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 كلمة سعادة عميد الكلية

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد وعلى 

 وصحبه أجمعين.......... أما بعد آلة

الشريفين تنطلق اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 

م بخطى ثابتة نحو التقدم هللا ورعاه ماحفظهاألمين  وولي عهده

جامعة وتعتبر ، مجال التعليم وخاصة فيشتى املجاالت  واالزدهار في

عليم والتي تميزت ركائز هذه النهضة الحديثة في الت إحدى املجمعة

ــــيات بعدد من بالزلفي من عام  األسنانالنوعية ومنها كلية طب  الكلــ

 .بر نقلة نوعية للمحافظة والجامعةهـ( والتي تعت1431-1432)

 

 

 تعتبر 
 
م الطبي الحديث يللتعل كلية طب األسنان بوابة للعلم واملعرفة في مجال العناية بالصحة الفموية واألسنان، كما تعتبر مقرا

والتميز  اإلبداععلى  الطلبةاملبني على املخرجات التعليمية املتوافقة مع أعلى معايير الجودة والتي تحَفز أعضاء هيئة التدريس و 

 فقد تم تجهيز عيادات ومعامل 
 
 وعامليا

 
 من إدارة الجامعة على تخريج أطباء أسنان تنافس بهم عربيا

 
طب لبة كاملعرفي. وحرصا

وقد التعلم الحديثة املعتَمدة على الحاسب اآللي، التعليم و األسنان بأحدث التجهيزات في مجال طب األسنان باستخدام تقنيات 

ستستمر الكلية بإنارة  وبمشيئة هللاتوجت جهود الكلية مؤخرا بالحصول على االعتماد الوطني البرامجي من هيئة تقويم التعليم، 

 طب األسنان بما يحقق طموحات وتطلعات الجامعة.تعليم ومهنة الرتقاء بوا الريادةالطريق نحو 

األنشطة و والذي يعد حصيلة الجهود هـ، 1442 /1441للعام الدراس ي  األسنانيشرفني تقديم التقرير السنوي لكلية طب و 

، وقد تم اعتماد تحقيق رسالتها وأهدافهاالتي قامت بها الكلية ل (اإلدارية واألكاديمية والبحثية واملجتمعية والتطويريةاملتنوعة )

 .هـ16/1/1443( بتاريخ 1جلسة مجلس كلية طب األسنان، رقم )بالتقرير 

 

 

 

 د. عبد الرحمن بن عبد هللا األطرمأ.

 عميد كلية طب األسنان
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 فصل تمهيدي

 نشأة الكلية:

على موافقة خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود رئيس  بناء  بجامعة املجمعة  األسنانكلية طب  أنشأت

وثالثين  وأربعمائة ألفمن العام الهجري رمضان  بتاريخ الثالث منمجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي حفظه هللا وذلك 

  ( م.24/8/2009) املوافق

 :رؤية الكلية

 .واستخدامها األسنان طب معرفة إنتاج في والريادة التميز

 :رسالة الكلية

 الشراكات وبناء للتقنية، األمثل والتوظيف العلمي، البحث في بفعالية األسنان، واإلسهام طب علوم في مهنية كفاءات تأهيل

 .املجتمعية

 :قيم الكلية

 بالتركيز على النواحي الجوهرية التالية وتنميتها بين األفراد املنتسبين اليها: املجمعةتلتزم كلية طب األسنان بجامعة 

 : تحّمل مسؤولية ونتائج جميع القرارات أمام املسؤولين واملستفيدين.املسؤولية .1

جودة  الذاتية الدافعة لتقديم خدمات صحية ذات واتباع القيمااللتزام والتقيد باألنظمة والقواعد، : االنضباط واملهنية .2

 عالية وتتمتع بالدقة واالتقان.

 : االلتزام بالعمل كمجموعة متكاملة بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية املشتركة.العمل كفريق .3

 .: العمل بشفافية ونزاهة ومصداقيةاألمانة .4

 : إعطاء كل ذي حق حقه واملحافظة على مبدأ املساواة.العدل .5

 .واالبتكاروصوال لإلبداع في بناء املعارف واملهارات  االحتراف: االبداع واالبتكار .6

 األقسام العلمية بالكلية:

 قسم وقاية األسنان .1

 قسم إصالح األسنان .2

 قسم جراحة الفم وعلوم التشخيص .3

 قسم االستعاضة السنية .4

 قسم العلوم الطبية األساسية .5

 قسم التعليم الطبي .6
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 : األول الفصل 

 الطالب والطالبات 

 ت إحصائية عامة للطالب والطالبات:عرض بيانا-1/1

، وللحصول على برنامج بكالوريوس طب وجراحة األسنانجامعة املجمعة بتقدم كلية طب األسنان : مرحلة الدراسة-1/1/1

( سنوات دراسية، 6موزعة على ) معتمدة( ساعة 194درجة البكالوريوس في طب وجراحة األسنان على الطالب أن يجتاز بنجاح )

  (.1شكل رقم-1االمتياز( في عيادات الكلية وإحدى املستشفيات املعتمدة )جدول رقم سنةتتبعها سنة تدريب ميداني )

 خريج(:-مقيد-حالة الطلبة )مستجد-1/1/2

  (.32) لكليةبرنامج اب املستجدينبلغ إجمالي عدد الطلبة 

  وطالبة. 150ببرنامج الكلية خالل عام التقرير، بكافة املراحل الدراسية ) املقيدينبلغ إجمالي عدد الطلبة 
 
 ( طالبا

  26الدفعة الثالثة ) خريجيبلغ إجمالي عدد.
 
 ( طالبا

 (.2شكل رقم-2)جدول رقم ، موزعين على السنوات الدراسية(208وعددهم ) جميع الطلبة بالكلية سعوديين: الجنسية-1/1/3

 ( طالبة.98( طالب و )110الطلبة الدارسين بالبرنامج منهم ): الجنس-1/1/4

 

 حسب السنوات الدراسية الساعات املعتمدة في برنامج بكالوريوس طب وجراحة األسنان :(1جدول رقم )

 الساعات املعتمدة السنة الدراسية م

 29 التحضيرية 1

 32 األولى 2

 34 الثانية 3

 32 الثالثة 4

 35 الرابعة 5

 32 الخامسة 6

 194 ◄مجموع الساعات املعتمدة 

 

 

 حسب السنوات الدراسية-(: الساعات املعتمدة في برنامج بكالوريوس طب وجراحة األسنان 1شكل رقم )

15%

17%

18%16%

18%

16%

التحضيرية األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة



 

 

 

 التقرير السنوي للكلية 6
هـ 1441/1442العام الجامعي   

 

 عداد الطلبة حسب السنة الدراسية أ :(2جدول رقم )

 مجموع الطلبة السنة الدراسية

 32 األولى

 23 الثانية

 43 الثالثة

 33 الرابعة

 51 الخامسة

 26 الخريجون )برنامج االمتياز(

 208 ◄املجموع الكلي 

 

 
 (: اعداد الطلبة حسب السنة الدراسية2شكل رقم )

 

 ب والطالبات )مستجد، مقيد، خريج(:عرض بيانات إحصائية تفصيلية للطال -1/2

  (، 3شكل-3)جدول خالل عام التقرير،  الكليةطلبة من إجمالي عدد  %16( بما نسبته 32بالكلية ) املستجدينبلغ عدد الطلبة

 لكل قسم من الطالب والطالبات في العام الجامعي 20-15وهو ضمن النسبة املستهدفة )
 
للطبيعة  الواحد، وفقا( طالبا

الخاصة بكلية طب االسنان، من حيث التجهيزات االكلينيكية الالزمة لتخريج طالب متميز قادر على املنافسة، وتماشيا مع 

 التوجهات الوطنية بتخفيض أعداد املقبولين ملنع حدوث بطالة ألطباء األسنان.

  وطالبة150) التقرير عام خالل الكليةب املقيدينالطلبة  عددبلغ 
 
 (.3شكل-3)جدول  %72بما نسبته  ( طالبا

  بما نسبته 26) الرابعةالدفعة  خريجيبلغ عدد 
 
وتم التحاقهم ببرنامج االمتياز في بداية العام الجامعي  %12( طالبا

 (.3شكل-3)جدول  هـ1441/1442

 ( طالبا وطالبة.208، ببرنامج الكلية خالل عام التقرير )(خريج مقيد، مستجد،) والطالبات للطالب بلغ العدد اإلجمالي 

 

15%

11%

21%

16%

25%

12%

األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة (برنامج االمتياز)الخريجون 
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 ون والخريجون ( اعداد الطلبة املقيدون واملستجد3جدول رقم )

 

 

 

 

 الطلبة املقيدون واملستجدون والخريجون  (: أعداد3شكل رقم )

 :(انثى-ذكرالجنس )

  بنسبة )110( منهم )208الدراسية )بلغ إجمالي عدد الطلبة في الكلية في جميع املراحل 
َ
( طالبة بنسبة 98) ( و%53( طالبا

 ، مما يشير إلى العدالة في األعداد التي يتم قبولها من الطلبة والطالبات.(4شكل-4جدول الطلبة )إجمالي عدد  ( من47%)

 اعداد الطلبة حسب الجنس)ذكر/انثى( (4جدول رقم )

 مجموع الطلبة الطالبات الطالب املرحلة الدراسية

 32 18 14 السنة األولى

 23 14 9 السنة ثانية

 43 20 23 السنة ثالثة

 33 20 13 السنة رابعة

 51 26 25 السنة خامسة

 26 - 26 الخريجون )برنامج االمتياز(

 208 98 110 اإلجمالي

 % 100 %47 %53 النسبة

 

 
 ((: أعداد الطلبة حسب الجنس )ذكر/انثى4شكل رقم )

 

16%

72%

12%

المستجدون المقيدون (برنامج االمتياز)الخريجون 

53%47%

الطالب الطالبات

 اإلجمالي (برنامج االمتيازالخريجون ) املقيدون  املستجدون  

 208 26 150 32 عدد الطلبة

 %100 %12 %72 %16 ◄النسبة
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 :تطور عدد الطلبة خالل السنوات األخيرة موزعين حسب املرحلة الدراسية

  ووفقا لبيانات الجدول يالحظ انخفاض أعداد (5شكل-5يوضح الجدول التالي، التطور املرحلي ألعداد طلبة الكلية )جدول ،

 بطالة حدوث ملنع املقبولين ادأعد بتخفيض الوطنية التوجهات مع تماشياذلك و  ،قبول الطلبة بالسنوات األولى بالبرنامج

 .األسنان ألطباء

 املرحلي ألعداد الطلبة التطور  :(5جدول رقم )

 

 

 املرحلي ألعداد الطلبة (: التطور 5شكل رقم )

 

 الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الكلية خالل عام التقرير: عدد-1/3

 خالل عام التقرير ينمنسحب ( من الطالب2) عدد يوجد. 

18

44
66

89

119

176
192

210204208

0

50

100

150

200

250

 العام الجامعي
 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية األولى السنة

 الخريجون 

)سنة 

 االمتياز(

وع
جم

امل
 

 طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

◄ 
 

 18 - - - - - - - - - - 18 هـ 1432/1433

 44 - - - - - - - - 18 - 26 هـ 1433/1434

 66 - - - - - - 18 - 26 - 22 هـ 1434/1435

 89 - - - - 12 - 26 - 22 - 29 هـ 1435/1436

 119 - - 12 - 26 - 22 - 29 - 30 هـ 1436/1437

 176 12 - 22 -- 26 - 26 - 30 30 30 هـ 1437/1438

 192 22 - 25 - 24 - 25 27 27 24 18 هـ 1438/1439

 210 25 - 24 - 25 27 27 24 20 18 20 هـ 1439/1440

 204 25 - 26 26 25 21 15 21 21 15 9 هـ 1440/1441

 208 26 26 25 20 13 20 23 14 9 18 14 هـ 1441/1442
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 :الفصل الثاني

 األنشطة والخدمات الطالبية

 الطالبية: األنشطة-2/1

  خالل وكالة الكلية لشؤون الطالب ، والتي تم تنفيذها من عام التقريرقدمت الكلية العديد من األنشطة الطالبية خالل

ممثلة بوحدة األنشطة الطالبية، ووحدة الخدمات والحقوق الطالبية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب 

 (.6شكل–6ووحدات الكلية األخرى )جدول 

  14) التقريرعام وقد بلغ عدد االنشطة الطالبية )العلمية البحثية، الثقافية، الفنية، واالجتماعية( خالل 
 
منها  ( نشاطا

، حيث تنوعت األنشطة التي شارك فيها طلبة أنشطة حضورية وأنشطة أخرى تمت عن بعد نظرا لظروف جائحة كورونا

 الكلية تطلعا إلى تنمية املهارات القيادية، والعلمية، والبحثية للطلبة.

 األنشطة الطالبية: (6جدول رقم )

 

نوع  اسم النشاط م   

 النشاط

الفئة  مكان التنفيذ

 املستهدفة

 املنفذةالجهة 

داخل 

 الكلية

خارج 

 الكلية

خارج 

 الجامعة

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    اجتماعي   استقبال الطالب الجدد 1

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    املواطنة اليوم الوطني 2

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية اليوم العاملي للصحة النفسية 3

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية العاملي ملرض ى السكري اليوم  4

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    تطوعي اليوم السعودي للتطوع )غرس شجرة( 5

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية حملة توعوية بصحة الفم واألسنان  6

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية ( تطبيقات تفيدك في الحياة الجامعية5أفضل ) 7

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية التصوير الفوتوغرافي في طب األسنان 8

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية ماهو التخطيط االستراتيجي 9

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية ماهو مرض التصلب املتعدد 10

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    تطوعي املنافسة 11

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    توعية اإلسعافات األولية إلصابات األسنان 12

 وحدة األنشطة الطالبية الطلبة    تطوعي حملة توعوية بصحة الفم واألسنان  13

 الطالبيةوحدة األنشطة  الطلبة    تطوعي فرشة أسناني الجميلة 14
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 األنشطة الطالبية (: تنوع6شكل رقم )

 الطالبية: الخدمات-2/2

 )في إنجاح  )االرشاد األكاديمي 
 
جامعة املجمعة، من بالتعليمية  العمليةيعتبر االرشاد األكاديمي عنصرا هاما

األكاديمي وهي عالقة مستمرة تمكن الطالب من تحقيق خالل تشجيع عالقة املشاركة بين الطلبة واملرشد 

وتثري هذه العملية تطور الطلبة املعرفي والشخص ي والثقافي لتحقيق  أهدافه الشخصية والتعليمية واملهنية.

وتعكس االحصاءات تركيز الكلية على  النجاح األكاديمي وتنمي لديهم اسلوب تعلم مستقل إلى ما بعد التخرج.

 .للطلبةه الطالبي في االرشاد األكاديمي واإلرشاد السلوكي خدمات التوجي

 )تقوم بتقديم الوجبات الخفيفة واملأكوالت واملشروبات الساخنة ، كافتيريا( 2عدد )الكلية بوجد ي )التغذية

 ادارة الصحة والبيئة في الجامعة باملتابعة الدورية للكافتيريا.  والطالبات وتقوموالباردة للطالب 

 )حرصت إدارة الكلية على انشاء وحدة لحماية حقوق الطلبة، وتفعيل املجلس الطالبي، كما  )التوجيه التربوي

 اهتمت إدارة الكلية بتقديم خدمات خاصة لذوي الظروف الخاصة.

  )ال يوجد بالزلفى.)اإلسكان الجامعي 

 )ة وذلك قبل يية لجميع طلبة الكليتم توفير اللقاحات الخاصة بالتهابات الكبد الفيروس )الرعاية الصحية

من خالل ( لطلبة الكلية 19-وقد تم خالل عام التقرير توفير لقاح كورونا )كوفيدالتحاقهم باملقررات السريرية، 

توفير الرعاية الطبية من خالل عيادة الطوارئ بالكلية وكذلك تقديم كذلك يتم  بالجامعة،الخدمات الطبية 

العالجي بالكلية من قبل أعضاء هيئة التدريس و الل املركز الطبي التعليمي كافة املعالجات السنية من خ

 االختصاصيين.

  )يتم تقديم هذه الخدمة من خالل وكالة الكلية لشؤون الطلبة والتنسيق مع عمادة شؤون )صندوق الطلبة

 .الطالب

  )فقط. املجمعةمحافظة وإلى توصيل طالبات من  توفر الكلية)املواصالت 

57%29%

7%
7%

توعية تطوعي اجتماعي المواطنة
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 :الفصل الثالث

 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

 :الرتبة العلمية واملؤهل العلمي حسب موزعين حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء عدد-3/1

 :الكلية-3/1/1

 ( عضو هيئة تدريس ومن في حكمهم 67يوجد بالكلية عدد ) (.7)جدول 

 :غير سعودي(-الجنسية )سعودي-3/1/2

 ( 36يوجد بالكلية عدد) ( 7شكل-7( عضو هيئة تدريس غير سعودي )جدول 31عضو هيئة تدريس سعودي، وعدد) ويعكس ،

 .ذلك تطور معدل التوطين بالكلية

 :انثى(–الجنس)ذكر-3/1/3

 ( 8شكل-7( عضو هيئة تدريس أنثى )جدول 24( عضو هيئة تدريس ذكر، وعدد )43يوجد بالكلية عدد.) 

 :معيد(–محاضر–أستاذ مساعد–مشاركأستاذ –الرتبة العلمية )أستاذ-3/1/4

  (.9شكل-7عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وفقا للرتبة العلمية )جدول  التالي، تدرجيوضح الجدول 

 حسب الجنسية والجنس والرتبة العلمية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أعداد: (7)رقم جدول 

 العدد الكلي غير سعوديون  سعوديون  

 اإلجمالي انثى ذكر اإلجمالي انثى ذكر اإلجمالي انثى ذكر العلميةالرتبة 

 3 1 2 3 1 2 0 0 0 أستاذ

 3 1 2 3 1 2 0 0 0 أستاذ مشارك

 32 12 20 22 9 13 10 3 7 أستاذ مساعد

 10 1 9 3 0 3 7 1 6 محاضر

 19 9 10 0 0 0 19 9 10 معيد

 67 24 43 31 11 20 36 13 23 ◄االجمالي
 

 

 يةحسب الجنسبالرتب العلمية املختلفة هيئة التدريس  : توزيع أعضاء(7رقم ) شكل
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 حسب الجنسبالرتب العلمية املختلفة هيئة التدريس  توزيع أعضاء: (8رقم ) شكل

 

 

 الرتبة العلمية حسب هيئة التدريس : توزيع أعضاء(9رقم ) شكل

  

 :(بكالوريوس–عالي دبلوم–ماجستير–زمالة-دكتوراهالعلمي ) املؤهل-3/1/5

  (.10شكل-8وفقا للمؤهل العلمي )جدول اعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  التالي يوضح الجدول 

 حسب املؤهل العلمي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم (: أعداد8) رقم جدول 

 العدد الكلي غير سعوديون  سعوديون  

 اإلجمالي انثى ذكر اإلجمالي انثى ذكر اإلجمالي انثى ذكر الرتبة العلمية

 7 4 3 5 4 1 2 0 2 دكتوراه

 9 3 6 1 0 1 8 3 5 زمالة

 32 8 24 25 7 18 7 1 6 ماجستير

 19 9 10 0 0 0 19 9 10 بكالوريوس

 67 24 43 31 11 20 36 13 23 ◄االجمالي
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 أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حسب املؤهل العلمي (: أعداد10رقم ) شكل
 

 :تطور عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خالل السنوات األخيرة موزعين حسب الرتبة العلمية-3/1/6

  (.11شكل –9وفقا للرتبة العلمية )جدول تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم  االتي يوضح الجدول 

 العلمية الرتبة حسب موزعين األخيرة السنوات خالل أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهمتطور  :(9) رقم جدول 

-1435 املرتبة العلمية

1436 

1436-

1437 

1437-

1438 

1438-

1439 

1439-

1440 

1440-

1441 

1441-

1442 

 3 4 4 3 2 3 3 أستاذ

 3 3 3 4 1 0 0 أستاذ مشارك

 32 30 22 13 12 12 11 أستاذ مساعد

 10 15 14 13 11 11 20 محاضر

 19 21 22 19 21 21 23 معيد

 67 73 65 52 47 47 57 ◄اإلجمالي

 

 

 العلمية الرتبة حسب موزعين األخيرة السنوات خالل حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء أعداد تطور (: 11رقم ) شكل 
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 :موزعين حسب الجنسية والكليةنسبة كل من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى أعداد الطالب، -3/2

  (.10الجنسية )جدول  حسب موزعين الطالب اعداد إلى حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء نسبة االتي يوضح الجدول 

 ومن فيأعضاء هيئة التدريس علما بأن غالبية  (،1:3.15)للطالب هي ككل  يالحظ بالجدول ان نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 السعوديين التدريس هيئة أعضاء يالحظ أن نسبة. كما رأس البعثة ومبتعثين علىالسعوديين يشغلون درجة معيد حكمهم 

هي نسبة متوافقة مع املعدالت املعياربة العاملية في تعليم طب األسنان، وذلك فور عودة املبتعثين بحصولهم على  الطالب إلى

 الدرجة العلمية وتوطين وظائف غير السعوديين بالكلية.

 الجنسية حسب موزعين الطالب اعداد إلى حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء نسبة :(10) رقم جدول 

 العدد/النسبة املرتبة العلمية

 )36 عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )السعوديين 

 )31 عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )غير السعوديين 

  67 االجمالي-عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

 208 عدد طالب الكلية 

 1:5.8 نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى الطالب 

 1:6.7 نسبة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين إلى الطالب 

 1:3.1 نسبة أعضاء هيئة التدريس ككل إلى الطالب 

  

 خالل عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين تم تعينهم أو ترقيتم أو حصلوا على التفرغ العلمي-3/3

 :عام التقرير

  علمي أو إعارة خاللتفرغ  أجازهلم يحصل أي من أعضاء هيئة التدريس على لم يتم ترقية أعضاء هيئة تدريس بالكلية، كما 

 عام التقرير.

  الرتبة حسب موزعين التقرير عام خالل تعيينهم تم الذين حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء عدد التالي يوضح الجدول 

 .( أستاذ مساعد من املعيدين الذين انهوا بعثتهم بالحصول على الدرجة2، حيث تم تعيين عدد )(11والجنس )جدول  العلمية

 والجنس العلمية الرتبة حسب موزعين تعيينهم تم الذين التدريس هيئة أعضاء عدد :(11)رقم  جدول 

 اإلجمالي انثى ذكر املرتبة العلمية

 0 0 0 أستاذ

 0 0 0 أستاذ مشارك

 2 0 2 أستاذ مساعد

 0 0 0 محاضر

 0 0 0 معيد

 2 0 2 ◄االجمالي
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تركوا الخدمة في الجامعة موزعين حسب سبب ترك عدد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الذين -3/4

 :الخدمة والرتبة العلمية والجنس

  ترك سبب حسب موزعين الكلية في الخدمة تركوا الذين حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء عدد االتي يوضح الجدول 

)جدول  ( من أعضاء هيئة التدريس خالل عام التقرير3والجنس، وقد ترك الخدمة بالكلية عدد ) العلمية والرتبة الخدمة

12.) 

 حسب سبب ترك الخدمة والرتبة العلمية والجنس أعضاء هيئة التدريس الذين تركوا الخدمة أعداد :(12) رقم جدول 

 العدد

 الخدمةسبب ترك 

 الجنس العلمية الرتبة

أستاذ  أستاذ

 مشارك

أستاذ 

 مساعد

 أنثى ذكر محاضر معيد

 0 1 0 0 1 0 0 انهاء خدمة  5

انهاء خدمة لتتجاوز الحد األقص ى لفترة  0

 التعاقد مع غير السعوديين وفقا للنظام
 0 0 0  0 0 

 0 2 0 0 1 0 1 االستقالة 0

 0 3 0 0 2 0 1 - اإلجمالي

 

 :األساتذة الزائرين خالل عام التقريرعدد -3/5

 .اليوجد 
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 :الفصل الرابع

 والتدريب االبتعاث

 :(13-12( )شكل 14-13)جدول  بيانات إحصائية تفصيلية حسب حالة املبتعثين-4/1

 وحالة االبتعاثحسب القسم والتخصص والدرجة العلمية املطلوبة والجنس  أعداد املبتعثين عرض :(13)رقم جدول 

 القسم

▼ 

 حالة االبتعاث الجنس الدرجة العلمية املطلوبة العدد التخصص العدد

مبتعثون  انثى ذكر ماجستير زمالة دكتوراه

 جدد

على رأس 

 البعثة

مبتعثون 

 عائدون 

وقاية . 1

 األسنان

10  1 3 0 1 3 0 3 1 4 اللثة عالج 

 0 3 1 2 2 0 3 1 4 األسنان تقويم 

 أسنان طب 

 األطفال

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 أسنان طب 

 املجتمع

2 2 0 0 2 0 0 2 0 

اصالح .2

 األسنان

7  0 3 0 3 0 0 0 3 3 اصالح األسنان 

  عالج جذور

 األسنان

4 1 3 0 2 2 0 2 2 

الجراحة .3

 وعلوم

 التشخيص

4  0 3 0 0 3 0 1 2 3 جراحة الفم 

 طب الفم 

 واألشعة

1 0 1 0 1 0 0 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باثولوجيا الفم 

االستعاضة .4

 السنية

4   االستعاضة

 السنية

4 4 0 0 3 1 0 2 2 

التعليم .5

 الطبي

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعليم الطبي 

العلوم .6

الطبية 

 االساسية

0 

 

  العلوم الطبية

 االساسية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 19 1 9 16 0 11 14 25 - 25 ◄املجموع
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  وجهة االبتعاثحسب القسم والتخصص  عرض أعداد املبتعثين :(14)رقم جدول 

 القسم

▼ 

العد التخصص العدد

 د

 حالة االبتعاث االبتعاث جهة

داخل 

 اململكة

خارج 

 اململكة

بلد 

االبتعاث 

 الخارجي

 مبتعثون 

 جدد

 على 

رأس 

 البعثة

مبتعثون 

 عائدون 

 10 وقاية األسنان  1 3 0 أمريكا 2 2 4 عالج اللثة 

 0 3 1 السويد 1 3 4 تقويم األسنان 

 0 0 0 - 0 0 0 ب أسنان األطفالط 

 0 2 0 بريطانيا 2 0 2 طب أسنان املجتمع 

 7 اصالح األسنان  0 3 0 - 0 3 3 اصالح األسنان 

 2 2 0 - 0 4 4 عالج جذور األسنان 

  الجراحة وعلوم

 التشخيص

4  0 3 0 بريطانيا 2 1 3 جراحة الفم 

 0 1 0 - 0 1 1 طب الفم واألشعة 

 0 0 0 - 0 0 0 باثولوجيا الفم 

 4 االستعاضة السنية  2 2 0 بريطانيا 3 1 4 االستعاضة السنية 

 0 لطبيالتعليم ا  0 0 0 - 0 0 0 التعليم الطبي 

 0 طبية االساسيةالعلوم ال 

 

  العلوم الطبية

 االساسية

0 0 0 - 0 0 0 

 5 19 1 - 10 15 25 - 25 ◄املجموع

 

 

 (: عرض أعداد املبتعثين حسب التخصص12شكل رقم )
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 (: عرض أعداد املبتعثين حسب جهة االبتعاث13شكل رقم )

 :التدريب-4/2

 :األكاديمي الجهاز  تطوير -4/2/1

 خالل عام  املختلفة اعداد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في األنشطة التدريبية (،15)جدول  يوضح الجدول التالي

 كما يوضح الجدول بيانات األنشطة ومكان انعقادها. التقرير.

  بالتطوير والتدريب، حيث  الكليةالتدريب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم مدى اهتمام  احصاءاتوتعكس

وترتقي هذه األنشطة بمهارات وقدرات  .بالكلية وفقا للمعروض بالجدول  أعضاء هيئة التدريسكافة ات من تلك الدور استفاد 

هيئة التدريس بالكلية ملواكبة املستجدات املهنية واملستجدات في طرق التدريس والتقييم، ما يضمن جودة مخرجات الكلية 

 لسوق العمل باململكة. 

 خالل عام التقرير التي أقيمت في الجامعة والكلية ألعضاء هيئة التدريس التدريبية األنشطة: (15) رقم جدول 

نوع النشاط  النشاط م

 التدريبي

 عدد املشاركين مكان االنعقاد

 15 قاعة التدريب توعية املجمعة بجامعة التدريس هيئة أعضاء ترقية ئحةمناقشة ال  1

 26 عن بعد بحث علمي العلمي البحث نطاق 2

 25 عن بعد بحث علمي العلمي البحث في قترحصياغة امل 3

 28 عن بعد بحث علمي العلمي البحث في العدم فرضية 4

 24 عن بعد بحث علمي العلمي البحث طرق  5

 29 عن بعد بحث علمي العلمي البحث أخالقيات 6

 22 عن بعد بحث علمي العلمي البحث دراسة املشكلة في 7

 27 عن بعد بحث علمي العلميتحليل البيانات في البحث  8

 19 عن بعد بحث علمي في البحث العلمي والصالحية املوثوقية 9

 كيفية كتابة الورقة البحثية 10

 

 29 عن بعد بحث علمي

4%

28%

8%

60%

السويد بريطانيا أمريكا داخل المملكة
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نوع النشاط  النشاط م

 التدريبي

 عدد املشاركين مكان االنعقاد

 28 قاعة التدريب تعليم طبي التقييم العملي ومثلث بلوم 11

 23 قاعة التدريب تعليم طبي أخالقيات التدريس الجامعي 12

 26 قاعة التدريب تعليم طبي الدراسية املقلوبة الفصول  13

 21 قاعة التدريب تعليم طبي أخالقيات التعليم اإللكتروني 14

 30 قاعة التدريب تعليم طبي تقييم جودة صياغة االختبارات النظرية وأوليات التحسين بها 15

 22 قاعة التدريب تعليم مستمر كيفية اختيار حالة غرسات األسنان 16

 25 قاعة التدريب تعليم مستمر التوجهات الرقمية الحديثة في تخصص جراحة الوجه والفكين 17

 27 قاعة التدريب تعليم مستمر استخدام فلورايد دايمين الفضة في طب األسنان 18

 23 قاعة التدريب تعليم مستمر األسنان الزائدة 19

 24 التدريبقاعة  تعليم مستمر املفصل الصدغي وتقويم األسنان 20

 25 قاعة التدريب تعليم مستمر منظور متكامل حول األنياب املدفونة في الفك العلوي  21

 24 قاعة التدريب تعليم مستمر االلتهابات املوضعية الجافة بعد خلع األسنان  22

 

 :اإلداري  الجهاز  تطوير -4/2/2

 من اإلداريين بالكلية خالل 59) نحو استفادعلى اعضاء هيئة التدريس فقط بل التدريب والتطوير  ولم يقتصر 
 
عام ( متدربا

وتنوع الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة من خالل معهد اإلدارة مما  الجدول تعددنالحظ من و  .(16)جدول  التقرير

ينمي ويطور قدرات املوظفين على النهوض باألعمال املكلفين بها، وتأمل الكلية بزيادة عدد املستفيدين من منسوبي الكلية من 

 هذه الدورات في املستقبل.

 الورش التدريبية اعداد االداريين الذين شاركوا في :(16جدول رقم )

 عدد املتدربين عدد الدورات ▼مكان الدورة

 59 5 داخل اململكة في رحاب الجامعة

 49 37 داخل اململكة معهد اإلدارة وغيره

 0 0 خارج اململكة      

 108 42 ◄املجموع
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 :الفصل الخامس

 والتعليمية العلمية األنشطة

 :التقرير عام خالل واملترجمة املؤلفة والبحوث الكتب-5/1

 أليف كتاب بعنوان )فن تسجيل الحالة في التشخيص الفموي(، وتم اعتماده من دار النشر بالجامعة ومن املجلس تم ت

 العلمي بالجامعة.

 :التقرير عام خالل تنفيذها الجاري  أو  تنفيذها تم التي املمولة غير  أو  املمولة األكاديمية البحوث-5/2

 األكاديمية الغير املمولة التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها خالل عام التقرير:البحوث أوال: 

 عام التقريرعتبر ي،  
 
بالنسبة لإلنجازات التي تحققت في مجال كتابة البحوث العلمية ونشرها من قبل اعضاء هيئة  فريداعاما

( 70سنان. فقد تم هذا العام نشر )األ طب ببحوث  صةاملتخصالتدريس بالكلية وذلك في العديد من املجالت العلمية العاملية 

 . (17)جدول  طب االسنانالتخصصات املختلفة لفي  بحوث

  في مجالت علمية عاملية  (1:2تدريس )لتصل النسبة الى بحثين لكل عضو هيئة  كما وكيفا تطمح الكلية الى زيادة هذا العددو

ببحوث طب  معامل متخصصةوكذلك تجهيز  طريق تشجيعهم وتذليل العقبات التي تواجههم، ، عنذات تصنيف عالي

 .األسنان بالكلية

 (18ث )جدول و ( بح6عدد ) نشر تمنشر البحوث، حيث مشاركة الطلبة في  كما تم خالل العام أيضا. 

 البحوث املنشورة ألعضاء هيئة التدريس :(17) رقم دول ج
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Addition
al ISI,  

2  Achanur M, Aldhuwayhi S, Parihar AS, Bhardwaj A, Das R, Anad KS. Assessment of 
correlation of periodontitis in teeth adjacent to implant and peri- implantitis. J Family Med 
Prim Care. 2020 Jan 28;9(1):243-246 

ESCI 
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Molecular evidence and genetic characterization, Veterinary World, 14(3): 634-639 
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 :(14شكل –20جدول ) تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية خالل السنوات األخيرة:-ثالثا

 تطور أعداد البحوث خالل السنوات الخمس األخيرة :(20جدول رقم )

 هـ1442-1441 هـ1440/1441 هـ1439/1440 هـ1438/1439 هـ1437/1438 العام األكاديمي

 70 18 16 20 7 البحوثأعداد 

 

 

 األخيرة الخمس السنوات خالل البحوث أعداد تطور (: 14) رقم شكل

 

 :: الكراس ي العلمية البحثية-5/3

 .ال يوجد 
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 :املكتبات-5/4

  تم تجهيز وتطوير مكتبة طبية في قسم الطالب وأخرى في قسم الطالبات من حيث التأثيث والسعة وتزويدها بالعديد من

  .( وكذلك أجهزة الحاسب اآللي وربطها بالشبكة العنكبوتية70املتخصصة في طب األسنان والتي يزيد عناوينها عن )املراجع 

 :عدد الكتب التي غذيت بها مكتبة الكلية خالل السنوات األخيرة-5/5

 حد سواءمصادر التعلم األساسية للطالب وعضو هيئة التدريس على  بتم الرفع سنويا باحتياجات الكلية لدعم. 

 

 :الجوائز العلمية وبراءات االختراع-5/6

 ال يوجد. 

 

 :التعاون مع املؤسسات العلمية والجهات الحكومية-5/7

 جاري العمل على اعتماد مذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات بحثية لدعم جودة مخرجات البحث العلمي بالكلية. 

 بناء  على اتفاقية التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية  
 
 وبحثيا

 
 علميا

 
بوزارة الصحة فان كلية طب االسنان تعتبر مرجعا

للمؤسسات الصحية والتعليمية في املحافظة واملناطق املحيطة، حيث يقوم املختصين في الكلية بتقديم االستشارات العلمية 

 املتخصصة في علوم طب االسنان والعلوم الطبية األساسية.

 

 :التعليمية الشؤون في الحديثة التقنيات من الجامعة ستفادةا-5/8

 ( يوجد لدى الكلية نظام إلكتروني حديث إلدارة العيادات التعليميةEXACT System ما يدعم جودة تنظيم تدريب الطالب ،)

 بالعيادات خالل الدروس العملية.

 لنظام كان (Blackboard )استخدامه في األثر عظيم النظام، خالل من املقررات إدارة على التدريس هيئة أعضاء ولتدريب 

 .19-كوفيد جائحة خالل واالختبارات التعليم في
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 :الفصل السادس

 املجتمع خدمة

 املهنية: والدبلومات والبرامج التدريبية الدورات-6/1

 ال يوجد. 

 :واملحاضرات والندوات املؤتمرات-6/2

  محافظة الزلفي واملحافظات والقرى املجاورة بهدف نشر التوعية  متضمنة زيارة املدارس فيبرامج تثقيفية ( 12)تم اعداد

 (.21)جدول  الصحية الفموية.

 العملي بتعليم الحضور آلية تنظيف األسنان  وكذلك الجزءاملطويات توزيع اعالن اللوحات التعريفية و  البرامج وتشمل تلك

 .باستخدام فرش األسنان وخيط األسنان الطبي

 املؤتمرات والندوات واملحاضرات :(21) رقم جدول 

 الهدف املستفيد املكان النشاط

 من فيروس ندوة السالمة العامة والوقاية .1

 كورونا 

نطاق الزلفي 

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  الصحة النفسية لكل شخص .2

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  الغد مستقبل اليوم مبادرة طفل .3

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  السعودي التطوع يوم .4

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  األولية اإلسعافات مبادرة .5

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  صحة أسنانك من مبادرة صحتك .6

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

واألسنان لدى  صحة الفم مبادرة تعزيز  .7

 األطفال

الزلفي نطاق 

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  مبادرة تسوس األسنان وكيفية الوقاية منه .8

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  مرض السكر وأثرة على األسنان .9

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  صحة جسمك من صحة فمك .10

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان
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 :العلمية املعارض-6/3

 .ال يوجد 

 الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية:-6/4

  بناء  على اتفاقية 
 
 وبحثيا

 
 علميا

 
التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية بوزارة الصحة فان كلية طب االسنان تعتبر مرجعا

للمؤسسات الصحية والتعليمية في املحافظة واملناطق املحيطة، حيث يقوم املختصين في الكلية بتقديم االستشارات العلمية 

 ية.املتخصصة في علوم طب االسنان والعلوم الطبية األساس

 

 خدمات الكلية للمجتمع في مجال الرعاية الصحية:-6/5 

 :تتم خدمات الكلية للمجتمع في مجال الرعاية الصحية من خالل 

 وحدات األسنان املتنقلة:                                                                                         .1

بعض  الكشف على األسنان واجراءاألسنان املتنقلة والتي تساعد على اجراء الفحوصات و تم تزويد الفريق املشارك بوحدات ي

 املعالجات السنية البسيطة.

 مركز عيادات طب االسنان الجامعي التعليمي والعالجي: .2

ومنسوبي املركز بتقديم الخدمات الصحية والعالجية ألهالي املحافظة  ويقومتم تجهيز مركز عيادات طب االسنان الجامعية 

الجامعة من قبل طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس واألطباء األخصائيين واالستشاريين في تخصصات طب األسنان املختلفة 

 في مختلف تخصصات طب األسنان، خالل عام التقرير. (6853خدمة عالجية ) قرابة سبعة أالفحيث تم تقديم 

 

نطاق الزلفي  فرشاتي الجميلة .11

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  األسنان واالبتسامة  .12

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  ألسنان نظيفة والمعه .13

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

الوقاية من تسوس األسنان والتهاب  .14

 اللثة

نطاق الزلفي 

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان

نطاق الزلفي  األسنان حفظ طرق  .15

 واملجمعة

مجتمع الزلفي 

 واملجمعة

التوعية / تشخيص أمراض الفم 

 واألسنان
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 :الفصل السابع

 واملشروعات والفنية واملالية اإلدارية الشؤون

 عدد موظفي الكلية خالل عام التقرير:-7/1

  للتطور الكبير -بفضل هللا وتوفيقه -تمكنت إدارة الكلية 
 
من زيادة عدد االداريين بما يتناسب مع احتياجات الكلية نظرا

 في عام 77) ملوظفي الكلية العدد الكلي وقد بلغ . الجاري في الكلية في مجاالت عدة
 
(. ويالحظ 22)جدول  التقرير( موظفا

سد احتياجات الكلية من املعامل والعيادات لبالجدول النمو الكبير في اعداد املوظفين وتنوع تخصصاتهم ومؤهالتهم 

 التعليمية وتفعيل االقسام واملكتبة.

 عدد املوظفين املعينين : (22) رقم جدول 

 

 مدى استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون اإلدارية واملالية:-7/2

 تم تفعيل نظام االتصاالت اإلدارية ملعظم الوحدات اإلدارية بالكلية، وتم تدريب منسوبي الكلية على استخدامه بفاعلية ،

 .خالل جائحة كورونا التواصل عن بعداالستفادة منه في وتم 

 موارد الكلية خالل عام التقرير:-7/3

 .ال توجد أي موارد مالية للكلية عدا نصابها من ميزانية الجامعة 

 املشاريع املنتهية والتي استلمت خالل عام التقرير:-7/4

 .ال يوجد 

 املشاريع التي تحت التنفيذ خالل عام التقرير:-7/5

  ليتم االنتقال الية.جاري العمل على االنتهاء من املبنى الجديد للكلية 

املجموعة 

 الوظيفية
اتب عمال مستخدمين صحي اداري وفني  املجموع مقطوعة رو

كر املؤهل
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

كر
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

كر
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

كر
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

كر
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

كر
ذ

ثى 
ان

وع 
جم

م
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دكتوراه

 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 ماجستير

 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 دبلوم عالي

 13 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 12 بكالوريوس

دبلوم دون 

 الجامعي
14 2 16 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 21 

الثانوية فما 

 دون 
31 7 38 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32 7 39 

 77 12 65 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 7 63 12 57 مجموع
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 :الفصل الثامن

  واملعوقات املنجزات

 التشغيلية للكلية: الخطة في ورد بما الفعلي، للمتحقق مجملة مقارنة-8/1

  تم انجاز معظم املستهدف من الخطة التشغيلية للكلية في عام التقرير، من خالل تحقيق العديد من األهداف واملبادرات

-الكلية املسؤولة بتنفيذ املبادرات، ويتبقى بعض املبادرات نظرا لظروف جائحة كوفيد وذلك بفضل تعاون جميع وحدات

 (، مجمل التحقق املقارن ألنشطة الخطة التشغيلية للكلية.23. ويوضح الجدول التالي )جدول 19

 (KPIsخطط الكلية وفقا لقياس مؤشرات األداء )التحقق املقارن ألنشطة  :(23) رقم جدول 

New KPI 

Target  
42/43 

Actual KPI  Target 

KPI  

1441/1442 

Key Performance Indicators N

o 
41/42 40/41 39/40 

90% 79% 

 

90% 

 

70% 

 

New plan 

Percentage of achieved indicators 

of the program operational plan 

objectives 

1.  

 

3.8/5 

M    3.7 

F    3.8 

A    3.7 

M    3.7 

F     3.8 

A    3.75 

Not measured  

4/5 

Stakeholder satisfaction about 

community services  

2.  

3.8/5 M    3.7 

F    3.7 

A    3.7 

M    3.77 

F    3.75 

A    3.75 

Not measured  

3.8/5 

Dental clinic patient satisfaction 

with the quality of service 

provided 

3.  

100% 100% 100% 100% 100% Proportion of courses in which 

student evaluations were 

conducted during the year. 

4.  

100% 100% 100% 100% 100% Proportion of programs in which 

there was an independent 

verification, within the 

institution, of standards of 

student achievement during the 

year. 

5.  

100% 100% 100% 100% 100% Proportion of programs in which 

there was an independent 

verification of standards of 

student achievement by people 

(evaluators) external to the 

institution during the year. 

6.  

80% 78% 75% 70% 80% The extent of compatibility 

between the competencies of 

academics and the specifications 

of the basic and specialized 

courses assigned to teach them. 

7.  

Tenth 

nationally 

Thirteen 

nationally 

Fifth 

nationally 

Third 

nationally 

Third 

nationally 

The order of the faculty/program 

in the results of the tests of the 

Saudi Authority for Health 

Specialties 

8.  

3.6 M   3.2 

F    3.7 

A   3.5 

M   3.2 

F    NA 

A   3.2 

M     3 

F   NA 

A     3 

3.5 Students' Evaluation of quality of 

learning experience in the 

program (SES) 

9.  

4 M    4.04 

F    4.13 

A   4.08 

M    4.1 

F    4.2 

A   4.1 

M    3.8 

F    4.1 

A    3.9 

4 Students' evaluation of the 

quality of the courses (CES) 

10.  
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84% M    73.3 % 

F   92.9% 

A   83.1% 

M    96.15% 

F        NA 

A   96.15% 

M    83% 

F      NA 

A    83% 

95% Completion rate 11.  

93% M   85.7 % 

F   94.7 % 

A  90.2% 

M    %100 

F    100% 

A    100% 

M   90 % 

F   89 % 

A  89.5% 

95% First-year students retention  rate 

 

12.  

3.8 M  3.6 

F  3.8 

A    3.7 

M  4.2 

F  3.8 

A    4 

Not measured 4 Average of students’ satisfaction 

with practical / clinical teaching 

in scientific departments 

13.  

3.9 M  3.8 

F  3.7 

A   3.8 

M  3.8 

F  3.5 

A  3.7 

Not measured 4 Average of students’ satisfaction 

with work in clinics and infection 

control measures 

14.  

3.7 M  3.9 

F  3.0 

A    3.5 

M 3.7 

F NA 

A 3.7 

M 3.2 

F NA 

A 3.2 

4 Program evaluation by final year  

students  

15.  

93% M 90% 

F   NA 

A   90% 

M     93% 

F      NA 

A    93% 

M   96% 

F    NA 

A   96% 

95% Students' performance in the 

professional and/or national 

examinations 

16.  

 

30% 

20% 

M 

11.5% 

3.8% 

F  NA 

M     

88% 

4% 

F    NA 

M  

81.8% 

54.5% 

F   NA 

 

 

90% 

30% 

Graduates’ employability and 

enrolment in postgraduate 

programs  

a. employed 

b. enrolled in postgrad. programs 

17.  

100% 100% 100% 100% 100% Percentage of courses applying 

quality standards 

18.  

Lecture: 20 

Practical:20 

Clinical:2 

Lecture: 16.8 

Practical:16.0 

Clinical:2 

Lecture: 20 

Practical:20 

Clinical:2 

Lecture: 20 

Practical:20 

Clinical:4 

Lecture: 20 

Practical:20 

Clinical:2 

Average number of students in 

the class 

19.  

4/5 M    4.5 

F    NA 

A    4.5 

M    3.6 

F    NA 

A    3.6 

Not measured 3.7/5 Employers' evaluation of the 

program graduates proficiency 

20.  

3.5/5 M    3.5 

F    3.2 

A   3.3 

M    3.5 

F    2.7 

A   3.1 

M   2.4 

F   2.4 

A   2.4 

3.5/5 Students' satisfaction with the 

offered services 

21.  

3.9 M    3.7 

F    3.9 

A    3.8 

M    3.9 

F    3.6 

A    3.8 

M    3.3 

F    2.9 

A    3.1 

4 Student evaluation of academic 

and career counselling     

22.  

10% M 26.0% 

F  4.0% 

A   15% 

F    0% 

M   0% 

A   0% 

F   11.8% 

M      0% 

A    5.9% 

0% Percent of student with one or 

more warning 

23.  

0% M   4.4% 

F    0.0% 

A     2.2% 

0% 0% 0% Percent of student deprived from 

exam. 

24.  

10 M     6 

F      1 

A      7 

M    21 

F   NA 

Total 21 

M     6 

F   NA 

A      6 

10 Number of student research 25.  

4.5:1 M  2.6:1 

F   6.7:1 

A   4.7:1 

M  2.9:1 

F   6.9:1 

A   4.0:1 

M  5.3:1 

F   9.7:1 

A   7.5:1 

4:1 Ratio of students to teaching staff 

(working staff) 

26.  

M 60% 

F 40% 

M    63.4% 

F    32.6% 
M    76.9% 

F    23.1% 

M    80.4% 

F   19.6% 

 

M  70% 

F   30% 

Percentage of teaching staff 

distribution Percentage of 

teaching staff distribution based 

on:  a. Gender 

27.  
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Male 3 

Female2 

in each 

specialty 

 

16 (23.8%) 

11 (16.4%) 

15 (22.3%) 

20 (29.8%) 

4 (5.97%) 

1 (1.5%) 

 

15 (23.1%) 

12 (18.5%) 

10 (15.3%) 

22 (33.8%) 

5 (7.8%) 

1 (1%) 

 

13 (25.5%) 

9 (17.6%) 

8 (15.6%) 

16 (31.3%) 

3 (5.9%) 

1 (1.9%) 

 

Male 3 

Female2 in 

each 

specialty 

Percentage of staff distribution  

b. Branches (Department) 

1. MDS 

2. RDS 

3. SDS 

4. PDS 

5. BMS 

6. DED 

28.  

a) Prof.  8% 

b) Assoc. 

15% 

c) Assist. 

44% 

d) Lect. 8 % 

e) Demo. 

25% 

a) Prof.  6.0% 

b) Assoc. 4.5% 

c) Assist. 

50.7% 

d) Lect. 13.4% 

e) Demo. 

25.4% 

a) Prof.  6% 

b) Assoc. 4.5% 

c) Assist. 

42.5% 

d) Lect. 15.2% 

e) Demo. 

31.8% 

a) Prof.  2% 

b) Assoc. 4% 

c) Assist. 29% 

d) Lect.  15.6% 

e) Demo52.9% 

 

------ 
Percentage of teaching staff 

distribution   

c. Academic Rank 

 

29.  

2% M   6.9% 

F  0.0% 

A   4.5% 

M   8% 

F  0.0% 

A   4% 

M  6% 

F  0.0% 

A    3% 

 

2% 

Proportion of teaching staff 

leaving the program 

30.  

75% M   72% 

F    86% 

A   77% 

M  20/33 

(60.6%) 

F  9/14  

(64.2%) 

A   29/47  

61.7% 

M   20/26 

(80%) 

F   4/7  (60%) 

A  24/33  

(70%) 

70% Percentage of publications of 

faculty members 

No of faculty who have at least 1 

publication/Total number of 

faculty 

31.  

1.7:1 M   62/32 

(1.9:1) 

F  28/15  

(1.9:1) 

A  70/47 

(1.5:1) 

M   50/33 

(1.5:1) 

F  13/14  

(0.93:1) 

A  63/47 

(1.34:1) 

M  39/26 

(1.5:1) 

F   8/7    

(1.1:1) 

A  47/33 

(1.3:1) 

1.5:1 Rate of published research per 

faculty total number of refereed 

or published research/ total 

number of full-time staff during 

the year 

32.  

13:1  

M   966/32 

(30:1) 

F  197/15  

(18.7:1) 

A  1163/47 

(24.7:1) 

 

M  569/50  

(11.38:1) 

F   134/13   

(10.3:1) 

A   703/63   

(11.15:1) 

 

M   350/39 

(8.97:1) 

F     97/8  

(12.1:1) 

A  429/47  

(9.12:1) 

13:1 Citations rate in refereed 

journals per faculty member total 

number of citations in refereed 

journals /full-time or equivalent 

faculty members to the total 

research published 

33.  

85% M   80% 

F     90% 

A   85% 

M     80% 

F     90% 

A    85% 

M    70% 

F   80% 

A   75% 

 

85% 

Proportion of teaching staff 

participating in professional 

development activities. 

34.  

50% M 42% 

F  45% 

A  43.5% 

M 40% 

F  44% 

A  42% 

M  39% 

F  50% 

A  44.5% 

 

50% 

Proportion of full-time teaching, 

and other staff actively engaged 

in community service activities. 

35.  

20 M    13 

F    14 

Total   27 

M    7 

F    11 

Total 18 

Male:14 

Female :13 

Total :27 

 

15 

Number of community education 

programs provided. 

36.  

3/5 M    2.1 

F    2.2 

A   2.1 

M    3.6 

F    3.0 

A   3.3 

M    2.8 

F   3.2 

A     3 

3.5/5 Stakeholder evaluation of 

library and media center. 

37.  

4/5 M    4.3 

F    4.3 

A    4.3 

M    4.1 

F    3.6 

A    3.8 

M   3.8 

F    3.2 

A   3.5 

3.7/5 Stakeholder evaluation of the  

learning resources & digital 

library & E-Learning services 

38.  
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 :تحديد العوائق ومدى تأثيرها-8/2

 قلة عدد وحدات األسنان بالكلية.  .1

 قلة الكوادر املحترفة في البحث والنشر العلمي. .2

 ضعف مشاركة موظفي الكلية في دعم العملية التعليمية. .3

 حملة الدكتوراه.قلة عدد أعضاء هيئة التدريس من  .4

 عدم دوام هيئة التدريس خالل فترة اإلجازة الصيفية. .5

 من استقطاب متميزين  .6
 
مشاركات  –إقامة مؤتمرات ومنتديات وأيام علمية  –املوقع الجغرافي الحالي للكلية يحول كثيرا

 كبيرة بحجم الوطن.  

 عدم وجود معامل للبحث العلمي املتخصصة بعلوم طب األسنان.  .7

 انتظام صيانة التجهيزات التعليمية كالسبورات الذكية.عدم  .8

 نظام الشراء واالستالم واملستودعات واملخازن نظام تقليدي. .9

 بحاجة أن يشارك طلبة الكلية في األنشطة املحلية والخارجية بفعالية. .10

 عدم وجود فعاليات متابعة للخريجين. .11

 البيئة الخارجية. الشراكة مع املؤسسات الخارجية وعناصر التبادل معقلة  .12

 عدم االتاحة الكاملة لالستفادة من االعالم للتوجيه املجتمعي واالعالم بمقدرات الكلية وبرامجها وفعالياتها. .13

 مجانية الخدمات املقدمة عبر العيادات العالجية السنية. .14

 مقترحات الكلية لتجاوز العوائق:-8/3

 والتي  2025-2020وقد تم اعتماد الخطة التشغيلية للكلية ، من املبنى الجديد للكلية ليتم االنتقال الية سرعة االنتهاء

تضمنت مبادرات مختلفة لتجاوز العوائق املذكورة، وذلك في إطار يخدم األهداف االستراتيجية للجامعة في خطتها 

 .2025-2020االستراتيجية الثالثة 

 املستقبلية للكلية:أهم الرؤى التطويرية -8/4

 الخطة التشغيلية للكلية بوتنفيذ العديد من األنشطة  جاري العمل على االنتهاء من املبنى الجديد للكلية ليتم االنتقال الية

 ، وأبرزها:2020-2025

 .تحقيق التنافسية في مخرجات البرامج التعليمية ودعم بيئة التعليم واالبتكار 

  للتخصصات الصحية. األسنان مركز تدريب معترف به للهيئة السعوديةكلية طب تكون العمل على أن 

  طب االسنان تخصصاتدراسات عليا كاملاجستير لكافة برامج استحداث. 

 .انشاء معامل متخصصة في بحوث طب األسنان  

 العمل على التنسيق وإقامة املؤتمرات والدورات وااليام العلمية املتخصصة في طب االسنان. 

 ة الخدمات التشغيلية بالكلية والعمل على التحول الرقمي في معظم تلك الخدمات.تحسين جود 

 تم بحمد هللا


