
 الرؤية:
  ترسيخ فكر التخطيط اإلستراتيجي بالكلية ليصبح أسلوب العمل.

 الرسالة:
تقديم الدعم والمشورة في مجال التخطيط االستراتيجي، مع وضعع 

 الخطة اإلستراتيجية للكلية ومتابعة وتقييم تنفيذها.

 مقرر الوحدة:
  919الدور الثاني مكتب رقم  9مبنى  

E-mail:  med.spu@kau.edu.sa 
Web site:  http://medicine.kau.edu.sa/Content.aspx? 
Site_ID=140&lng=AR&cid=250956 

 مهام وحدة التخطيط االستراتيجي:
 بالكلية. *ترسيخ ونشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي

 *متابعة واستكمال برامج ومشروعات الخطة اإلستراتيجية للكلية.
*التنسيق مع العممماتات والموتماات واإلتارات المممخمتملمعمة بمالمجماممعمة فمي ممجمال 

 التخطيط اإلستراتيجي.
*المساهمة فى إعتات الخطة اإلستراتيجية للجامعة فيما يخص برامج ومشمرعمات 

 الكلية  
 *إعتات المطبوعات والملعات المطلوبة في مجال التخطيط ااستراتيجي.

 

 الهيكل اإلدارى للوحدة

 المهام المستقبلية لوحتة التخطيط اإلستراتيجي:
  لجميع أقسام الكلية لتنعيذ مشروعات الخطة اإلستراتيجية.   *التعم والمشورة

 . *استكمال قواعت البيانات المرتبطة بالتخطيط اإلستراتيجي
 (SWOT & PESTLE)*عمل تراسات تورية لتحليل الوضع الراهن بالكلية 

 .*وضع الخطة اإلستراتيجية الثالثة للكلية
*التأكت من تطابق الخطة اإلستراتيجية للكلية مع خطة الجامعة وخطة وزارة 

 .التعليم العالي )آفاق(
 .*المتابعة والتقييم لخطوات تنعيذ الخطة اإلستراتيجية الثالثة للكلية

  أعضاء وحدة التخطيط االستراتيجي

 وكيل الكلية للتطوير أ. د/ عمر إبراهيم سعادة

 وكيلة الكلية لشطر الطالبات أ.د/ فاتن السايس

 رئيساً للوحدة أ. د/ شريف السعدني

 نائبا للرئيس ومقررا للوحدة  د/ محمد الربيع
 عضوا أ. د/ أميمة أبو العال
 عضوا د/ جواهر األحمدي
 المساعدة اإلدارية للوحدة أ/  رجاء اللحياني

 نشاط وحدة التخطيط اإلستراتيجى

استكمال الخطة االستراتيجية الثااناياة باماتاوساط 
مشروعا وتحقيا   12%  بواقع 67،59إنجاز 

، متخطيا متوساط 33مؤشر أداء من أصل  33
 %( بنسبة كبيرة.96االنجاز المتوقع )

الااتااواصاال مااع الااجااامااعااة بااخااصااو  
مقترح الخطاة اإلساتاراتاياجاياة الاثاالاثاة 
للجامعة وعرض المقترح علا  الساادة 
أعضااااء هااايااائاااة الاااتااادرياااس وأخااا  
المقترحات وإضافة مشروعات خاصة 

 بالكلية ف  الخطة لضمان التمويل.

تنفي  العديد مان ور  الاعامال الاخااصاة 
بالتخطياط االساتاراتاياجا  باالاتاعااون ماع 
جااتااات عاادة لاانااشاار ثااقااافااة الااتااخااطاايااط 
االستراتيج  والتاعارياف باخاطاة الاكالاياة 

 االستراتيجية وما تم إنجازه 
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Vision: 
To promote the culture of strategic planning in our 
college in order to become a working method.   

Mission: 
To provide advices and supports in the field of 

strategic planning.  As well as, development of the 

strategic plans of the college and follow-up the 

process of implementation and its evaluation. 

Unit site: 
Building 9, 2nd floor room 910 
E-mail:  med.spu@kau.edu.sa 
Web site:  http://medicine.kau.edu.sa/Content.aspx? 
Site_ID=140&lng=AR&cid=250956 

Aims and Goals:  
*Consolidation and dissemination of strategic planning 

culture in the college. 

*Completion and follow-up programs and projects of the 

Strategic Planning. 

*Coordination with various university Deanships & 

departments in strategic planning . 

*Prepare the required publications and files concerning 

strategic planning. 

Structure of the unit  

Future tasks of the Unit: 
*Advice and Support to all departments of the college to 

prepare their own strategic plans. 

*Complete databases associated with strategic planning. 

*Periodic studies to analyze the current situation by 

doing SWOT & PESTLE analysis. 

*Develop 3rd Strategic Plans for the College. 

*Ensure the match of the collage Strategic Plans with the 

University and Ministry of Higher Education plans. 

*Follow-up and evaluation of the implementation of the  

3rd Strategic Plan. 

Strategic planning members: 

Vice dean for development Prof. Omar saadah 

Vice Dean for Female site Prof. Faten AlSayes 

Head of strategic planning unit Prof. Sherif El Saadany 

Vice Head of strategic planning Dr. Mohamed Alrabiaa 

Member of strategic planning unit Prof. Omayma Hamed 
Member of strategic planning unit Dr. Jawaher Alahmandy 
Administrative Assistant Ms. Rajaa Allhiani  

Strategic planning Unit activities  

The completion of the second Strate-
gic Plan with an average  rate of 
95.76% ,  including achievement of 21 
projects and 33 KPIs out of 34, sur-
passing the average expected rate 
(68%) by a large margin.  

Communication with the univer-
sity regarding the proposed 3rd 
strategic plan and presenting it to 
the faculty  members, to take 
suggestions and add special col-
lege projects in the plan to en-
sure funding.  

Implementation of many 
workshops to spread the cul-
ture of strategic planning and 
the definition of the 3rd strate-
gic plan and what has been 
achieved in this topic. 
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