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التخطيطعتبريحيثاالدارية،الفاعليةوتحسينالمخرجوكفاءةالتعليميةالعمليةجودةرفعالىويسعىالعملمساراتالتخطيطيحدد
مناالتخطيطالفعاليةتتحققوالالعلمية،مؤسستهفياالدارةوواجهةالهرمرأسبصفتهالكليةعميدلمسؤولياتواألساسيةاألولىالمهمة
ووزارةعةوالجامالكلية،ورسالةلرؤيةوفقامستقبليةمواقفلمجابهةوالبرامجاالهدافمحددةالمعالمواضحةاستراتيجيةخطةوجودخالل
.2٠٣٠الحبيبةلمملكتناالواعدةوالرؤيةالتعليم

المتميزالجهدعلىالعزيزعبدالملكجامعة–الطبلكليةالرابعةاالستراتيجيةبالخطةالعملفريقالىبالشكراتوجهالمقامهذاوفي
اتقدمكما،للكليةةوالخارجيالداخليةللبيئةالرباعيةالتحليليةالدراسةعملالىاضافةاستبياناتومقابالتوالعملورشعقدفيوالمتمثل
التعاونعلىلجامعةباالمملكةرؤيةلتحقيقاالستراتيجيالتخطيطومركزعبدالعزيزالملكجامعةرئيسلمعاليالعرفانوجزيلالشكربوافر

.الالمحدودوالدعمالملموس
عبدالملكمعةبجاالطببكليةالعالقةذاتاألطرافوكافةالكليةوطلبةومنسوبيالتدريسهيئةأعضاءكافةالىالعملهذاأهديوختاما  

الجميعجهودكلليأنوجلعزالمولىسائلينالرابعةاالستراتيجيةللخطةالمنشودةاألهدافلتحقيقوالدعمالتعاونمنمزيدا  راجيا  العزيز
.والنجاحبالتوفيق

ستشفى الجامعيعميد كلية الطب المشرف العام على الم

د محمود بن شاهين األحول           .أ
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كلمة العميد المشرف العام على المستشفى الجامعي



جامعة الملك تتبنى كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز التخطيط االستراتيجي كثقافة إدارية تساعدها على الوصول لرؤية ورسالة وأهداف
حقيقا  لذلك فقد وت. و تطلعات وزارة التعليم وذلك من خالل التفكير المترابط والقدرة على التنبؤ بالمتغيرات2٠٣٠عبدالعزيز لتحقيق رؤية المملكة 

م2٠2٥–2٠2١قام فريق العمل باستخدام أفضل المنهجيات العلمية واألدوات المتاحة لصياغة الخطة االستراتيجية الرابعة لكلية الطب  

لعمل من وختاما يتقدم فريق العمل بخالص الشكر ووافر العرفان لمعالي رئيس الجامعة و لسعادة عميد الكلية وكل من ساهم في إنجاز هذا ا
األطراف ذات العالقة من داخل الجامعة أو خارجها، راجيين المولى عز وجل ان يكلل هذا العمل بالنجاح لما فيه الخير لكلية الطب وجامعة

.  المؤسس ووطننا العزيز

واالستثمار  وكيل كلية الطب للتطوير 
عمر إبراهيم سعادة    . د.أ
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كلمة وكيل الكلية للتطوير واالستثمار



نبذة عن كلية الطب
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اإلداراتمنعددإلىإضافةعلميا  قسما  2٣حاليا  وتضم.م١97٥الموافقه١٣9٥عامفيالعزيزعبدالملكبجامعةالطبكليةتأسست
وفقا  العالمية،الجامعاتمنلعددمبتعثا  29٠ووفنيا  إداريا  موظفا  4٠2والتدريسهيئةعضو٥٥8منسوبيهاعددويبلغالتشغيلية،والوحدات
8٣97م2٠2٠عامإلىتأسيسهامنذالطبكليةمنتخرجوقد،وطالبةطالبحاليا  الطلبةعدديبلغكما.(ه١44٣-١442)عامإلحصائية

.الطبيةصصاتالتخكافةفيوأطباءكقياداتالسعوديةالعربيةالمملكةأنحاءكافةفيالصحيةبالرعايةالنهوضفيأسهمواوطبيبةطبيبا  
الطبيللتعليمعامةالاألطرمعليتوافقوالجراحةالطببكالوريوسبرنامجتصميمتموقدوالجامعة،الكليةوأهدافرسالةالتعليميةالبرامجتحقق

الخريجينصوخصائوالمهاراتبالجداراتمؤهلينأطباءإلعدادالطالبحولالمتمحورالتعليمعلىالبرنامجيرتكزحيث،العالميةوالمتغيرات
.الطبيةالممارساتألفضلالالزمة

منلفترةاخاللوالتدريبالتعليمتقويمهيئةقبلمنالكاملالبرامجياإلعتمادعلىوالجراحةالطببرنامجبحصولالجهودهذهتوجتوقد
ركزمحصلوكذلكالتوالي،علىالثالثةللمرةالماسيالكندياالعتمادعلىالجامعيالمستشفىحصلو.م2٠24أكتوبرإلى2٠١7نوفمبر

يفللمحاكاةالدوليةالجمعيةاعتمادعلىوأيضا،كنداخارجمعتمدمحاكاهمركزكأولالكندياالعتمادعلىالسريريةوالمحاكاةالمهارات
(SSH)بأمريكاالصحيةالرعاية
برنامج2٣عددودكتوراه،وماجستيربرنامج١٣عددتشملحيثالعلميةالتخصصاتمنالعديدفيالعلياالدراساتبرامجمنعددالكليةتقدم

الكليةاداتقيتعملكما.الصحيةللتخصصاتالسعوديةالهيئةمعبالتعاونالدقيقةالزماالتفيبرنامج2٥و،السعوديةاالختصاصشهادات
.الطبيالمجالفيالتطورلمواكبةعالميةجامعاتمعواتفاقياتشراكاتعقدخاللمنللبرامجالتعلمنواتجرفععلى

الريادةيحققمماعلميالللبحثحاضنةبيئةتوفيروالدعمخاللمنالمرموقةالمجالتفيالمتميزوالنشرالعلميبالبحثلالرتقاءالكليةوتسعى
الماضيةالسنواتسالخمخاللالتدريسهيئةأعضاءمانشرهمجموعبلغحيثالوطنيةالصحيةالقضايالخدمةالبحثيالتميزفيوالعالميةالمحلية
.بحثا  ٥7٥التدريسهيئةأعضاءباشرافالكليةطلبةمانشرهوبلغبحثا  22٠٠

.وتستمر الكلية بقياداتها ومنسوبيها في العمل الدؤوب بما يحقق االرتقاء بصحة االنسان في الوطن الغالي
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ثالثوإنجازدادإعالكليةأتمتأنسبقحيثالكليةوبرامجمشاريعإدارةفيمنهجا  االستراتيجيالتخطيطيمثل
االستراتيجيلتخطيطامسيرةفينوعيةنقلهللكليةالثالثةاالستراتيجيةالخطةمثلتوقد.خمسيةاستراتيجيةخطط
و(افاق)تعليمالوزارةخطةمعكبيربشكلمواءمتهاوتمتللجامعةاالستراتيجيةالخطةمنانبثقتحيثللكلية،
والمشاريعالبرامجمنمجموعةخاللمناالستراتيجية،االهدافلتحقيق،(م2٠2٠)الوطنيالتحولبرنامج

.القياسيةاألداءومؤشرات

تنفيذوبمتابعةالكليةباالستراتيجيالتخطيطوحدةتأسيسمعبتزامنهاللكليةالثالثةاالستراتيجيةالخطةتميزت
الثالثةةاالستراتيجيالخطةانتهتوقد.للجامعةاإللكترونيالموقععلىمارزبرنامجخاللمنخاللمنالخطة
.رئيسيةمحاور٦مظلةتحتهدفا  ١٥لتحققمشروعا  7٠أصلمن٪9٥.7نسبتهمابتنفيذ

88

(هـ١٤٤١-١٤٣٧)اإلستراتيجية الثالثة الخطط 



راتهامؤشمتابعةفيصعوباتمنذلكوماصاحبالمشاريعأعدادزيادةالثالثةالخطةتحدياتأهممنكانوقد
.المشروعاتمنلعددالتمويليةالصعوباتبعضإلىإضافة
لتعلملوحدةتأسيسأنإالالثالثة،االستراتيجيةالخطةفيسنةآخرمعكوروناجائحةتزامنمنوبالرغم

ووزارةلجامعةاإدارةقبلمنالالمحدودالدعممنالكليةتلقتهوماالثالثةالخطةمشاريعضمنبالكليةاإللكتروني
علىللجائحةالسلبيةاراآلثوتقليصبعدعنالتعليمنظامإلىالتعليميةالعمليةتحولفيأساسيبشكلساهمالتعليم
.التعليميةالعملية

98 9
9999

(هـ١٤٤١-١٤٣٧)الخطط اإلستراتيجية الثالثة 



لرابعةامنهجية الخطة االستراتيجية
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وكيل كلية الطب للتطويرد عمر إبراهيم سعادة.أ•

مستشار الخطة عضو مجلس أمناء الجامعةد فاتن محمد السايس.أ•

وكيلة كلية الطب شطر الطالباتجواهر رباح األحمدي . د•

يةوكيل كلية الطب للعلوم الطبية األساسسمير عيضة الحارثي. د.أ•

رئيس وحدة التخطيط االستراتيجيسلطان حسن العمري. د•

جينائب رئيس وحدة التخطيط االستراتيد  محمد ونيس الربيع.أ•

عضو وحدة التخطيط االستراتيجيشذا محمد بخاري. د•

عضو وحدة التخطيط االستراتيجيراني غازي أحمد. د•

عضو وحدة التخطيط االستراتيجيهتون عبدهللا نيازي . د•

عضو وحدة التخطيط االستراتيجيمحمد سعد المحياوي. د•

عضو وحدة التخطيط االستراتيجيمحمد معتوق كرامي. د•

جيمساعدة إدارية وحدة التخطيط االستراتيرجاء فهد اللحياني. أ•

فريق إعداد الخطة االستراتيجية الرابعة
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مستشار الخطة 



إعداد مقترح مشروع الخطة االستراتيجية

ثمار يضم تكوين فريق عمل برئاسة وكيل للتطويرواإلست
عدد من وكالء الكلية وأعضاء وحدة التخطيط 

االستراتيجي

دراسة الوضع الراهن والتحليل البيئي

اعداد صياغات للرؤية والرسالة والقيم

تحديد المحاور 
واألهداف االستراتيجية والبرامج

تحديد مؤشرات األداء والية المتابعة للبرامج

تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرامج

المراجعة الشاملة لمكونات الخطة واقرارها

مصادر التحليل البيئي

طرق التحليل البيئي

الفئات المشاركة

الوثائق والمستندات
استطالعات الرأي 
مجموعات التركيز

اللقاءات مع ذوي العالقة
ابقةالخطط االستراتيجية الس

خطة الجامعة االستراتيجية

(SWOT)التحليل الرباعي 

اعضاء هيئة التدريس
الطلبة

الخريجين
اإلداريين والفنيين

ارباب العمل
افراد المجتمع ذوي العالقة

إعداد النموذج المالي للبرامج
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االستراتيجية الرابعةمنهجية الخطة



تصنيف متقدم للجامعة لدى هيئات التصنيف العالمية•
تميز وتنوع الكادر األكاديمي•
قيادات أكاديمية داعمة للتعليم الطبي •
االعتماد األكاديمي الوطني•
تعاون بحثي في مختلف التخصصات محليا  ودوليا  •
مستشفى تعليمي معتمد دوليا  •
(واعد)استقطاب الطلبة الموهوبين والمتفوقين •
مركز مهارات ومحاكاة سريرية متميز ومعتمد عالميا  •
كراسي ومراكز علمية متميزة •
مركز الملك فهد للبحوث الطبية•
بنية تحتية ورقمية•
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نقاط القوة



أداء األقسام العلمية اإلداري واألكاديمي•
تدريب اإلداريين والفنيين •
التواصل الفعال مع الخريجين •
ميزانية البحث العلمي •
نظام فعال لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس•
تسكين اعداد كبيرة من الطلبة بالكلية•
نظام أتمتة متكامل للمعلومات•
مهارات أعضاء هيئة التدريس•
مهارات الطلبة الالصفية•
نتائج االختبارات المعيارية •

14

للتحسيننقاط 



2٠٣٠الرؤية الواعدة للمملكة •
نظام الجامعات الجديد •
هيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار•
.  دعم االبتعاث الداخلي والخارجي•
اإلتفاقيات المحلية والدولية للجامعة والكلية •
اإلتفاقيات مع مستشفيات وزارة الصحة •
الحاجة المتزايدة لألطباء اإلستشاريين في المستشفيات العامة والخاصة•

15

الفرص



أعداد المرضى في المستشفى للتدريب  السريري •
كليات طب خاصة وحكومية بالمنطقة•
التسرب الوظيفي للكادر األكاديمي•
الموارد الذاتية وبرامج االستثمار للكلية•

16

التحديات



الخطة اإلستراتيجية الرابعة
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الرؤية

الرسالة

(6)القيم

(  7)المحاور 

(7)األهداف االستراتيجية 

(24)البرامج 

أركان الخطة اإلستراتيجية
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الرؤية والرسالة
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الرؤية

أن تكون المرجعية في التميز األكاديمي الطبي في منطقة الشرق األوسط

والرعايةبيالطالتعليمفيللتميزالمملكةرؤيةلتحقيقالجامعةرؤيةمنالطموحةالطبكليةرؤيةانطلقت
يةمرجعتكونانالطبكليةتسعىلذلك.المجتمعورقيصحةعليملموسأثرمنلذلكلماالصحية

.االوسطالشرقدولمستوىعلىالطبيةاألكاديميةللمؤسسات
:كالتاليللرؤيةاألساسيةالركائزتلخيصويمكن

2٠٣٠المملكةرؤية•
العالميةالتصنيفاتفيالجامعةريادة•
الطبيبالتعليمالجامعةفيالعلياالقيادةودعماهتمام•
العالميةالريادةإليالوصولبوجوبوالكليةالجامعةمسئوليلدىالكبيراإليمان•
الالزمةوالبشريةالماديةاإلمكاناتتوفر•
واالتفاقياتوالشراكاتالعلميالبحثدعمبرامجفيالتوسع•
الطبيةالتخصصاتمختلففيالمبتعثينأعدادفيالتوسع•

شرح الرؤية
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الرسالة

كلية الطب ملتزمة بتقديم البرامج التعليمية الرائدة، ورعاية البحث العلمي، والشراكة المجتمعية

رسالةمعوائمةالمتالجامعةرسالةمعتتماشىوالتيالطبلكليةاألساسيهالركائزواضحبشكلالرسالهابرزت
لذىواالطبي،التعليمفيمتميزةتعليميةبرامجتقديمخاللمن2٠٣٠المملكةرؤيةيحققبماالتعليموزارة
تخريجفيلمساهمةلوالتعليمالتعلملجودةوالتدريبالتعليمتقويمهيئةمنالمعتمدةالوطنيةالمعاييرمعيتفق
شرائحمعالفاعلهوالشراكةصورهبشتىالعلميالبحثودعمالعملسوقاحتياجاتلتلبيةمؤهليناطباء

.المختلفةالمجتمع

شرح الرسالة

21



القيم
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القيم األساسية

اإلتقان والمساعدة وحسن الخلق في التعامل• اإلحسان
حددااللتزام الشخصي بأداء العمل المناط به طبقا  لما هو م• المسؤولية
اإلنتساب حبا  وفكرا  للوطن والجامعة والكلية• االنتماء
قق التشجيع على المساعدة و العمل بروح الفريق بما يح•

الغايات  التعاون
امتالك الحافز لبلوغ القمة • الطموح
في التوسط واالستقامة في العمل لتحقيق ثمرات التوازن•

اآلراء والمواقف االعتدال



المحاور واألهداف اإلستراتيجية

24



محاور الخطة االستراتيجية الرابعة

25

التميز -١
األكاديمي

البحث العلمي-2
واالبتكار

الدراسات -٣
العليا

الشراكات –٦
األكاديمية 
والمجتمعية 

ية البنية التحت-٥
والرقمية 

القيادة –4
والحوكمة

التمويل -7
واالستثمار



تعزيز التميز األكاديمي • الهدف األول

تعزيز الريادة البحثية ذات األثر المحلي والدولي• الهدف الثاني

تطوير برامج الدراسات العليا• الهدف الثالث

تعزيز الحوكمة بالكلية وفق نظام الجامعات الجديد• الهدف الرابع

البنية التحتية والرقمية بالكليةتطوير • الهدف الخامس

ستدامدعم الشراكات وتحقيق المسؤولية المجتمعية  ذات األثر الم� x الهدف السادس

تنمية إيرادات الكلية وتنويع مصادر الدخل• الهدف السابع

األهداف اإلستراتيجية
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الرابعةالخطة االستراتيجية إعداد 
وحدة التخطيط االستراتيجي 

االعتماد 

وكيل كلية الطب للتطوير واالستثمار  سلطان العمري . د

ي   عمر إبراهيم سعادة . د.أ

سلطان العمري . د
عميد كلية الطب المشرف العام على المستشفى الجامعي

د محمود بن شاهين األحول                 .أ

رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي 

ي   سلطان حسن العمري  . د

سلطان العمري . د

13.09.2021


