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أيها األخوة واألخــوات :
إدراكًا من حكومتكم أن اإلنسان السعودي هو هـــدف التنميـــة 
األول فقـــد واصـلت إهتمامها بقطاعـات الصحـــة والتعليـــم..

تعد مهــارات أبنائنــا وقـــدراتهم مــن أهـم مواردنــا وأكثرهـــا 
قيمـــة لدينـــا وسنسعى إلى تحقيق االستفـــادة القصــــوى

 مــــن طاقـــاتهــــم ...

إضاءات على رؤية ٢٠٣٠ في الجانب التعليمي

مــن أقوال خــادم الحرمـــين الشـــريفين



معالي مدير الجامعة

األستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي
تولــي حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــًا كبيــرًا بالتعليــم وتطويــره وضمــان جودتــه، وقــد حظــي 
ــه –  ــه الل ــعود -حفظ ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــد خ ــي عه ــم ف التعلي
باهتمــام بالــغ ومتابعــة مســتمرة لمواصلــة التقــدم واالزدهــار فــي هــذا المجــال الحيــوي الــذي يعــد ركيــزة 

أساســية الســتثمار وتنميــة طاقــات اإلنســان الســعودي فــي شــتى المجــاالت العلميــة والمعرفيــة
 لقــد اســتمرت مســيرة العطــاء واإلنجــاز العلمــي واألكاديمــي بدعــم وتوجيــه مــن وزارة التعليــم، فــكان مــن 
ثمارهــا إنشــاء جامعــة بيشــة عــام 1435هـــ لتكــون صرحــًا علميــًا يســهم مــع بقيــة الجامعــات الســعودية في 
إعــداد الشــباب الســعودي علميــًا وأكاديميــًا وتهيئتــه لســوق العمــل، وتلبيــة االحتياجــات التنمويــة الوطنيــة 
ــي  ــدور العلم ــح ال ــة، وتوضي ــة بالمملك ــع المعرف ــة مجتم ــاء منظوم ــي بن ــاهمة ف ــتدامة، والمس المس
واألكاديمــي الــذي تقــوم بــه عبــر بيئــة تعليميــة محفــزة تتكامــل مــن خاللهــا الكــوادر األكاديميــة المميــزة 

والتجهيــزات العلميــة والمناهــج المعرفيــة الحديثــة
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كلمة عميد الكلية

الدكتور مصلح أبو مغايظ

6

الحمــد للــه رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن 
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن

إن الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة وثمرتهــا وغايــة وجودهــا. وإعــداده لمواجهــة الحيــاة وتحدياتها فــي الحاضر 
والمســتقبل هــو الهــدف األساســي الــذي تســعي اليــه كليتنــا وانطالقــا مــن ذلــك تعمــل الكليــة علــى إعــداد خريــج 
مــزود بالمعــارف النظريــة والخبــرات العمليــة والســلوكيات اإليجابيــة، ولديــه القــدرة علــى توظيفهــا فــي بنــاء ذاتــه 
وتنميــة مجتمعــه وذلــك بتقديــم تعليــم عالــي الجــودة وفقــًا لمعاييــر عالميــة وتطويــر مســتوى الخدمــات األكاديميــة 
ــداف  ــق أه ــل لتحقي ــوق العم ــة س ــع حاج ــق م ــا يتواف ــة بم ــج األكاديمي ــر البرام ــين وتطوي ــالب، وتحس ــة للط المقدم
ــر  ــاة. ويس ــدي الحي ــم م ــكالت والتعل ــل المش ــي ح ــي ف ــم الذات ــفة التعل ــي فلس ــك بتبن ــة ٢٠3٠. وكذل ــة المملك رؤي
عمــادة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة أن تعــرف ببرامجهــا األكاديميــة لمرحلــة البكالوريــوس حيــث إن الكليــة تقــدم 
عــدة برنامــج للبكالوريــوس تتطلــب مهــارات خاصــة وتقــدم خدمــة مباشــرة للمجتمــع تتعلــق بأهــم مــا يملــك اإلنســان 
ــادة  ــة و الس ــس الجامع ــعادة رئي ــر لس ــكر و التقدي ــص الش ــة بخال ــوبي الكلي ــمي و منس ــدم بإس ــام أتق ــي الخت وف

ــة ــتمر للكلي ــم المس ــى الدع ــوكالء عل ال
نســأل اللــه جلــت قدرتــه أن يحفــظ قادتنــا ووالة أمرنــا وأن يحفــظ وطننــا وشــعبنا مــن كل مكــروه، وأن يجعلنــا دائمــًا 

هــداة مهتديــن وأن يصلــح شــبابنا إلــى خدمــة دينهــم ووطنهــم ووالة أمرهــم، واللــه ولــي التوفيــق،



صــدر القــرار الســامي الكريــم بإنشــاء جامعــة 
بيشــة بتاريــخ ٢/6/ 14٣5هـــ  ، ولتضــم 15 كليــة علمية 
ــاص ،  ــرن ، والنم ــة ، وبلق ــات : بيش ــي محافظ ف
وتثليــث ، فــي أكثــر مــن 4٠ تخصصــًا علميــًا لمرحلــة 
البكالوريــوس ، و ٣ تخصصــات فــي مرحلــة الدبلوم 
ــي  ــا ف ــات العلي ــج للدراس ــى ٣٣ برنام ــة إل ، إضاف

تخصصــات مختلفــة ، 

الرؤيــة
منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

الرســالــة
بنــاء مجتمعي معرفي تنافسي من خـــالل بيئة تعليميــة 
متطورة وبحوث علمية ومبادرات وشراكات مجتمعية فاعلة

ــي  ــاندة ، ف ــادات مس ــة 9 عم ــم الجامع ــا تض كم
حيــن يبلــغ عــدد طــالب جامعــة بيشــة حاليــًا حــوال 
17 ألــف طالــب وطالبــة ، وحوالــي 1٢٠٠ عضــو 
ــة  ــف التخصصــات العلمي ــة تدريــس مــن مختل هيئ

والجنســيات .

جامعـة بيشـة
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القيـماألهداف
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اإلتقــانتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

المسؤولية

المؤسسية

روح الفريق

اإلبـــداع

التنافسية

الفاعلية

رفع كفاءة الموارد المادية 
والبشرية والتقنية.

تطوير العمل المؤسسي الجاذب 
والمحفز.

تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات 
سوق العمل.

بناء منظومة بحثية علمية متطورة.

تعزيز القيم واالنتماء والفكر المعتدل 
لدى الطلبة.

تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة لتعزيز دور 
الجامعة ومكانتها.

1

٢

٣

4

5

6

7
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نشـــأة كليـــة العلــوم الطبيـــة التطبيقيــة

كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة هــي إحــدى الكليــات 
ــالب  ــن للط ــن فرعي ــف م ــة وتتأل ــة بيش ــة بجامع الصحي
والطالبــات، تأسســت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة 
فــي عــام 143٠هـ بقــرار مجلــس التعليــم العالــي لتلبية 
حاجــة المنطقــة مــن الكفــاءات فــي تخصصــات العلــوم 
الطبيــة التطبيقيــة، وقــد كان للكليــة دور كبيــر فــي 
ــات  ــي تخصص ــات ف ــن والخريج ــل الخريجي ــداد وتأهي إع
ــة الذيــن ســاهموا  ــرات الطبي التمريــض وعلــوم المختب
وبــكل كفــاءة واقتــدار فــي العمــل الصحــي فــي 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــات الصحي القطاع



1٠

ــات  ــومة الخـــدمــ ــي منظــ ــة ف ــة الفعال المشاركــــ
الصحيـــــة بالمملــكـــــة العربيــــــة السعوديـــــة وذلــك 
ــف  ــي مختل ــزة ف ــة ومتمي ــة مدرب ــوادر وطني ــداد ك بإع

التخصصــات التطبيقيــة.

ــي  ــة ف ــة متخصصـــــ ــة وطنيــــ ــاءات صحي ــج كف تخري
وإجـــــــــــراء  التطبيقيـــــة  الطبيـــــــــة  العلـــــــوم 
البحــوث العلميــة المواكبــة للتقدم العلمـــــــي تلبيـــــة 

المجتمعيــة. لالحتياجــات 

الـــرؤيــــة :

ـة
يـــ

رؤ
لـــ

ا

ـة
الـ

ســـ
ــر

الـ

الرســالــة :
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األهــداف

تخريج كوادر وطنية على مستو عال من العلم والمهارة 
في مختلف التخصصات الطبية التطبيقية

تزويد الطالب بالقيم والمعارف التي تسهم في دعم 
األهداف األكاديمية والمهنية.

نشر الوعي الصحي في المجتمع.

تحقيق مستو تعليمي بحثي خدمي يحقق معاييـــر الجــودة التعليميــة 
ويلبي احتياجات المجتمع ويساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.

تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تساهم في تدعيم ثقافــة الجــودة وتساعـد 
على تطوير المهارات والقدرات المعرفية ألعضاء هيئة التدريس والطالب

تلبية احتياجات سوق العمل من خالل برامج تلتزم بمبادئ 
العمل األكاديمي وقيم اإلبداع وبأعلى معايير الجودة.

1

2

3

4

5

6
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القيـــم

2

1

3

5

7

4

6

التعـــاون

المسؤولية

االبتكـــار

الشــراكــة

االستدامــة

االستثمــار 

الجــــودة
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قيــادات الكليــة

عميد الكلية 

د. مصلح أبو مغايظ

وكيل الكلية للشؤون التعليمية 
د. طارق علي باللي

منسق قسم العلوم الطبية األساسية 
د. آسر عبد العظيم

منسق قسم املختبرات الطبية 

د. الشاذلي وداعه

منسق قسم التمريض 

د. الطيب ادريس

منسق العالج التنفسي
د. هاني السيسي
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الهيكل التنظيمي



جامعـة بيشـة
Universtiy of Bisha
كليـة العلـوم الطبيـــة التطبيقيـــة
COLLEGE OF APPLIED MEDICAL SCIENCE

Ub.edu.sa15

اقسام الكلية االكاديمية

18  قسم عالج النطق والسمع قسم العلوم الطبية األساسية

 قسم التخدير والعمليات

قسم البصريات

 قسم التأهل الطبي

قسم األشعة

قسم تقنية األسنان

قسم المختبرات الطبية

قسم التمريض 

قسم العالج التنفسي

قسم العالج الطبيعي

قسم الصحة العامة

 قسم األجهزة الطبية

٢9

٣1٠

411

51٢

61٣

7
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معامــل ومختبــرات الكليـــة
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وحـدات ولجـان الكليـة

وحدة شؤون الطالب

 وحدة اإلرشاد األكاديمي

 وحدة التدريب واالمتياز

 وحدة التعلم اإللكتروني 
والتجهيـــزات العلميـــة

 وحدة الخطط والمناهج الدراسية

 وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس

 وحدة الدراسات العليا والبحث

 وحدة المعامل والتجهيزات

 وحدة التطوير والجودة

 وحدة التوعية الفكرية

 وحدة االختبارات

 وحدة التنسيق والمتابعة

وحدة المعيدين والمبتعثين

 لجنة القبول والتسجيل

 لجنة تقييم االمتحانات

 لجنة خدمة المجتمع

19

٢1٠

٣11

41٢

51٣

614

715

816
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شروط القبول 
في الكليــــة

 بحسب الشروط العامة 
للقبول في جامعة بيشة 
)عمادة القبول والتسجيل(.

 النسبة المؤهلة
ال تقل عن %8٠
ثانوي علمي

1

٢

1- أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

٢ - الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 

3- تأدية اختبار القدرات والتحصيلي التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم

4- أن يكون المتقدم/المتقدمة الئق طبيا 

5-أال يكون المتقدم/المتقدمة قد فصل من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى ألسباب 

أكاديمية أو تأديبية. 

6- شترط للقبول أن يكون المتقدم/المتقدمة من خريجي العام الدراسي 1441/144٠هـ 
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برامج خدمة المجتمع

المشــاركة فـــي تفعيـــل 
المناسبات الوطنية للملكة 

العربيـــة السعوديـــة.

المشاركـة في المعـــارض 
والمهرجانـــات المختلفــة. 

تنظيم الرحالت الترفيهية 
والعلميـــة.

تفعيل األيام الصحية 
العالمية والمشاركة في 

المؤتمرات العالمية

المساهمة في تفعيل برامج 
عمــادة شــؤون الطـــالب.

المشاركة في المسابقات 
الرياضيــة في الجامعـــة.



٢٠

البحوث والمشاريع

بلغ إجمالي عدد البحوث العلمية المنجزة والجارية بكلية العلوم الطبية 
التطبيقية خالل العام الدراسي 1441/144٠هـ )٢٢( بحثًا موزعًا على 

المجاالت العلمية األساسية.

تحظي كلية العلوم الطبية التطبيقية بمشروعين ممولين

االبتعاث
بلغ اجمالي المتبعثين 1٢ مبتعث في العديد من الدول االجنبية والواليات المتحدة االمريكية
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التميــز  	 ودرع  األول  المركــز  علــى  الكليــة  حصــول 
فــي مســابقة الخدمــة المجتمعيــة علــى مســتوى 

ــام 1439هـ/144٠هـــ. ــي ع ــام الجامع ــة للع الجامع

ــاط  	 ــي النش ــز األول ف ــى المرك ــة عل ــول الكلي حص
ــام 1437هـــ ــي ع الطالب

الجــوائــز



٢٢

سوق العمل

مجــاالت ســـوق العمـــل

المرافق الصحية الحكومية والخاصــه. 	
شركـات االدويــة والشركـــات الطبية. 	
الجامعـــات ومراكـــز االبحــــاث. 	

يحصل الخريج على درجة البكالوريوس 
ويصنف كأخصائي في مجال تخصصه
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دروات تدريبية 
للطالب



٢4

فاعليات 
صحتنا تهمك
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فاعليات 
شباب بال مخدرات



٢6

فاعليات 
حملة هنخلى 

ها الموسم 
سليم للتطعيم 
ضد االنلفوانزا 

الموسمية
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فاعليات 

حملة إفحصي 

االن و ال تنتظري



٢8

فاعليات 
اليوم العالمي 

لإليدز
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فاعليــات 
التوعية بمخاطر 

كورونا
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