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كلمة العميد
يحدد التخطيط مسار العمل ويسعى الى رفع جودة العملية التعليمية وكفاءة المخرج وتحسين الفاعلية االدارية حيث يعتبر التخطيط
المهمة األولى واألساسية لمسؤوليات عميد الكلية بصفته رأس الهرم وواجهة االدارة في مؤسسته  ،وال تتحقق فعالية التخطيط اال من
خالل وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم محددة االهداف لمجابهة مواقف مستقبلية وفقا لرؤية ورسالة الكلية ،والجامعة ووزارة
التعليم وخطة التحول الوطني 2020م.
وفي هذا المقام اتوجه بالشكر الى فريق العمل بالخطة االستراتيجية الثالثة لكلية الطب – جامعة الملك عبد العزيز على الجهد
المتميز والمتمثل في عقد ورش العمل  ،المقابالت  ،االستبيانات اضافة الى عمل الدراسة التحليلية الرباعية للبيئة الداخلية والخارجية
للكلية  ،كما اتقدم بوافر الشكر وجزيل العرفان لمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وإدارة التخطيط االستراتيجي بوكالة الجامعة
للتطويرعلى التعاون الملموس والدعم الالمحدود إلنجاز هذا العمل.
وختاما أهدي هذا العمل الى كافة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي وطلبة الكلية وكافة األطراف ذات العالقة بكلية الطب بجامعة
الملك عبد العزيز راجيا مزيدا من التعاون والدعم لتحقيق األهداف المنشودة للخطة اإلستراتيجية الثالثة سائلين المولى عز وجل أن يكلل
جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.

عميد كلية الطب
أ.د محمود بن شاهين األحول
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الهيكل التنظيمى للكلية
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مقدمة
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تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام (1967م) ،حيث تمنح الجامعة درجات علمية مختلفة ومعتمده محليا ودوليا .وقد وصل اعداد
الطلبة وفقا إلحصائية عام (1436-1435هـ) الى  158839طالب وطالبة .وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الى ،7668
وتتكون الجامعة من  33كلية.
تعد كلية الطب البشري بجامعة الملك عبدالعزيز صرحا صحيا اكاديميا على مستوى المملكة العربية السعودية حيث أنشأت عام
(1395هـ1975-م) وتحتوي على  22قسما علميا  .ويبلغ عدد الطلبة  1825طالب وطالبة وفقا إلحصائية عام (1436-1435ه)،
وعدد الطلبة المبتعثين  293مبتعثا حيث تمثل المرتبة االولى بين كليات الجامعة .وقد تخرج من الكلية حتى االن اكثر من  3337طبيبا
وطبيبة.
تعتمد الكلية في منهجية عملها على استخدام أحدث الطرق العلمية في التدريس والمناهج العلمية المطورة من أجل تحقيق رسالتها
وهي تخريج أطباء بمعايير عالمية وذلك تحت إشراف نخبه من أعضاء هيئة التدريس .وتقدم الكلية أيضا برامج للدراسات العليا في
العديد من التخصصات وبرامج الزماالت التدريبية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الملكية البريطانية
واإليرلندية .وتبذل قيادات الكلية جهودا حثيثة لرفع جودة مخرجات العملية التعليمية وتطويرها بصفه مستمرة تحت إدارة الجامعة ،
وذلك من خالل عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات عالمية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا لمواكبة التطور
العالمي في المجال الطبي وكذلك السعي للحصول على االعتماد األكاديمي المحلي والعالمي.
واثمرت هذه الجهود المباركة بحصول المستشفى الجامعي على االعتماد الكندي الماسي للمرة الثالثة على التوالي والحصول على
إعتماد اللجنة المشتركة الدولية العتماد المستشفيات بالملف الخامس ( )JCIوكذلك حصول مركز المهارات السريرية والمحاكاة بالكلية
على االعتماد الكندي كاول مركز محاكاه معتمد خارج كندا وايضا إعتماد الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية بأمريكا ()SSH
كما تم حصول بنك الدم بالمستشفى الجامعي على االعتماد األمريكي لبنوك الدم للمرة الخامسة ( )AABBواعتماد مختبرات الكلية الملكية
األمريكية لعلم األمراض للمرة الثانية (.)CAP
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الخطط اإلستراتيجية السابقة
يمثل التخطيط االستراتيجي منهجا في إدارة أنشطة وبرامج الكلية حيث مرت عملية التخطيط االستراتيجي بخطتين سابقتين:
الخطة اإلستراتيجية األولى( ١٤٣١-١٤٢٦هـ):
هدفت الخطة اإلستراتيجية األولى الى تطوير المنهج الدراسي لمرحلة البكالوريوس من خالل  5محاور يندرج تحتها  12استراتيجية
تحتوي على  27مشروعا .وقد تم إسناد كل محور الى فريق عمل من ادارة الكلية واعضاء هيئة التدريس لمتابعة تنفيذ المشاريع ،وقد تم
تنفيذ المشاريع المعتمدة ولكن افتقدت الخطة حينذاك لوجود مؤشرات محددة لقياس األداء وبالتالي عدم احتساب نسبة اإلنجاز رقميا.
الخطة اإلستراتيجية الثانية( ١٤٣٦-١٤٣١هـ):
مثلت الخطة االستراتيجية الثانية للكلية نقله نوعية في التخطيط االستراتيجي لدى ادارة الجامعة ،حيث انبثقت خطة الكلية من الخطة
االستراتيجية للجامعة ،وقامت الكلية بإعداد الرؤية والرسالة للكلية بصورة مستقلة ومتابعة الخطة االستراتيجية مع الجامعة لتحقيق
االهداف والتوجهات االستراتيجية ،من خالل مجموعة من البرامج والمشاريع ومؤشرات األداء القياسية .وقد تميزت هذه الفترة بزيادة
دعم ثقافة التخطيط االستراتيجي عن طريق تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية واستيفاء مؤشرات األداء من قبل الكلية،
وقد تم تنفيذ ما نسبته  ٪95من  33مؤشر أداء لقياس كافة المشاريع المنوطة بالكلية وتمثل  255مشروعا تشغيليا لتحقق اهداف 10
برامج تحت مظلة  3محاور رئيسية بالخطة االستراتيجية.
وقد كان من أهم تحديات الخطة الثانية مركزيتها الشديدة سواء فى االعداد أو المتابعة من خالل نظام مارز االكترونى ،كما تم إسناد
بعض مشروعات منوط بها جهات أخرى للكلية ،باالضافة الى بعض الصعوبات التمويلية للمشروعات.
وقد واكبت هذه الفترة انشاء وحدة التخطيط االستراتيجي بالكلية وتكليفها بمتابعة مؤشرات اداء الخطة الثانية وإعداد الخطة االستراتيجية
الثالثة للكلية بالتعاون والتنسيق مع الجامعة لضمان الموائمة بين الجهتين ولضمان أنتشار ثقافة التخطيط االستراتيجى بين السادة أعضاء
هيئة التدريس باالضافة الى تالفى الصعوبات التى تم مواجهتها بالخطة الثانية.
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منهجية الخطة االستراتيجية الثالثة
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فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية الثالثة
مستشار الخطة
أ.د ابراهيم عبدالمحسن البديوي

المشرف على وحدة التخطيط االستراتيجي بوكالة الجامعة للتطوير
وكيل كلية الطب للتطوير

• أ.د عمر ابراهيم سعادة
وكيلة كلية الطب شطر الطالبات

• أ.د فاتن محمد السايس
وكيل كلية الطب للعلوم الطبية األساسية

• د .سمير عيضة الحارثي
رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي

• أ.د شريف عبدالعزيزالسعدني
نائب رئيس وحدة التخطيط االستراتيجي

• د .محمد ونيس الربيع
عضو وحدة التخطيط االستراتيجي

• أ.د أميمة ابوالعال حامد
عضو وحدة التخطيط االستراتيجي

• د .جواهر رباح األحمدي
منسقة وحدة التخطيط االستراتيجي

• أ .رجاء فهد اللحياني
11

منهجية الخطة اإلستراتيجية
إعداد مقترح مشروع الخطة االستراتيجية
تكوين فريق عمل برئاسة وكيل التطوير يضم عدد من
وكالء الكلية وأعضاء وحدة التخطيط االستراتيجي

مصادر التحليل البيئي

دراسة الوضع الراهن والتحليل البيئي

طرق التحليل البيئي

اعداد صياغات للرؤية والرسالة والقيم
تحديد المسارات واألهداف االستراتيجية
واالستراتيجيات والمشاريع
تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع

الوثائق
اإلستبيانات
المقابالت المفتوحة والمقننة
ورش العمل
التقارير الدورية
الخطط السابقة للكلية
خطة الجامعة االستراتيجية
خطة وزارة التعليم (افاق)

الفئات المشاركة
التحليل الرباعي
تحليل البيئة الخارجية
المحيط األزرق

تحديد مؤشرات األداء والية المتابعة للمشاريع
إعداد النموذج المالي للمشاريع
المراجعة الشاملة لمكونات الخطة واقرارها
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اعضاء هيئة التدريس
الطلبة
الخريجين
اإلداريين والفنيين
ارباب العمل
افراد المجتمع ذوي العالقة

نقاط القوة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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وجود كوادر وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين على أعلى مستوى
العديد من أعضاء هيئة التدريس لديهم شهادات في التعليم األكاديمي
وجود برامج لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
وجود عدد كبير من المبتعثين في الخارج في كافة التخصصات
أغلب أعضاء هيئة التدريس في الكلية في مقتبل العمر
وجود مستشفى جامعي أكاديمي معتمد عالميا
وجود مركز للمحاكاة السريرية معتمد دوليا
إضافة البحث العلمي ضمن المنهج الدراسي لمرحلة البكالوريوس
وجود وحدتين في الكلية لدعم البحوث الطالبية
وجود مراكز وكراسي بحثية تابعة للكلية
تركيز الكلية على برامج القيادة لطالبها
وجود مركز الملك فهد للبحوث الطبية
وجود مشاركات مجتمعية متميزة
وجود بنية تحتية متميزة
التقنية المعلوماتية المتقدمة

نقاط للتحسين
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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عدم وجود مسار صحي بالجامعة
مركزية شروط القبول بالجامعة
تسكين اعداد كبيرة من الطلبة في كلية الطب
ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة
عدم كفاية اماكن التدريب في المستشفى الجامعي امام التزايد المتطرد ألعداد الطلبة
عدم وجود كادر كافي من أعضاء هيئة التدريس في االقسام الطبية االساسية
عدم كفاية تدريب الكوادر الفنية واإلدارية
عدم كفاية اإلعالن عن برامج الدراسات العليا .
انخفاض حوافز البحث العلمي

الفرص
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تزايد اإلحتياجات المجتمعية للتعليم العالي
دعم الدولة لجودة مخرجات التعلم
دعم إدارة الجامعة لثقافة الجودة واالعتماد البرامجي
الموقع الجغرافي المتميز للكلية
االتفاقيات الدولية للكلية و للجامعة
بنية تحتية متميزة للجامعة
تفعيل االستفادة من شركة وادي جدة
الحاجة المتزايدة لالستشاريين في مستشفيات القطاع العام والخاص
االتفاقيات مع مستشفيات وزارة الصحة

التحديات
•
•
•
•
•

16

تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين
صعوبة اتمام التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس جدد في الوقت الحالي
وجود كليات طب اخري في المنطقة
عدم كفاية الموارد المالية
انخفاض مصادر التمويل الخارجي للبحث العلمي

الخطة اإلستراتيجية الثالثة
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مقدمة

تم استيفاء جميع الخطوات الالزمة لوضع الخطة االستراتيجية الثالثة للكلية ،باإلضافة الى
التعاون مع إدارة التخطيط االستراتيجي بالجامعة والمشاركة فى وضع الخطة االستراتيجية
الثالثة للجامعة ،من خالل اضافة المشروعات الخاصة بكلية الطب ضمن خطة الجامعة
لضمان توافر الدعم المالي لدعم المشاريع الخاصة بالكلية.
كما تم تكليف الكلية بمجموعة من المشاريع التنفيذية في جميع المسارات التي وضعتها
إدارة الجامعة في الخطة الثالثة بعد التشاور من أجل ضمان قدرة الكلية على التنفيذ ،وقد توج
هذا العمل بإعداد الخطة االستراتيجية الثالثة لكلية الطب .ومازال العمل على تنفيذ المشاريع
الخاصة بالكلية وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الكلية والجامعة والتي تتوافق بشكل كبير مع خطة
وزارة التعليم (افاق) و برنامج التحول الوطني ( 2020م) ورؤية المملكة ( 2030م).
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أركان الخطة اإلستراتيجية
الرؤية
الرسالة

المحاور
()6
األهداف اإلستراتيجية
()6
اإلستراتيجيات (األهداف الفرعية)
()15
المشاريع
()70
19

الرؤية والرسالة

20

الرؤية
أن تكون المرجعية في التميز االكاديمي الطبي في منطقة الشرق االوسط

شرح الرؤية
انطلقت رؤية كلية الطب الواقعية والطموحة من حقيقة ان التعليم الطبي له تأثير كبير علي صحة ورقي
المجتمع  .لذلك تسعى كلية الطب ان تكون جهة استشارية لالوساط الطبية فيما يخصها مع االخذ بكل السبل
المؤدية الي تعليم طبي متميز  .بحيث تكون المحصلة النهائية مجتمع طبي واعد ومطور للمعرفة والمهارات
ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى دول الشرق االوسط.
ويمكن تلخيص المنطلقات األساسية للرؤية في النقاط التالية:
• اهتمام ودعم القيادة العليا في الجامعة بالتعليم الطبي
• االيمان الكبير لدى مسئولي الجامعة بوجوب الوصول إلي الريادة العالمية
• توفر االمكانات المادية والبشرية الالزمة
• التوسع في برامج دعم البحث العلمي كمراكز التميز ومعاهد االبحاث
• التوسع الكبير في أعداد المبتعثين في مختلف فروع الطب.
21

الرسالة
تلتزم كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ودعم البحث العلمي
والشراكة مع المجتمع السعودي

شرح الرسالة
ابرزت الرساله بشكل واضح الركائز االساسيه لكلية الطب والتي تتماشى مع رسالة الجامعة المتوائمة مع
رسالة وزارة التعليم وخطة التحول الوطني  . 2020حيث تلتزم كلية الطب بتقديم برامج تعليمية على مستوى
متميز من التعليم الطبي الذى يتفق مع المعايير الوطنية لجودة التعلم والتعليم بحيث تساهم في تخريج اطباء
قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم البحث العلمي بشتى صوره والشراكة الفاعله مع شرائح المجتمع
السعودي المختلفة.

22

القيم

23

القيم األساسية

اإلحسان
اإلنتماء
المسئولية
اإلنتاجية
الجودة

اإلحترافية
اإلستدامة
24

 :اإلتقان والمساعدة وحسن الخلق في التعامل

اإلنتساب حبا وفكرا للوطن والجامعة والكلية
اإللتزام الشخصي بأداء العمل المنوط به طبقا لما هو محدد.
القدرة على تحقيق المخرجات المنشودة

السعي لتحقيق أعلى معاييرالجودة للوصول إلى التميز والريادة المنشودة.
تأدية األعمال بإحترافية ومهنية مع اإللتزام بأخالقيات المهنة وتطبيق
الممارسات اإلدارية الفاعلة .
المحافظة على استمرارية المكتسبات المؤسساتية والتعليمية والبحثية
واالقتصادية والبيئية

المحاور واألهداف اإلستراتيجية

25

محاور الخطة اإلستراتيجية الثالثة
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التعليم والتعلم

الدراسات
العليا والبحث
العلمي

اإلدارة
والقيادة

البنية التحتية

المسئولية
المجتمعية

التمويل
واإلستثمار

األهداف اإلستراتيجية
الهدف األول
• تعزيز التعليم والتعلم والخدمات التعليمية لرفع كفاءة المخرجات التعليمية

الهدف الثاني
• اإلرتقاء ببرامج الدراسات العليا وتعزيز استثمار جودة البحث العلمي

الهدف الثالث
• تفعيل المشاركة المجتمعية لمنسوبي الكلية وتقديم إسهامات متميزة لخدمة المجتمع

الهدف الرابع
• رفع األداء اإلداري والتقني والمعلوماتي للكلية

الهدف الخامس
• تطوير البنية التحتية والمحافظة عليها

الهدف السادس
• تنويع مصادر التمويل للكلية وترشيد اإلنفاق
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خاتمة
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تتبنى كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز التخطيط اإلستراتيجي كأداة إدارية تساعدها على وضع خارطة طريق واضحة للوصول الى
األهداف والغايات وذلك من خالل التفكير الكلي المترابط والقدرة على التنبؤ بأي متغيرات وتحقيقا لذلك قام فريق العمل باستخدام كافة
مصادر المعلومات بعد تدقيقها واتباع المنهجية العلمية للتخطيط مع استطالع أراء الخبراء من أجل إتمام هذا العمل  ،وقد تطلب ذلك
الصياغة المحكمة والتنفيذ المالئم والتقييم المستمر.
وختاما يتقدم فريق العمل بخالص الشكر ووافر العرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من األطراف ذات العالقة من داخل الجامعة
أو خارجها راجيين المولى عز وجل ان يكلل العمل بالنجاح لما فيه خير لكلية الطب وجامعة المؤسس ووطننا العزيز.
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