــودة والمطلوبــة للحصــول علــى
االعتمــاد المؤسســي ( )NCAAAوتــم الحصــول علــى
خطــاب شــكر مــن وحــدة التقويــم واالعتمــاد األكاديمــي
بالجامعــة.
انجاز متطلبات نماذج الجودة EQAUP
تــم إنجــاز متطلبــات نمــاذج الجــودة ( ) EQAUPالخاصــة
بالجامعــة
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التعــاون الدولــي البحثــي فــي مجال المــخ واالعصاب
وتنظيــم مؤتمــر وطنــي دولي
قامــت الكليــة بخطــوات حثيثــة لبنــاء منظومة بحثيــة تدعم
إجــراء البحــوث العلميــة والتعــاون الدولــي لتطويــر ذلــك
بمــا يتماشــى مــع خطــة التحــول الوطنــي ورؤيــة .2030
وتتعــاون الكليــة اآلن مــع علمــاء متميزيــن مــن الواليــات
المتحــدة األمريكيــة وألمانيــا فــي هــذا الخصــوص ،حيــث
تــم التعاقــد مــع عالميــن مميزيــن كأســتاذين زائريــن فــي
الكليــة ،وهمــا الدكتــور عــال بوتجنكــوت ،وهــو عالــم في
المــخ واألعصــاب مــن جامعــة نيويــورك بالواليــات المتحدة
األمريكيــة ،واألســتاذ الدكتــور فرانــك تــارازي مــن كليــة
الطــب بجامعــة هارفــارد.
وكانــت أوائــل هــذه الجهــود مركــزة علــى مــرض
ألزهايمــر ،الــذي يشــكل مــرض معضلــة صحيــة اقتصاديــة
محليــا ودوليــا ،إذ يتزايــد عــدد المصابيــن بــه وتأثيــره علــى
المجتمــع .ويظــل هــذا المــرض اليــوم بــا عــاج ،ويبقــى
البحــث عنــه مجــاال خصبــا ملحــا للدراســة والبحــث .فــي
هــذا المجــال ،اشــترك باحثــو الكليــة مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس مــع الفريــق الدولــي مــن جامعــة نيويــورك ممــا
أســفر عــن هبــات بحثيــة وأوراق علميــة مهمــة.
حيــث اشــترك الفريــق الدولــي مــع األســتاذ الدكتــور حامــد
حبيــب ،واألســتاذ الدكتــور حــازم عطــا ،والدكتــور هيثــم
طيــب ،فــي أبحــاث مهمــة للبحــث عــن لقــاح واق مــن
مــرض ألزهايمــر .وقــد حصــل الفريــق البحثــي علــى دعــم
بحثــي عــال مــن الوقــف العلمــي بالجامعــة دفعــا ألبحاثــه.
وقــد أســفر عــن عمــل الفريــق أوراق علميــة لقيــت صــدى
طيبــا فــي المؤتمــرات العالميــة ،ويســتمر العمــل فــي
هــذا المجــال.
كمــا بــدأت الكليــة تعاونــا مهمــا مــع كليــة الطــب
بجامعــة هارفــارد .حيــث دعــت الكليــة العالــم الثانــي

األســتاذ الدكتــور فرانــك تــارازي مــن كليــة الطــب بجامعــة
هارفــرد وزار ســعادته الكليــة والجامعــة مؤخــرا .وكانــت
لزيارتــه مخرجــات مهمــة ،حيــث تكــون فريــق علمــي بحثــي
بعضويــة باحثيــن مــن جامعــة هارفــارد (الدكتــور فرانــك
تــارازي والدكتــور بــروس برايــس) وباحثيــن مــن كليــة طــب
رابــغ ،وكليــة الطــب بفرعهــا الرئيســي ،وكليــة الصيدلــة
بالجامعــة .وقــد تقــدم الفريــق البحثــي بثالثــة مقترحــات
مشــروعات مهمــة إليجــاد وتســويق عــاج لمــرض ألزهايمــر،
وتــم تقديمهــا كمبــادرات محوريــة فــي خطــة التحــول
الوطنــي  .2020كمــا قــام ســعادة الدكتــور فرانــك
والفريــق البحثــي بزيــارة مركــز الملــك فهــد لألبحــاث،
واتفقــوا علــى خطــة لتطويــر بعــض معامــل المركــز بمــا
يضمــن تحديــث البنيــة التحتيــة وتوطيــن المجهــودات
البحثيــة فــي مــرض ألزهايمــر.
وحدة علم أمراض األنسجة العصبية والعضلية:
كمــا اضطلعــت الكليــة بــدور ريــادي فــي تأســيس معمــل
بحثــي فــي مركــز الملــك فهد لألبحــاث مختص فــي أمراض
العضــات واألعصــاب ،بقيــادة الدكتــور ماهــر كــردي عضــو
هيئــة التدريــس بالكليــة ،وهــو مجــال نــادر ســيخدم األبحــاث
والمرضــى فــي المنطقــة.
فضــا عــن ذلــك ،فــإن الكليــة اآلن تشــارك بــدور فاعــل فــي
تشــغيل وحــدة أبحــاث العلــوم العصبيــة بالشــراكة مــع
كليــة الطــب فــي فرعهــا الرئيســي ،حيــث يتــرأس الوحــدة
الدكتــور هيثــم طيــب ،وتضــم عضويتهــا ومستشــاروها
الدكتــور ماهــر كــردي ،والدكتــور حــازم عطــا ،والدكتــور
حســام مــراد.
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مشــاركة طــاب الكليــة فــي مؤتمــر طــاب وطالبــات
الطــب فــي دول الخليــج العربــي التاســع بمدينــة
العيــن اإلماراتيــة بعــام 2015م

بيت الخبرة بكلية الطب برابغ:
تــم تأســيس بيــت الخبــرة بكليــة الطــب برابــغ اسـ ً
ـتنادا علــى
موافقــة معالــي مديــر الجامعــة بخصــوص قــرار معاليــه
نحــو تأســيس بيــوت الخبــرة للجهــات المختلفــة فــي
الجامعــة حيــث أن مجــاالت بيــت الخبــرة لكليــة الطــب
برابــغ هــي:
 .1تقديم خدمات استشارية في المجال الصحي.
 .2تقديــم خدمــات استشــارية فــي المجــاالت األكاديميــة
ذات العالقــة بالتعليــم الطبــي.
 .3إقامــة مؤتمــرات وورش عمــل ودورات تدريبيــة فــي
المجــال الصحــي.
يمثــل بيــت الخبــرة بكليــة الطــب برابــغ إحــدى قطاعــات
منظومــة األعمــال والمعرفــة (المنظومــة) وتعنــى
باســتثمار خبــرات ومبــادرات أعضــاء هيئــة التدريــس بالكلية.
ورش العمل:
تعقــد ورش عمــل مختلفــة بانتظــام لتعزيــز تطويــر أعضــاء
هيئــة التدريــس وتعليــم الطــاب .وتشــمل هــذه حلقــات
عمــل حــول تكنولوجيــا المعلومــات  ،والجوانــب المختلفــة
للتعليــم الطبــي وطرائــق التدريــس  ،وعمليــة االعتمــاد
االكاديمــي  ،ومــا إلــى ذلــك.
النادي الطبي الطالبي:
 تــم تدشــين النــادي الطبــي الطالبــي لكليــة الطــب برابــغبدايــة الســنه الدراســيه ١٤٤٠ – ١٤٣٩هـــ وهــو معتمــد
مــن عمــادة شــؤون الطــاب ويعمــل علــى تمكيــن
الطالــب وتنميــة مهارتــه وصقــل لمواهبــه مــن خــال
برامــج وانشــطة لجــان النــادي  :العلميــة  ،البحــث العلمــي
واإلبتــكار ،تعزيــز الصحــة  ،الموهبــة واإلبــداع ،االجتماعيــة،
اإلعالميــة.
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ويهدف نادي الطالب الى:
 تحقیــق لرؤیــة المملكــة الطموحــة  VISION2030فــيرفــع عــدد المتطوعيــن الصحييــن.
 إحتضان للمواھب وتنمیتھا وإبرازھا. رفــع مســتوى الطــاب العلمــي والعملــي واإلجتماعــيواإلبداعــي والتنافســي.
 المســاھمة فــي تحقیــق الطــاب لمتطلبــات ھیئــةالتخصصــات الصحیــة المختلفــة.
 بیت الطالب األول ونقطة انطالقة.حمالت صحية مجتمعية:
تعــد خدمــة المجتمــع وإشــراك المجتمــع فــي الرعايــة
ـرا أساسـ ً
الصحيــة عنصـ ً
ـيا فــي رؤية الكلية ورســالتها .يشــارك
الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي حمــات التوعيــة
الصحيــة المختلفــة مثــل الوعــي بنمــط الحيــاة الصحيــة ،
ومكافحــة التدخيــن  ،والرعايــة القلبيــة  ،والتوعيــة بمــرض
الســكري  ،متالزمــة داون  ،الســرطان  ،والتبــرع باألعضــاء
 ،الــخ.
كمــا تنظــم الكليــة جــوالت ومســابقات التوعيــة الصحيــة.
كمــا يتــم تقديــم المســاعدة للوحــدات الصناعيــة المختلفــة
فــي غــرب المملكــة العربيــة الســعودية لخلــق الوعــي
بيــن العامليــن فيهــا فيمــا يتعلــق بقضايــا الصحــة المهنيــة.
إقامة فعاليات بمناسبة األيام العالمية:
● اليوم العالم لمتالزمة داون
● المشــاركة فــي فعاليــات اليــوم العالمــي لمكافحــة
الســمنة
● المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للسكر
● المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للكلى
( ماذا أعرف عن كليتي )
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اتفاقات التعاون مع جهات داخلية ودولية
التعاون مع الجمعية األوروبية للتعليم الطبي AMEE
فيمــا يخــص العمليــة التعليميــة فقــد تــم االنتهــاء مــن إعــداد المنهــج والخطــة الدراســية المطــورة للكليــة و ذلــك بالتعــاون
مــع الجمعيــة األوروبيــة للتعليــم الطبــي ( )AMEEو ســيتم بمشــيئة اهلل تعالــى اســتكمال اإلجــراءات المطلوبــة العتمادها
مــن مقــام مجلــس الجامعــة الموقر

االتفاقية مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة
تــم االتفــاق بيــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة وفــرع الجامعــة برابــغ ووزارة الصحــة ممثلــة بمديريــة الشــئون الصحيــة
بمحافظــة جــدة ,وذلــك الســتعمال مرافــق وزارة الصحــة فــي العمليــة التعليميــة وإقامــة المؤتمــرات و النــدوات العلميــة
والبحــث العلمــي.

اتفاقية مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
تم االتفاق بين جامعة الملك عبدالعزيز بجدة و فرع
الجامعة برابغ واإلدارة العامة للخدمات الطبية
للقوات المسلحة ممثلة بمستشفى الملك فهد
للقوات المسلحة بجدة بالتعاون في تقديم العملية
التعليمية واالستشاريين الزائرين و المؤتمرات و البحث
العلمي.
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الخاتمة
نمــت كليــة الطــب فــي رابــغ ،جامعــة الملــك عبــد العزيــز تدريجيـ ًـا وظهــرت خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة كمؤسســة جاهــزة
للمســاهمة بفاعليــة فــي تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالصحــة للرؤيــة .2030
يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــون الفنيــون واإلداريــون المتفانــون فــي تنفيــذ معظــم طــرق التعليــم والتدريــس
المتقدمــة لتحقيــق أفضــل النتائــج.
التعليم الطبي والبحوث التطبيقية وتقديم الرعاية الطبية للمجتمع هي السمة المميزة لمؤسستنا.
ونســعى إلــى تخريــج أطبــاء وطبيبــات يتمتعــون بالكفــاءة المهنيــة وأخالقياتهــا وأن يســاهموا فــي خدمــة المنطقــة
ووطنهــم الغالــي.
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فريق إعداد الدليل:
إشراف :األستاذ الدكتور /توفيق بن محمد علي غبره
متابعة وتنسيق /د .محمد بن حسن الحداد
مشاركة /د .نديم زبيري
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مشاركة /أ.د .محمد هشام
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MESSAGE FROM DEAN
In the name of Allah, The Most Gracious, The
Most Merciful.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace
and blessings be upon the most honourable of
the Prophets and Messengers Prophet Muhammad and his family and companions and who
walked on his approach to the Day of Judgment.
The College of Medicine in Rabigh was established by Royal Decree of the Custodian of the
Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz,
Chairman of the Council of Higher Education;
vide decision No. 24/49/1429 dated 3/7/1429
AH. The notification established three colleges
in Rabigh Regions under King Abdulaziz University. The most important of which is the Faculty
of Medicine.
The studies began in the first semester of the academic year 1429/1430 AH. The Faculty of Medicine in Rabigh is a major pillar in the branch of
King Abdulaziz University, which has taken upon
itself, the establishment of an integrated system
with its affiliated colleges to serve the human,
health and economic development in the governorates near Jeddah to meet the needs of the
present and future labour market.
The mission of this nascent faculty is to advance
development in various health fields. In addition
to providing health care based on scientific principles it is contributing by providing to many
services, consultations and researches that

Dean of the College

Prof. Tawfik Mohammed Ali Ghabrah

serve the health sector. Abreast with the rest of
the world, we have adopted the latest scientific
curriculum and methods of teaching to graduate
doctors on international standards.
Our aspirations are high and ambitious for this
college, which with the Grace of Allah has begun
its journey with confidence .All under the permanent patronage and support of the College
plans by the Mother University; headed by His
Excellency the University’s President and Excellencies the University’s Vice Presidents.
We wish to thank all the faculty members, lecturers, technicians and administrators for a
fruitful and constructive cooperation in the true
spirit of a single team, their dedication to the
development of the college, the success of the
educational process and the translation of the
college’s message towards the citizen and the
homeland.
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King Abdulaziz University (KAU)

K

ing Abdulaziz University is the oldest Saudi
university, located in the city of Jeddah.

The University occupies a distinguished position
and is called as the mother of universities in
KSA. It laid the foundation of Taibah University
in Madinah, Tabuk University, Jizan University,
Northern Border University, Jeddah University,
and Arar, Rafha and Rabigh branches.

It was established in 1387 AH (1967) as a private
university, which was later converted into a public
University in 1391 AH (1971), by the decision of
the Council of Ministers on the orders of King
Faisal.

King Abdulaziz University has a distinguished
international and research related status and ranks
143rd in the international ranking.

● It is a modern university with more than 70,000
students in 25 colleges and 35 scientific centers.
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Faculty of Medicine in Rabigh

F

aculty of Medicine in Rabigh is one of the
newest medical schools in Saudi Arabia.

The journey of Faculty of Medicine in Rabigh (FMR) as a
branch of King Abdulaziz University (KAU) commenced on
1st of August 2009 (10th of Sha’ban, 1430 AH) when the first
batch of male students started their classes. The College is
located in the city of Rabigh with a charming sea view. The
aim was to minimize the existing health care deficiency and
cater for the needs of locally qualified doctors in both public
and private sectors. It was destined to serve the human, health
and economic development in the governorates near Jeddah
and to meet the needs of the present and future labour market.
Subsequently, the FMR proved to be a perfect fit in the Saudi
Vision 2030, as it contributes to all of its three themes and
related commitments. The college adopts the integrated
teaching system which allows the student to understand
different body systems providing a great opportunity for
better understanding of body functions. College is employing
most advanced and innovative teaching modalities.
The Faculty has introduced innovative teaching methods
where logical thinking in clinical cases is taught independently
in special teaching sessions in different clinical courses,
encouraging students to think critically about the treatment of
disease problems.
Concepts related to professionalism, ethics and patient safety
are being inculcated to build a better future workforce.
The students are also attached to affiliated hospitals during
their academic years for clinical training where they get direct
exposure to patients and hospital environment under
experienced clinical staff.
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The first female students’ batch joined on September 13th,
2017, which too is part of achieving the goals of Vision
2030. Faculty of Medicine in Rabigh, has gradually grown
out from its infancy and within a short period of time has
emerged as an institution ready to actively contribute in
achieving the health-related goals of the Nation.

Strategic Plan
Vision
- A Faculty of Medicine pioneering in education
and research with sustainability and community partnerships
Mission
- Enriching the community with competent
physicians, excellent healthcare and applied
research

» Academic and administrative development:

Values
Sustainability – Excellence -- Team work – Respect -- Role model – Volunteering -- Honesty

Develop a motivating and conducive environment for Faculty Members; support leadership
development of qualified academic and administrative leaders.

Objectives
» Teaching and learning:
Promote teaching, learning and educational
services for enhancing the competency of educational outcomes.

» Partnerships and local and international co-

operation:
Develop partnerships in health services with
the public and private sectors and promote local, regional and international cooperation.

» Scientific research:

» Infrastructure:

Develop high quality applied scientific research.

Develop infrastructure, support services, laboratories and skill labs with sustainability.

» Community responsibility:

Activate the community participation of faculty
members and students to provide distinct contributions to serve the local community.

» These strategic objectives are supported by

23 specific objectives and 40 projects
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Administrative structure
A - College Management
-Dean.
- Vice Dean of Basic Medical Sciences.
- Vice Dean of Clinical Sciences.
- Vice Dean for Graduate Studies and Scientific Research.
- Vice Dean for Development.
- Vice Dean, University Hospital in Rabigh.
- Vice Dean for Girls Section.
-Faculty Administrative Director.
- Female Section Administrative Director.

B - College Board
The College Board consists of:
1- The Dean of the Faculty as Chair
2- Vice Deans as members
3- The heads of scientific departments as members

17

C. Advisory Council
The President of the University approved the formation of the advisory Council of the Faculty of
Medicine in Rabigh with the letter No. 13511/40
/ D / 6 dated 13/2/1440 H. Its mission is to
provide advice in the field of strategic planning
for the college and university hospital in Rabigh
governorate. With the external and international
bodies, the college’s access to the national and
international academic funds, and the strengthening of the partnership between the college
and the public and private sectors, and activating the concepts of comprehensive educational quality in the college’s outputs, curriculum
development and academic programs.
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Advisory Council Members
N
1

HE Dr. Osama bin Sadeq Tayeb as Chairman of the council

2

Dean of the Faculty of Medicine, King Abdulaziz University in Rabigh,
Secretary of Advisory Council

3

Governor of Rabigh Governorate

4

Vice President, King Abdullah University of Science and Technology

5

Director of Health Affairs in Jeddah

6

Chairman of the Board of Directors of Suleiman Fakih Hospital

7

Chairman of the Board of Directors of Ibn Sina Medical College for
Medical Sciences

8

Deputy Director of Jeddah Chamber of Commerce

9

Dean of the Faculty of Medicine, King Abdulaziz University, Jeddah

Dean of the Deanship of Quality and Academic Accreditation at King
Abdulaziz University
Director of the Strategic Center to achieve the Vision 2030 of the King11
dom
Prof. Sohail Abdul Rao - Vice President for Research and Development
12
in the Renaissance Medical System - Texas - USA
10

13

Prof. Dr. Ara Tikyan Associate Dean, Faculty of Medicine, University of
Illinois, Chicago, USA
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DEANSHIP OF COLLEGE
Brief Resume of the Dean
Name: Dr Tawfik Mohammed Ali Ghabrah
Scientific Rank: Professor
Specialization: Epidemiology and Preventive Medicine

N

1

Qualification
Bachelor
of Medicine And
Surgery

Date

University

College

Specialization

1984

King Abdulaziz University,
Jeddah, KSA

School of
Medicine

Medicine And Surgery

2

Master

1987

Hopkins University. USA

3

PhD

1992

University of Maryland, USA

E-mail: tghabrah@kau.edu.sa
Extension number: 20078
Postal Address: 10104 Jeddah 21433
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School of
Medicine
College
of Medicine

Epidemiology and Public Health
Epidemiology and Preventive Medicine

Former Dean of the College
Name: Dr Hamed bin Said Habib
Scientific Rank: Professor
Specialty: Pediatrics
Period from 2009 to 2014
N

Qualification

Date

1

Bachelor

1986

2

Master

1991

3

PhD

1998

University

College

King Abdulaziz University,
School of
Jeddah, KSA
Medicine
University of Edinburgh, ScotRoyal
land
College
Royal
Royal College, UK
College

E-mail: hhabib@kau.edu.sa
Ext . 20079
P.O.Box 10104 Jeddah 21433
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Specialization
Medicine And Surgery
Pediatrics
Pediatrics

VICE-DEANSHIPS OF COLLEGE
Vice Deanship for Basic Medical Sciences
Brief Resume of the Vice Dean
Name: Dr. Mamdouh bin Abdullah Qari
Academic Position: Professor
Specialty: Medical Laboratory
Specialization: Molecular Hematology

N

Qualification

Date

University

College

1

Bachelor

1989

King Abdulaziz University,
Jeddah, KSA

2

Master

1997

University of Sheffield

3

PHD

2000

University of Sheffield

School of
Medicine
School of
Medicine
School of
Medicine

Email: mgari@kau.edu.sa
Extension number: 22312
PO Box: 80272
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Specialization
Medical Technology
Genetics Hematology
Molecular Hematology

Former Vice-Deans of Basic Medical Sciences
Name: Hamid Abdel Raouf
Academic Position: Professor
Specialty: Anatomy and Embryology
Vice-Dean of Basic Medical Sciences for the period from 2009 to 2012

N

Qualification

Date

University

College

1

Bachelor

1993

King Abdulaziz University,
Jeddah, KSA

2

Master

1998

University of Wales, Cardiff

3.

PhD

2002

University of Wales, Cardiff

College of
Medicine
College of
Molecular
Biology
College of
Medical
Biology

Extension number: 20079
PO Box: 80316 Jeddah 21589
Email: hsaleh@kau.edu.sa
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Specialization
Medicine And Surgery
Anatomy and Embryology
Anatomy and Embryology

Units under Vice Deanship for Basic Medical Sciences
1. Students’ Activity Unit:
Responsible for setting up student sports, cultural,
social and religious activities and communicating
with students and motivating them to
participate.

other
faculties
and
departments
to
facilitate the procedures related to the functions
of educational affairs and the preparation
of
the
school
schedules.
In
addition,
it
oversees
the
process
of academic mentoring for students and to
review the equations of students transferred
and re-enrolled. It also supervises the internal
transfers between the departments, follow-up
deletions and addition to students and follow-up
cases of students expected to graduate.

2. Laboratory Unit:
The laboratories unit is responsible for supervising
the
scientific
and
research
laboratories
of the college and ensuring that it conforms to
international safety and security standards. The
unit also periodically updates the database of
scientific and research equipment’s and follows
up its maintenance and readiness to work.

5. Students Support Unit
Student Support Unit is providing necessary
counseling and extending advices to students facing
any academic or personal issue. Over the years, a
good number of students have been benefitted due
to support provided by the unit

3. Unit of measurement and specifications:
The process of studying the needs of the college
and the development of specifications and
the study of companies and suppliers technical
presentations.
4. Educational and Student Affairs Unit:
This unit is concerned with the implementation
of the procedures, regulations of the bachelor’s
degree and to ensure their application and
coordination with the scientific departments. It
also coordinates with the Deanship of
Admission and Registration and the various
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Vice Deanship for Clinical Sciences
Brief Resume of the Vice Dean
Name: Dr. Waleed Ahmad Alghamdi
Academic Position: Assistant Professor
Specialty: Psychiatry
Specialization: Child and Adolescent Psychiatry

N

Qualification

Date

University

College

1

Bachelor

2005

King Abdulaziz University,
Jeddah, KSA

2

Specialty

2013

Royal College of Physicans
and Surgeons

3

Fellowship

2015

University of Toronto

College of
Medicine
School of
Medicine
School of
Medicine

4

Master

2015

University of Toronto

Email: wagalghamdi@kau.edu.sa
Extension number: 20078
PO Box: 80272
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School of
Medicine

Specialization
Medicine And Surgery
Psychiatry
Child and Adolescent
Psychiatry
Community Health

Former Vice-Deans of Clinical Sciences
Name: Dr. Mohammed bin Fazlullah Farooq
Academic Position: Assistant Professor
Specialty: Pediatric Medicine
Vice-Dean of Clinical Sciences for the period from 2010 to 2018
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Units under Vice Deanship for Clinical Sciences
1. Curriculum and Medical Education Unit
This unit is concerned with the development and updating of the college curriculum and study plans
in line with the strategic plan and in accordance with the latest scientific developments. It follows up
the implementation of these plans after adoption and the development of standards and models in
this regard.
2. Assessment and Evaluation Unit:
This unit aims at achieving quality in conducting examinations for all scientific departments and
courses in the college. It organizes and ensures the safety of the examination process according to
the policies and procedures of King Abdulaziz University. It provides technical and logistic support in
evaluating the examinations and providing data, statistics and information.
3. Internship Unit:
This unit contributes to the preparation of students for the year of excellence. It aims to train students with the latest means of training, helps to implement the concept of integrated medicine practice and the development of medical skills.
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Vice Deanship for Post Graduate Studies and Scientific
Research
Brief Resume of the Vice Dean
Name: Dr Haithum Osama Sadiq Tayeb
Scientific Rank: Assistant Professor
Specialty: Neurology
N

Qualification

Country

College

University

1

Bachelor of Medicine and Surgery

Kingdom of Saudi
Arabia

Medicine

King Abdulaziz University

2

Canadian Fellowship
in Neurosurgery

Canada

Medicine

McGill University

2010

Neurosurgery

3

Canadian Fellowship
in Neurosurgery

Canada

Medicine

Royal College of
Physicians and Surgeons of Canada

2010

Neurosurgery

4

American Fellowship
in Neurology and
Behavior

USA

Medicine

Harvard University,
McLean Hospital

2012

Neurology and
Behavior

5

American Fellowship
in
Neurology and
Behavior

USA

Medicine

American Academy
of Neurology

2012

Neurology and
Behavior

6

American Fellowship
in
Brain Physiology
Planning
Clinical nerves and
epilepsy

2013

Physiology of
the brain, clinical
nerves and epilepsy

USA

Medicine

E-mail : hostayeb@kau.edu.sa
Ext : 20024
PO Box : 80215 Jeddah 21589 Kingdom of Saudi Arabia
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Harvard university

Date

Specialization
Medicine and Surgery

Former Vice-Deans of Post Graduate Studies and Scientific Research
Name: Dr Zohair bin Jamil Gazzaz
Scientific Rank: Associate Professor
Specialty: Internal Medicine, Diabetes Mellitus
Period from 2010 to 2016
N

Qualification

Date

University

College

1.

Bachelor

1982

King Abdulaziz University,
Jeddah, KSA

2.

PhD

1992

University of Newcastle, UK

School of
Medicine
Royal College

Ext: 20024
PO Box : 10104 Jeddah 21433 Kingdom of Saudi Arabia
E-mail: zjgazzaz@kau.edu.sa
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Specialization
Medicine And Surgery
Internal Medicine (Diabetic)

Units under Vice Deanship for Post Graduate Studies and Scientific Research
1- Scientific Research Unit
The Unit is responsible for providing the appropriate work environment for scientific research.
It supervises and ensures active participation
of students and faculty in research activities,
thus make certain research contribution of the
college in various fields. It also helps in establishing an academic environment for the distinguished researchers to provide studies and
consultations in specialized fields.

demonstrator. It ensures attendance of demonstrators during the preparatory courses for
scholarships. Follow-up with the Supervisors of
the demonstrators and provide them with the
necessary information and data.
3- Students’ Research and Innovation Unit:
Attracting, supporting and developing talented
and creative students in various fields to benefit from their talents and energies in serving the
nation.

2- Demonstrators Unit:
To motivate and encourage demonstrators to
complete postgraduate studies. Prepare a road
map to complete the studies for each demonstrator and follow up its implementation.
Overcome the obstacles that prevent the continuation of the graduate studies of the demonstrators and maintaining a special file for each

N
1

Status
All demonstrators in the faculty

2

Scholarship demonstrators National /
International

3

Non- Scholarship demonstrators

4- Post Graduate Unit:
Contribute to the preparation of a working environment for Post graduate programs and scientific research. It also interacts with the stake
holders to develop knowledge and meet their
needs and requirements.

Number
157
National : 5
International : 99
Total : 104
53
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5- Medical and Bioethics Unit:
It is responsible for reviewing the research on living creatures and ensuring their approval and the
validity of approval procedures after the clarification and approval of conducting research in terms
of ethics and periodic follow-up of the research
and coordination with the Office of National Monitoring (Office of Research Ethics Research of the
National Committee for Bioethics and Medical
City Abdul Aziz City of Sciences of purification).
- Spread the culture of research ethics.
- Raising awareness of patients or participants in
research.
- Providing scientific advice to researchers.
6- Continuing Medical Education Unit:
The Continuous Medical Education Unit provides
organizational support and facilitates the accreditation of scientific activities related to continuing
medical education. All medical staff are required
to attend these activities, adding to their number of hours of education according to the CME
accreditation. These include workshops, training
courses and other scientific activities
Continuing medical education is an important
component of the institution’s mission and contributes significantly to strengthening the institution’s academic ranking locally and regionally
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Vice Deanship for Development
Brief Resume of the Vice Dean
Name: Dr. Marwan bin Abdurrehman Bakarman
Academic Position: Professor
Specialty: Family and Community Medicine
Specialization: Family and Community
Medicine
N
1.

2.

Qualification
Bachelor of
Medicine And
Surgery
Fellowship
in Family and
Community
Medicine

Date

University

College

Specialization

1986

King Abdul Aziz University

School of
Medicine

Medicine and Surgery

1996

King Faisal University

School of
Medicine

Family and Community
Medicine

Email: mbakarman@kau.edu.sa
Extension number: 20077
PO Box: 80272
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Units under Vice Deanship
for Development
1. Strategic Planning Unit:
This unit is concerned with the strategic planning of the Faculty of Medicine in Rabigh and
communicates between the College and the
different sectors of the University on all matters related to the Strategic Plan.
2. Quality Assurance and Academic Accreditation Unit:
The quality and academic accreditation unit
works to spread the culture of quality and
development, activate the quality assurance
system, carry out internal audits, follow-up
and meet the criteria of quality assurance, to
build the institutional capacity and monitor
effectiveness of education in order to obtain
national accreditation.
3. Community Service Unit:
It aims at activating the community participation of faculty members and providing outstanding contributions to serve the local community.
4. Information Technology Unit:
It is a specialized unit whose function is to provide IT support to the needs of the college facilities.

34

5. Staff Training Unit:
Developing a stimulating and attractive environment for faculty members, inculcating academic and
administrative leadership; and supporting administrative development

Academic Year
35/1436
Graduates
14/2015
Number
28
Total after adding graduates of 1441 - 1442

1437
15/2016
24

37/1438
16/2017
20
217

6. International and National Cooperation Unit:
Develop partnerships with the public and private sectors in
the health field and promote local and international cooperation.
7. Alumni Unit:
The services provided include a newsletter informing the
alumni about the activities of the college.
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38/1439
17/2018
27

39/1440
18/2019
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Vice Deanship for Female Student Section
Brief Resume of the Vice Dean
Name: Dr. Fatima bint Ibrahim Abdullah Al-Baladi
Scientific Rank: Associate Professor
Specialization: Internal Medicine
Specialty: Kidney Disease
N

Qualification

1

Bachelor

2

Saudi Board

3

Saudi Board

4

Certificate of
specialization
in nephrology

Country

College
Medicine

Kingdom of
Saudi Arabia

---

Canada

Medicine

Email: falbiladi@kau.edu.sa
Ext: 21555
P.O.Box: 80205
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University

Date Specialization

King Abdulaziz
1993
University
Saudi Association 2000
for Health Special2004
ties
University of London Ontario

2006

Medicine and
Surgery
Medicine
nephrology

Brief account of Female Faculty

T

he female student branch of the Rabigh Medical College of King Abdulaziz University was established on September 13th, 2017 at the Rabigh Campus. The Vice Dean of the student section was
appointed, and the first batch of female students was inducted. The classrooms, laboratories, clinics
and two examination halls with IT facilities for electronic exams were commissioned. Well-equipped
offices for the administrative and the teaching staff are provided. Main campus of the medical college
would also provide support and academic services whenever needed.
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Units Under Vaice Deanship for Female
Students Section:
1. Educational and Students Affairs Unit (Female)
Members of the Unit are responsible for matters related to educational process and addressing affairs of students
of female section related to their educational needs. They communicate with the defaulters and find solutions to
improve their level of education.

2. Students’ Activities Unit (Female Students)
Responsible for setting up female student’ sports, cultural, social and religious activities and communicating with
female students and motivating them to participate.

3. Students Support Unit (Female Students)
Student Support Unit is providing necessary counseling and extending advices to students facing any academic
or personal issue.
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Vice Deanship for University Hospital
Name: Dr. Yousef Saleem Almehmadi
Scienti ic Rank: Assistant Professor
Specialty: Urology
Specialization: Urology and Andrology

N
1.

2.

Qualification
Bachelor
German
fellowship

Country

College

UAE

Faculty of Medicine

Germany

.....

Email:yalmehmadi@kau.edu.sa
Ext: 20078
P.O.Box: 80205
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University

Date

Specialization

Gulf Medical
College

2005 Medicine And Surgery

Klinikum
Braunschweig

2013

Urology

University Hospital (an Introduction)

O

n Wednesday 12th February 2015, his Royal Highness Prince Khalid Al Faisal, advisor to the
Custodian of the 2 Holy Mosques and Governor of Makkah province, laid the foundation stones
for the University Hospital. This is a project of a 400-bed teaching hospital, located in the north of
Rabigh City at the beginning of Rabigh Masturah Highway. The project was launched in the summer
of 2014 and shall be completed in 2 phases. In April 2015, the President of the University, Dr Abdulrahman Al Ayubi formed an advisory committee for the University Hospital. The advisory committee meets regularly to discuss the engineering design of the hospital and has recommended some
amendments for improvement.

COMMITTEES
Main Committees of the College
• General curriculum committee of the College
• Vice Dean’s advisory committee
• Academic affairs committee
• Committee for laboratories
• Committee for student activities
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ACADEMIC DEPARTMENTS
Basic Medical Science
» Department of Physiology
» Department of Anatomy
» Department of Clinical Biochemistry
» Department of Pathology
» Department of Medical Microbiology
» Department of Pharmacology
Clinical Sciences
» Department of Internal Medicine
» Department of Surgery
» Department of Pediatrics
» Department of Family & Community Medicine
» Department of Obstetrics & Gynecology
» Department of Otolaryngology
New Departments under process
» Department of Ophthalmology
» Department of Neurology and Psychiatry
» Department of Genetic Medicine
» Department of Anesthesiology and Intensive Care
» Department of Emergency Medicine
» Department of Radiology

40

Bachelor degree of Medicine and Surgery (MBBS)
Scientific Degrees:

The faculty currently is giving a Bachelor's Degree in Medicine and Surgery
CURRICULUM MAP
King Abdul-Aziz University –Faculty of Medicine Rabigh
CURRICULUM MAP
University Preparation Program

Phase 1

1 Year
Semester 1 CH

Phase 11

2 Year

3 Year

4 Year

Semester 2

CH

Semester 1

CH

Semester 2

CH

Semester 1

CH

Semester 2 CH

5 Year

Subject

CH

Subject

6 Year
CH

Subject

CH

Maths

3

Statistics

3

Foundation

3

Medical Microbiology

4

Immunity
Blood &
Lymphatic’s

4

Endocrine
System

5

Ethics &Professionalism

2

Physics

3

Chemistry

3

General
Anatomy

4

Pathology

4

Cardiovascular system

4

Urinary
System

5

Laboratory Medicine

3

English 1

3

English 2

3

Cell &Tissues

2

Pharmacology

2

Respiratory
System

Nervous Sys4 tem & Special 6
Senses

Clinical Skills
Module

20

Obstetrics
Suregery &
&
16 Subspecial- 22
Gynecology
ties

Computer
Science

3

Biology

3

Embryology

1

Nutrition&
Metabolism

4

Gastrointesti
nal System

5

Community
Medicine

7

Psychiatry

7

Communication
skills

3

Clinical Biochemistry

5

Musculoskel
etal System

5

2

Basic Imaging

3

Anesthesia

1

Basic Emergency care

1

2

Ophthalmology

3

Otorhinolaryngology

3
Medical
Research
Project

2

Total CH

49

Reproductive
5
System
Medical
Genetics

Early Clinical Skills

Introduction
to Research 2
Methodology

Total CH

12

Total CH

15

Islamic Studies (1)

2

Arabic Language (1)

3

Total CH

21

Islamic Studies (2)

Total CH

2

21

Islamic Studies (3)

2

Arabic Language (2)

3

Total CH

22

Pediatrics

Medicine &
Subspecial- 22
ties

16 Patient Safety 2

Accident
2
&Emergency

Islamic Stud2 Forensic Medicine 2
ies (4)

Total Credit Hours : 262
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Family Med7
icine

Total CH

29

Electives

2

Total CH

45

Total CH
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Eligibility Criteria for admission

A

t the end of Preparatory Year, the student has

5) Principles of health education, disease pre-

to obtain an average of 85% or more marks

vention, and rehabilitation of patients.

in the following courses: English 102,103,104,

6) The health of pregnant women, the principles

Biology, Chemistry and Physics

of pregnancy, and natural delivery.

Merit is established by the marks obtained, student’s choices and seat availability in the col-

Skills-Related Goals

lege.

1) How to write, get the history of disease in an
organized, purposeful, and accurate manner.

PROGRAM GOALS:

2) How to perform physical examination.

Knowledge Related Goals

3) Linking the history of the disease to the clini-

The doctor who graduated from the Faculty of

cal examination for diagnosis.

Medicine must have sufficient knowledge and

4) Selection of medical tests and methods of di-

understanding of:

agnosis which are less costly and more effective.

1) Stages of development and installation of the

5) Design a treatment plan for each patient.

functions of the human body, and interaction

6) Communicate with the patients and their fam-

between the body's various systems.

ilies in everything related to diagnosis and treat-

2) Causes, mechanisms and history of the dis-

ment.

ease, especially common physical and mental

7) Perform basic procedures of life saving skills.

diseases prevailing in the community.

8) Use of databases to obtain appropriate medi-

3) Diagnostic methods most commonly used

cal information and scientific documentation.

4) Methods of treatment being used to treat dis-

9) Communicate clearly and effectively with all

eases, including the use of medicines, appropri-

members of the medical team.

ate nutrition, psychological support, etc.
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Attitude Related Goals
1) Respect for human rights and adherence to Islamic ethos and ethics.
2) The desire to relieve the pain and suffering of
patients.
3) Ensure teamwork with all members of the
medical team.
4) Sense of responsibility, adopting the principle of lifelong learning.
5) Transferring patients to those who can treat
them if needed.
6) Not to prescribe any unnecessary or inappropriate investigations or treatment for the patient.
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THE TEACHING PROGRAM
Program Description
The Bachelor of Medicine and Bachelor of
Surgery will be awarded after completing the 6
-year program followed by a one-year clinical
internship.
• The six year program is divided into three
phases consisting of two semesters per year
• The first year is Preparatory year
• Phase 1 consists of 2nd and 3rd year and
includes core and integrated modules of Basic

Medical Sciences.
• Phase 2 (clinical years) consists of 4th , 5th
and 6th years and includes clinical integrated
modules
• The students have to enroll for each module
and will be graded at completion of the module. These grades are accumulated to promote
the student to the next academic year.

academic year
First year (preparatory)
Second year
Third year
Fourth year
Fifth Year
Sixth Year
Total

Credit Hours
27
45
48
45
49
48
262

INTERNSHIP
After completion of the bachelor's requirements during the six years, the student spends a full year
(12 months) in training at a hospital accredited by the college. This internship period is called "The
Year of Internship”.
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The training in clinical medical specialties is as follows:
Number of
courses
1
2
3
4

Departments

Period

General Surgery
Internal Medicine
Obstetrics and Gynecology
Pediatrics

Two months
Two months
Two months
Two months

5

Emergency

One month

Elective _Two out of: Emergency Medicine

6

One month

Family Medicine Intensive care Radiology

7

Elective

Two months

8

Vacation

Two weeks

THE STUDENTS
CURRENT STUDENTS
Students’ number throughout the College years:
200910 G
143031 H

2010-11 G
1431-32 H

2011-12 G
1432-33 H

2012-13 G
1433-34 H

201314 G
143435 H

201415 G
143536 H

201516 G
143637 H

201617 G
143738 H

201718 G
143839 H

2018-19 G
1439-40 H

Total till
41/1442 H 20/2021 G

Male Students

28
(2nd
year)

52
(2nd & 3rd
year)

72
(2nd , 3rd
& 4th
year)

99
(2nd,3rd,4th&5th
year)

142
(All
years)

152
(All
years)

164
(All
years)

183
(All
years)

196
(All
years)

198
(All years)

242
(All years)

Female
Students

---

---

---

---

---

---

---

---

30
(2nd
year
only)

45

74

138

(2nd &
3rd year)

(2nd to
5th year)

INFRASTRUCTURE
College Facilities
Facilities at the headquarters of the College in Rabigh

Classrooms

Three-dimensional Anatomy Laboratory (Cyber
Anatomy)

The morgue building
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Biochemistry Lab

Clinical Skills Lab

Pathology Lab

Physiology Lab

47

Research Lab

Microbiology Lab

Classes of Electronic Exams College students.

Smart Class Room
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College Theater

Medical library in both sections

King AbdulAziz University Hospital

Supporting facilities in Rabigh city

Rabigh General Hospital
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Supporting Facilities in Jeddah
- Classrooms at the Faculty of Medicine in Sulaymaniyah (Jeddah)
- Clinical Skill Lab
- Library
- Jeddah City Hospitals to train medical students and interns

King Fahad General Hospital

East Jeddah Hospital

Jeddah Eye Hospital

AlAmal Complex for Mental Health

King Fahad Armed Forces Hospital

King Abdulaziz Medical City (National Guard)
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King Abdullah Medical Complex

King Abdulaziz Hospital and Oncology Center

Jeddah Mental Health Hospital

King Faisal Specialist Hospital

Maternity and Children Hospital, Aziziyah

Maternity and Children Hospital, Musadia
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Achievements and activities of the College and contribution to the community
Scientific research
The College has activated the work through
three different units in its agency for graduate studies and scientific research to support
scientific research. The research groups have
done so. The research production has steadily
increased to more than 100 published scientific
papers. The faculty also introduced the scientific research as part of curriculum that prepares
the students and structure their participation in
scientific research.
petency inculcated in the students of the Faculty of Medicine at Rabigh. During their formative
years, they learn to ask scientific questions,
collect data, analyse it and publish in various
formats. All these activities are highlighted and
awarded at the Student Research Day
International research cooperation in the field
of neuroscience and the organization of an international conference
The College has taken active steps to build a research system that supports scientific research
and international cooperation to develop this
in line with the National Transition Plan and
Vision 2030. The College is now collaborating
with distinguished scientists from the United
States of America and Germany in this regard.

Scientific Research Day
As mentioned earlier, Student Research Day is
a permanent annual feature at the Faculty of
Medicine in Rabigh. Original research and innovation in the field of health care is delivered
both as presentations and posters. It is a day to
acknowledge all the tireless work put in by the
students and faculty for research. Research articles published in ISI journals, grants awarded
for various research projects and international
conferences attended are all acknowledged.
This gives the students and young health care
researchers, encouragement and an incentive
to follow in the footsteps of their peers and senior colleagues. Research is an essential com-
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Two distinguished scientists have been hired as
visiting professors at the College, Dr. Allal Bottengott, a neuroscientist at New York University
in the United States of America, and Dr. Frank
Tarazi of Harvard Medical School.
The first of these efforts was focused on Alzheimer's disease, which is a disease of economic
health dilemma locally and internationally due
to the number of effected persons and its impact on society. The disease remains untreated
today, and research remains a fertile area for
this. In this area, faculty researchers from the
University of New York participated with the
national team, resulting in important research
grants and papers.
The international team, together with Dr.
Hamed Habib, Dr. Hazem Atta and Dr. Haitham
Tayeb, has been involved in important research
to find a vaccine against Alzheimer's disease.
The research team has received high research
support from the scientific endowment at the

university to boost its research. The work of the
Group has produced scientific papers that have
resonated well in world conferences and work
continues in this area.
The College also began an important collaboration with Harvard Medical School. College invited Professor Dr. Frank Tarazi of the Faculty of
Medicine at Harvard University who visited the
College and the University recently. His visit
was an important achievement. A scientific research team is comprised of researchers from
Harvard University (Dr. Frank Tarazi and Dr.
Bruce Price), researchers from the Rabigh Medical School, the Faculty of Medicine at its main
branch, and the University College of Pharmacy. Dr. Frank and the research team visited the
King Fahd Research Center and agreed on a plan
to develop some of the center's laboratories to
ensure the modernization of the infrastructure
and resettlement for research efforts in Alzheimer's disease.
Neurology and musculoskeletal unit:
The College also played a leading role in establishing a research lab at the King Fahd Research
Center specialized in musculoskeletal diseases,
led by Dr. Maher Kurdi, a faculty member of the
faculty. It is a rare field that will serve researchers and patients in the region.
In addition, the College is now playing an ac-
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tive role in the operation of the Neuroscience
Research Unit in partnership with the Faculty of
Medicine in its main branch. The unit is headed by Dr. Haitham Tayeb. Its members include
Dr. Maher Kurdi, Dr. Hazem Atta and Dr. Hossam
Murad.

3. Holding conferences, workshops and training
courses in the health field.
The House of Expertise at the Faculty of Medi-

Achieving EQAUP quality requirements
The EQAUP requirements for the University
have been completed
Achieving quality programs to obtain NCAAA
accreditation
The quality programs required for the NCAAA
were completed and a letter of thanks was received from the Academic Evaluation and Accreditation Unit of the University.
House of expertise at the Faculty of Medicine
in Rabigh
The Faculty of Medicine in Rabigh was established on the basis of the approval of His Excellency the Rector regarding the decision of
His Excellency to establish the expertise houses for the various bodies in the university. The
fields of expertise of the Faculty of Medicine in
Rabigh are:
1. Provide health advisory services.
2. Provide advisory services in academic fields
related to medical education.
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cine in Rabigh is one of the sectors of the system of business and knowledge is concerned
with investing the experiences and initiatives
of faculty members in the faculty.
WORK SHOPS
Various workshops are regularly held to enhance faculty development and students learning. These include workshops on Information
Technology, different aspects of Medical Education and teaching modalities, Accreditation
process, etc.
Medical Students Club
The Medical Student Club was inaugurated in
Rabigh, beginning of the academic year 14391440H. It is accredited by the Deanship of Student Affairs and works to empower the students
and develop thier skill and refinement of thier
talents through the programs and activities of
the club committees: scientific, scientific research and innovation, social and Media.
The students club aims to:
- Achieving the vision of the ambitious Kingdom
VISION2030 in raising the number of health
volunteers.
- Incubation of the talents and development
and highlight.
- Raise the level of students scientific, practical,
social, creative and competitive.
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- Contribute to students' achievement of the requirements of the various health specialties.
- First student home and start point.
Participation of students of the College in the
Ninth Conference of Medical Students of the
Gulf States in the UAE city of Al Ain in 2015

sigh of relief from the enduring medical course.
The occasion is made captivating by events like
short interesting speeches, dramatic skits, photographic exhibitions, interclass quiz and calligraphic competitions. It is an evening to celebrate extra- curricular activities during the year
by awarding prizes. Through the soaring happiness, a moment of melancholy is also surfaced
to bid farewell to the outgoing colleagues. New
ones are welcomed within the great evening
with great food.

ORIENTATION DAY
The Orientation Day is a tradition at the Faculty
of Medicine in Rabigh. New students are welcomed by the senior faculty. It is a way to familiarize new students with the faculty and college
facilities. They are given a concentrated outline
of the curriculum. They are briefly introduced
to a medical student’s life and the challenges
they shall face during their studies as well as
the rules and regulations at the campus. The
students are motivated to cross all the hurdles
to become a competent and safe doctor in the
future. It is a festive occasion and end with a
sumptuous lunch.

CONVOCATION
Graduation Ceremony is the celebration of
the magnificent harvest reaped on sowing the
seeds of hard work. It is held at the end of the
academic year in the Main Auditorium of the
King Abdulaziz University in Jeddah. The Graduating students of all the Faculties, led by their
respective Deans are part of the procession.All
the graduating students are in their graduation
robes with tassel. It is a proud moment for the
teachers and parents who witness the students
being awarded the graduation certificates.
The Faculty of Medicine in Rabigh, King Abdulaziz University to date has graduated four
batches adding 160 young doctors to serve ailing humanity.

SOCIAL DAY
Every year the Dean of the Faculty of Medicine
invites the staff and students of the college for
a dinner. This special occasion is arranged at the
shores of the Red Sea and begins before sunset
and culminates in the wee hours of the weekend. The informal gathering of students, faculty members and administrative staff provides a

56

COMMUNITY SERVICES CAMPAIGNS
Community service and engagement of community in health care is an essential element
of College’s Vision and Mission. Students and
Faculty are involved in different health awareness campaigns like Healthy Lifestyle Awareness, Anti-smoking Moot, Cardiac care, Diabetes
Awareness, Down Syndrome Day, Cancer Day
and Organ Donation Awareness, etc. College is
also organising Health Promotional Walks/Marathons for common people. Different Industrial
Units in Western of Saudi Arabia are also being
assisted to create awareness among their workers related to occupational health issues.
Activities of the College and its contribution to
the service of the community
Holding events on the occasion of World Days:
• Participation in the activities of the World Day
to combat obesity
• Participation in the International Day of the
Kidney (What do I know about my kidney)
• Participation in the activities of the International Diabetes Day
• Today's World of Down Syndrome
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PARTNERSHIPS AND ALLIANCES
Faculty of Medicine in Rabigh is collaborating
with and having partnerships with different
National and International Institutions and Organisations to boost the development of its students and faculty.
Details are as under:
Cooperation with the Association of Medical
Education in Europe (AMEE):
With regard to the educational process, the
preparation of the syllabus and the development of curriculum for the college have been
completed in cooperation with the Association
of Medical Education in Europe(AMEE) and will,
God willing, complete the procedures required
for the accreditation by the distinguished council of the university

Agreement with King Fahad Armed Forces Hospital in Jeddah
It was agreed between King Abdulaziz University in Jeddah and the branch of University in
Rabigh and the Department of Medical Services
of the Armed Forces represented by King Fahad
Armed Forces Hospital in Jeddah for cooperation in the educational process, visiting consultants, conferences and scientific research.

Agreement with the Directorate of Health Affairs in Jeddah:
It was agreed between King Abdulaziz University in Jeddah and the branch of the University in
Rabigh and the Ministry of Health represented
by the Directorate of Health Affairs in Jeddah,
to use the facilities of the Ministry of Health in
the educational process and the establishment
of conferences and scientific seminars and scientific research.
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EPILOGUE
Faculty of Medicine in Rabigh, KAU has gradually grown out from its infancy and within a short period of time has emerged as an institution ready to actively contribute in achieving the health related
goals of Vision 2030. Dedicated administrative and teaching staff is involved in implementing most
advanced learning/teaching modalities for optimal outcome. Community care and Research are hallmark of our institution. We hope and pray to ALMIGHTY ALLAH that our students will keep coming
out as professionally competent, safe and ethically sound doctors, groomed and willing to assist the
humanity.
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Guide preparation team
Supervision: Prof. Tawfik Mohammed Ali Ghabrah

Follow-up and coordination / Dr. Mohammed Al Haddad

Participant / Dr. Nadeem Zubairi
Participant / Prof. Durraiz AlRahman
Participant / Prof. Mohammed Hisham
Participant / Mr. Safar Almalki

Designing Participation / Mr. Rayan Saddiq
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