

كـلـمــة مــديــــر الـجـامـعـــــة

د .بنـــــــدر الـقـنــــــاوي
مديـــر الجــامــعـــــــــــة

ن�ش��أت جامع��ة املل��ك �س��عود ب��ن عبدالعزي��ز للعل��وم ال�صحي��ة ع��ام ١٤٢٦ه�ـ ،ولكونه��ا من�ش��أة تعليمي��ة رائ��دة ت�س��تهدف حتقي��ق
النجاح على �أعلى امل�ستويات؛ فقد و�ضعت خطتها اال�سرتاتيجية الأوىل لتغطية ال�سنوات من ١٤٢٨هـ �إىل ١٤٣٦هـ ،وذلك �سعي ًا
منها لتحقيق �أهداف منوها ونه�ضتها مما �أهلها �إىل اكت�ساب الريادة يف تعليم املهن ال�صحية .وبف�ضل من اهلل وتوفيقه ،م�ضت
تل��ك ال�س��نوات كم��ا ُخط��ط له��ا بنجاح كبري ،حمقق ًة �أهدافها و ُت ِّوج��ت باالنتقال �إىل ثالث مدن جامعية حديثة.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق توج��ب علين��ا و�ض��ع خطة ا�س�تراتيجية جديدة للجامعة مكملة مل��ا قبلها ،ومتوافقة مع نهج حكومتنا الر�ش��يدة
لتحقي��ق تطلعاته��ا ع�بر موجه��ات و�أه��داف "ر�ؤي��ة اململك��ة  "٢٠٣٠الت��ي تعك���س ُر�ؤى خ��ادم احلرم�ين ال�ش��ريفني � -أم��د اهلل يف
عم��ره  -ووىل عه��ده وويل ويل عه��ده حفظهم��ا اهلل ،وه��ي ر�ؤي��ة حتظ��ى بدعم كامل من لدن �صاحب ال�س��مو امللكي وزير احلر���س
الوطن��ي ومع��ايل وزي��ر التعلي��م ،وه��ذا مم��ا ُيع��زِّ ز ـ بحول اهلل ـ جودة املعرفة والتعليم اجلامعي يف وطننا الغايل .لقد مت َّكن فريق
العمل باال�ش�تراك مع خربات عاملية من و�ضع اخلطة اال�س�تراتيجية للجامعة لل�س��نوات اخلم���س املقبلة (١٤٣٧هـ ١٤٤١ -هـ)،
لتك��ون متوائم��ة م��ع اخلط��ط امل�س��تقبلية للتعلي��م اجلامع��ي يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية �آف��اق٢٠٢٩-م ،وذل��ك م��ن خ�لال تبن��ى
م�شاريع ومبادرات تخدم تطوير التعليم ال�صحي ،والبحوث ،وبرامج خدمة املجتمع التي تتوافق بدورها مع اخلطط الوطنية،
لي���س ذلك فح�س��ب؛ بل لت�س��اهم يف حتقيق ر�ؤية اجلـامـعــ��ة للو�صـ��ول �إلـ��ى الـريـــ��ادة عـ��املي ًا بعــ��د �أن حققــــ��ت الـعــديـــ��د مــــــــ��ن
الإجنـــــــــــــــ��ازات وطــنـــــيـــــ� ًا و�إقليمي ًا.





تقديم الخطة االستراتيجية

أ .د .محمد المعمــري
وكيــل الجـامـعـــة للـتـطـويـر
والجودة النــوعــيـــــــة

على مدى ال�سنوات ال�سبع املا�ضية من عام ١٤٢٩هـ �إىل ١٤٣٦هـ (٢٠٠٨م – ٢٠١٥م) ،وفرت اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة امللك
�سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية خارطة طريق لن�ش�أتها ومنوها لتحقيق �أهدافها الطموحة يف جمال تعليم املهن ال�صحية،
وتوجه دفة النجاح لتحقيق مزيد من الإجنازات ،ومت
مما هي�أ لها الإعداد خلطة ا�سرتاتيجية جديدة تعزِّ ز الو�ضع الراهنِّ ،
تطوير خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية ( )KSAU-HS 2021لتكون جزء ًا مهم ًا من ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠الهادفة �إىل رفع
م�ستوى جودة املعرفة والتعليم ،وتي�سري عملية التطور الوظيفي للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ،واالعرتاف الدويل
للجامعات ال�سعودية ،والطب الوقائي لتعزيز �صحة املواطن ال�سعودي.
و�صممت هذه اخلطة �أي� ًضا لتكون مكملة للخطة امل�ستقبلية للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية (م�شروع �آفاق )٢٠٢٩
ِّ
من خالل �إن�شاء م�شاريع ومبادرات تخدم تعليم العلوم ال�صحية ،والبحوث ،وبرامج خدمة املجتمع التي بدورها ت�شرتك يف
خمرجاتها مع م�شروع �آفاق� .أما ر�سالة اجلامعة اجلديدة فتتفق مع اخلطط اال�سرتاتيجية الوطنية من خالل تو�سيع نطاق
التعليم للمواطنني ال�سعوديني مع تقدمي تعليم �صحي مهني عايل اجلودة ومتميز ،كذلك ُبنيت الر�ؤية اجلديدة للجامعة على
�إجنازاتها يف العقد املا�ضي ،والتي حققت لها الريادة يف جمال تعليم املهن ال�صحية على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،وبالتايل
الو�صول �إىل مكانة رائدة عاملي ًا يف جمالها.
وعليه ،ف�إن اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة ( )KSAU-HS 2021حتدد توجه وم�سار اجلامعة لل�سنوات اخلم�س املقبلة،
وتوفر و�سيلة لقيا�س التقدم والإجنازات لتحقيق الريادة عاملي ًا ،وترتكز هذه اخلطة على ت�سعة �أهداف ا�سرتاتيجية مع
م�شاريعها ومبادراتها و�أدوات قيا�س �إجنازاتها .كما تعزز اخلطة التزام اجلامعة بالتميز يف البحث ورعاية املر�ضى وخدمة
املجتمع.



النــشـــــــــــــــــــــــأة

رغم �أن اجلامعة �أن�شئت عام ١٤٢٦هـ (٢٠٠٥م)� ،إال �أن جذورها متتد �إىل �أكرث من ثالثة
عقود عند �إن�شاء الربامج التدريبية للدرا�سات العليا يف ال�ش�ؤون ال�صحية التابعة لوزارة
احلر�س الوطني يف الريا�ض وجدة� .إن قوة الأ�سا�س الأكادميي للجامعة على مدى العقدين
التاليني �أدى �إىل حتقيق عالمة فارقة يف تاريخ اجلامعة ب�إن�شاء �أول برنامج بكالوريو�س يف
جمال التمري�ض عام  ١٤٢٢هـ (٢٠٠١م) .ومع حتول ال�ش�ؤون الأكادميية للربامج التدريبية
للدرا�سات العليا �إىل عمادة الدرا�سات العليا� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س كليتي الطب والتمري�ض
بالريا�ض ،تكونت نواة اجلامعة والتي �سميت �أكادميية مدينة امللك عبد العزيز الطبية للعلوم
ال�صحية ،والتي كانت عالمة فارقة �أخرى .تلى ذلك ت ّكرم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبدالعزيز  -غفر اهلل له  -يف اخلام�س من �صفر �سنة ١٤٢٦هـ  /املوافق



 ١٦مار�س ٢٠٠٥م بت�أ�سي�س جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية بحيث يكون
احلرم اجلامعي الرئي�س يف الريا�ض مع فرعني يف كل من جدة والأح�ساء.
ويف عام  ١٤٢٥هـ (٢٠٠٦م) ،حتولت الأن�شطة البحثية التابعة لل�ش�ؤون ال�صحية لوزارة
احلر�س الوطني �إىل كيان جديد وهو (مركز امللك عبداهلل للأبحاث الطبية) ،ليكون املكون
الأخري يف نظام �صحي متكامل يوفر رعاية املر�ضى ،والبحوث العلمية ،والتعليم ال�صحي.
وعلى مدى ثالث �سنوات (١٤٢٦هـ ١٤٢٨ -هـ) ,تُرجم هذا التحول �إىل خطة ا�سرتاتيجية
دُ�شنت ر�سم ًّيا مع و�ضع حجر الأ�سا�س يف ثالث مدن جامعية جديدة يف الريا�ض وجدة
والأح�ساء من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز  -غفر اهلل
له  -يف �شهر جمادى الأول من عام ١٤٢٩هـ.

اإلنجـــــــــــــــــــــازات

ا�ستطاعت اجلامعة حتقيق �إجنازات عديدة منذ ذلك
الوقت ُت ِّوجت بانتقالها عام ١٤٣٤هـ (٢٠٠٩م) �إىل املدن
اجلامعية اجلديدة لتوفر فر�ص تعليم وتدريب �سريري
متميزة ،وحتتوى املدن اجلامعية على مركز ريا�ضي
متكامل ،ومركز حديث للمحاكاة ال�سريرية ،وقاعات تعليم
و�أبحاث حديثة� ،إ�ضافة �إىل مباين �إ�سكان �أع�ضاء هيئة
التدري�س داخل احلرم اجلامعي .وتُط ِّبق اجلامعة مناهج
حديثة لرباجمها ُم�ص َّممة لتلبية �أف�ضل املعايري التعليمية
من خالل التعاون مع �أف�ضل اجلامعات العاملية الرائدة.
كما ا�ستقطبت �أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني م�ؤهلني من
خمتلف دول العامل ،ف�ض ًال على برامج ابتعاث طموحة

كانت وال تزال تُدعم من قبل اجلامعة منذ �إن�شائها يف
جماالت :العلوم الطبية الأ�سا�سية ،تعليم اللغة الإجنليزية،
املعلوماتية ال�صحية ،العلوم الأ�سا�سية ،والعلوم ال�سريرية،
عالوة على تدريب وتعليم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �أف�ضل
املراكز التعليمية الطبية حول العامل .ولقد �أثمرت العالقة
الوثيقة بني اجلامعة ومركز الأبحاث �أبحاث ًا يف املجال
ال�صحي م�شرتكة ذات قيمة وطنية و�أهمية عاملية �أي� َضا.
وخالل �أكرث من ع�شر �سنوات� ،أن�ش�أت اجلامعة خدمات
اجتماعية مفيدة للقطاع ال�صحي ،مثل برامج التعليم
الطبي امل�ستمر ،ودعم اجلمعيات العلمية ،و�أن�شطة تعزيز
�صحة املجتمع.



رؤية ورسالة الجامعة

�إن ر�ؤية ور�سالة وقيم جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية جرت �صياغتها مب�شاركة �أ�صحاب العالقة يف �إطا ِر القيم الإ�سالمية واملجتمعية ،وهي مكملة لر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية ٢٠٣٠م ،ولأهداف اخلطط اال�سرتاتيجية الوطنية ،وتتواءم مع اخلطة امل�ستقبلية الوطنية لتطوير التعليم العايل (�آفاق) ،وقد �أُع َّدت �أي� ًضا لتكون موجهة خلطط االعتماد الأكادميي
الوطني والعاملي .وتهدف اجلامعة من ذلك �إىل �إحداث حت ُّول متوازن وطموح لتحقيق التطلعات الوطنية ،مع احلفاظ على البعد العاملي .واعتماد ًا على ذلك تُقدم اجلامعة ر�ؤيتها ور�سالتها
وقيمها وغاياتها:



الـــرؤيــــــــــــــــــة

الرســــالـــــــــــــة

حتقيــــق ريــــــادة عـــاملــيــــــــــة يف تـــعـــلــــيــــــم العــــــلـــــوم
الـ�صحيـــــة ،مـــــــــــــع التــمــيـــــــــز يف البــحــــــث العلمـــي،
ورعاية املر�ضــــى ،وخدمــــة املجتمــــع.

تقدمي خدمات عالية اجلودة يف تعليم العلوم ال�صحية
والبحـــــــــث العــلــــمـــــــــي وخـــــدمـــــــــــة املجتمــع لتعزيز
ال�صحة يف الوطـــــــــن.

قيم وغايات الجامعة

القيــــم األســاســية
•الأخــالق ال�سـاميــة :ال�صدق واالحرتام والإن�صاف
والرحمـــــــــــــــــــــــــــة.
•العـ ـم ــل اجلم ــاعــي :التعاون والتن�سيـق.
•امل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة� :إجناز املهـــــــــــــام.
•ال�شف ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :العمل بو�ضــــــــــوح.
•التم ُّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز :االلتزام بجودة الأداء واالبتكار
والإبـــــــــــــــــــــــــــــداع.

الغــايــــات العــامـــة
١ .١تقدمي برامج تعليمية �صحية مبتكرة ملراحل
البكالوريو�س والدرا�سات العليا متوافقة مع
املقايي�س العاملية ،ويف بيئة حمفزة فكرياً ومرتكزة
على الطالب.
٢ .٢تخريج ممار�سني �صحيني على �أعلى درجات الكفاءة،
قادرين على التفكري املو�ضوعي ،متمكنني من
التوا�صل الفعال ،حمافظني على القيم الإ�سالمية،
يحرتمون املنظور االجتماعي ،ويقدمون منوذجاً
مثال ًّيا للمواطنة.

٣ .٣ا�ستخ ــدام املـ ــوارد واخلب ـ ـ ــرات الــوا�س ـع ـ ـ ـ ــة يف املدن
الطب ـ ـي ـ ـ ــة بال�ش�ؤون ال�صحية بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة احل ـ ـ ـ ـ ـ ــر�س
الوطن ـ ـ ـ ـ ــي ،بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر�ض حت�س ـ ـ ــني الــو�ضــع ال�صحي
للمجتمع ورفاهيتـ ــه.
٤ .٤اح ـت ـ ــ�ض ـ ـ ـ ــان ث ـق ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــة بـحـ ـثـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ق ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
داخ ـ ـ ـ ـ ــل اجلـ ــامـ ـعـ ـ ـ ــة.
٥ .٥ك�س ـ ـ ـ ــب اجلامعة للتقدير واالحرتام املحلي والعاملي
ملا تقدمه من خدمات متميزة للمجتمع ال�سعودي
والعـ ــاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.
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١االعتراف وال�س�معة الوطني�ة والعاملي�ة م�ن خلال التطوي�ر امل�س�تمر للربام�ج الأكادميي�ة لتخري�ج
خمت�صين �صحيين ذوي كف�اءة عالي�ة ومواطنين فاعلين ,وذل�ك م�ن خلال امل�ش�اريع التالي�ة:
�١ضمان منهجية مراجعة الربامج التعليمية.
٢تطوير وتو�سيع الربامج الأكادميية لدعم حاجة املجتمع.
٣تعزيز وتطوير التعليم والتدريب يف التخ�ص�صات ال�صحية املختلفة.
�٤إدخال البحث العلمي يف جميع الربامج الأكادميية.
٥ت�شغيل مركز حماكاة املهارات ال�سريرية للتدريب املتقدم.
�٦إن�شاء برامج جديدة للدرا�سات العليا للمهن ال�صحية ،وتعزيز التدريب املتميز يف الربامج القائمة.
٧حت�سني ترتيب اجلامعة بني اجلامعات العاملية.

.٢

٢االهتم�ام بالبح�وث العلمي�ة والأن�ش�طة ال�صحي�ة ذات القيم�ة الوطني�ة والأهمي�ة العاملي�ة ,وذل�ك م�ن
خلال امل�ش�اريع التالية:
١التوفيق بني الر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املتبعة يف مركز الأبحاث مع اجلامعة لتعظيم
الفوائد امل�شرتكة.
�٢إن�شاء الهيكل التنظيمي للأبحاث يف اجلامعة ،وال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة به التي ت�شجع على زيادة م�شاركة
�أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب يف البحوث العلمية.
٣زيادة التمويل من املنح  البحثية وامل�صادر  اخلارجية.
٤تعزيز الأن�شطة البحثية من خالل خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية للبحث العلمي.
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.٣

٣امل�ش�اركة ال�ش�املة للجامع�ة يف تعزي�ز �صح�ة املجتم�ع وامل�س�اهمة يف امل�س��ؤولية االجتماعي�ة الوطني�ة,
وذل�ك من خلال امل�ش�اريع التالية:
١تعزيز ال�سمعة الطيبة للجامعة بامل�ساهمة يف �صحة املواطن واملقيم من خالل املدن الطبية.
٢حت�سني البوابة الإلكرتونية اجلامعية لتوفري خدمات �شاملة ملن�سوبيها.
٣م�شاركة الطالب يف خدمة �أفراد املجتمع لتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية.
٤تطوير الربامج التعاونية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب لتوفري اخلدمات ال�صحية املجتمعية.
�٥إيجاد برامج التعليم امل�ستمر با�ستخدام التقنيات املبتكرة واملحاكاة.
ُوحد خلدمة املجتمع.
�٦إن�شاء هيكل تنظيمي م َّ
�٧إجراء بحوث متعلقة بال�صحة العامة لتوفري اخلدمات ال�صحية املجتمعية.

.٤

٤تعزي�ز نظ�ام �ضم�ان اجل�ودة الداخلي�ة لتحقي�ق ا�س�تدامة عملي�ات �ضم�ان اجل�ودة وحتقي�ق االعتم�اد
الأكادمي�ي ,وذل�ك م�ن خلال امل�ش�اريع التالي�ة:
�١ضمان اجلودة عن طريق التقومي امل�ستمر واملراجعة الدورية.
٢حتقيق االعتماد الأكادميي من قبل املنظمات الوطنية والدولية املختارة على م�ستوى املن�ش�أة والربامج الأكادميية.
�٣إيجاد نظام �آيل لتوثيق متطلبات االعتماد لربامج اجلامعة الأكادميية.
٤توفري لوائح و�أنظمة للجودة.
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٥توظي�ف �أع�ض�اء هيئ�ة التدري��س امل�ؤهلين والق�وى العامل�ة املتمي�زة وتوفير فر��ص التطوي�ر ,وذل�ك من
خلال امل�ش�اريع التالية:
�١إيجاد طرق مبتكرة ال�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني امل�ؤهلني ومن ثم املحافظة عليهم.
٢تطوير ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بتوظيف وتطوير املوظفني غري الأكادمييني.
٣تفعيل مركز التميز للتعليم الطبي.
٤حت�سني طريقة تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.

٦ .٦توثي�ق الرتاب�ط بين امل�دن اجلامعي�ة ،وامل�دن الطبي�ة ،ومراك�ز الأبح�اث و�ص�و ًال �إىل م�س�توى جه�از متكام�ل
لل�صح�ة ,وذل�ك م�ن خلال امل�ش�اريع التالي�ة:

�١ .١إن�شاء جمل�س تنفيذي م�شرتك م�س�ؤول عن و�ضع وتنفيذ نظام موحد لل�صحة بني املدن الطبية ،واملدن اجلامعية
ومراكز الأبحاث.
٢ .٢تطوير ال�سيا�سات والإجراءات التي متكن من م�ساهمة �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،واملمار�سني ال�صحيني
باملدن الطبية ،والباحثني مبراكز الأبحاث يف عمل مزدوج واحل�صول على �أكرث من لقب وظيفي.
٣ .٣مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات ل�ضمان املواءمة والتن�سيق بني القدرة اال�ستيعابية للتدريب يف املدن الطبية ،والقدرة
اال�ستيعابية لطالب اجلامعة.
٧ .٧تقوية الأ�سا�س املايل للجامعة ,وذلك من خالل امل�شاريع التالية:

�١ .١إن�شاء مكتب للتطوير امل�ؤ�س�سي.
٢ .٢و�ضع ا�سرتاتيجية مالية �شاملة ،وهيكل لتخطيط امل�شاريع لتنويع م�صادر التمويل (اال�ستثمارات وال�سلطات العامة
والأعمال اخلا�صة واملنظمات اخلريية واخلريجني وغريهم من الأفراد).
٣ .٣اال�ستمرار يف اتباع املنهجية نف�سها يف ا�ستخدام موارد اجلامعة بكفاءة ،من خالل  مراقبة الكلفة وجتنب الإ�سراف.



.٨

٨تعزي�ز الأداء الإداري لت�س�هيل عملي�ة اتخ�اذ الق�رار يف الوقت املنا�س�ب ،والكف�اءة يف االداء على جميع
م�س�تويات اجلامعة ,وذلك من خالل امل�ش�اريع التالية:
�١ضمان التميز الت�شغيلي والكفاءة الإدارية لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من املوارد.
٢حت�سني واحلفاظ على ثقافة االبتكار والتعاون واجلودة والقيادة الفاعلة واخلدمات يف جميع املناطق وعلى كل
امل�ستويات.
٣متكني قياديي اجلامعة من خالل ال�سماح للقياديني يف امل�ستويات العليا لتفوي�ض �صالحيات اتخاذ القرار ملن حتتهم
من املديرين يف امل�ستويات الدنيا يف جميع فروع اجلامعة.
٤مراجعة التقنيات يف اجلامعة وحت�سني كفاءتها وفعاليتها.
�٥إن�شاء دليل ال�سيا�سات والإجراءات الإدارية.

.٩

٩حت�سني نظام املعي�شة يف احلرم اجلامعي للإح�سا�س باالنتماء لها عرب �إكمال البنية التحتية ,وذلك من
خالل امل�شاريع التالية:
١احلفاظ على بيئة حمفزة للطالب للم�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية باملدن  اجلامعية الثالث.
٢دمج قيادات املكتبات لتوحيد ال�سيا�سات واال�ستعارات ،وجودة املكتبة الرقمية وموارد التعلم الأخرى.
٣حت�سني االت�صال بني املدن اجلامعية خلدمة �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب.
٤احلفاظ على البيئة املجتمعية للمدن اجلامعية بتوفري البنية التحتية الالزمة للحياة املدنية لأع�ضاء هيئة
التدري�س وذويهم.
٥الرتكيز املتجدد على جتميل املدن اجلامعية وحتويلها �إىل مدن جامعية خ�ضراء �صديقة للبيئة.
�٦إن�شاء متحف اجلامعة للثقافة الطبية والرتاث.
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إدارة األداء

تُراج��ع اخلط��ة اال�س�تراتيجية ب�ش��كل م�س��تمر لقيا���س
م��دى التق��دم يف حتقي��ق �أهدافه��ا وم�ش��اريعها ومبادراته��ا،
كم��ا ُتق� َّدم تقاري��ر دوري��ة لإب�لاغ جمل���س اجلامع��ة واللج��ان
الرئي�س��ة وجمتم��ع اجلامع��ة و�أ�صح��اب العالق��ة مبق��دار م��ا
حتق��ق م��ن اخلط��ة اال�س�تراتيجية.



ت�شمل �أدوات �إدارة الأداء ما يلي:
•موائم��ة �أه��داف اجلامع��ة اال�س�تراتيجية م��ع م�س��ارات و�أه��داف �آف��اق  ٢٠٢٩با�س��تخدام
م�ؤ�ش��رات �أداء رئي�س��ة خمت��ارة� ،إ�ضاف��ة �إىل م�ؤ�ش��رات ونتائ��ج ا�س��تبيان (�آف��اق) لتقيي��م
الأداء ومقارنت��ه خارجي � ًا م��ع جامع��ات مماثل��ة.
•مواءمة �أهداف اجلامعة اال�سرتاتيجية ملعايري وم�ؤ�شرات الأداء الوطنية.
•نتائج ا�ستبيانات اجلامعة املوحدة (�أجود).
•م�ؤ�شرات �أداء مل�شاريع ومبادرات �أهداف اجلامعة اال�سرتاتيجية.

المواءمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠
اقتصاد مزدهر :فرصة مثمرة بتعليم يُسهم في دفع عجلة االقتصاد

تع ّد مهارات �أبنائنا وقدراتهم من �أهم مواردنا و�أكرثها قيمة لدينا ،و�سن�سعى �إىل حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من طاقاتهم من خالل تب ّني ثقافة اجلزاء مقابل العمل ،و�إتاحة الفر�ص للجميع ،و�إك�سابهم
املهارات الالزمة التي مت ّكنهم من ال�سعي نحو حتقيق �أهدافهم .ولتحقيق هذه الغاية� ،سوف نعزز قدرة االقت�صاد على توليد فر�ص عمل متنوعة ،كما �سنفتح ف�ص ًال جديد ًا يف ا�ستقطاب الكفاءات واملواهب
العاملية للعمل معنا والإ�سهام يف تنمية اقت�صادنا.
أهداف رؤية ٢٠٣٠

المواءمة مع أهداف الجامعة االستراتيجية

�1 .1سد الفجوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل.

 .١االعرتاف وال�سمعة الوطنية والعاملية من خالل التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتخريج خمت�صني �صحيني ذوي
كفاءة عالية ومواطنني فاعلني.

2 .2تطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو اخليارات الوظيفية
واملهنية املنا�سبة.

 .٢االهتمام بالبحوث العلمية والأن�شطة ال�صحية ذات القيمة الوطنية والأهمية العاملية.
 .٣امل�شاركة ال�شاملة للجامعة يف تعزيز �صحة املجتمع ،وامل�ساهمة يف امل�س�ؤولية االجتماعية الوطنية.
 :٩حت�سني نظام املعي�شة يف احلرم اجلامعي للإح�سا�س باملدنية ب�إكمال البنية التحتية.

�3 .3إتاحة الفر�صة لإعادة ت�أهيلهم واملرونة يف التنقل بني خمتلف
امل�سارات التعليمية.

 .٥توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني والقوى العاملة املتميزة مع توفري الفر�ص لتطويرهم مهن ًّيا.
 .٦توثيق الرتابط بني املدن اجلامعية ،و املدن الطبية ،ومراكز الأبحاث و�صو ًال �إىل م�ستوى جهاز متكامل لل�صحة.

�4 .4أن ت�صبح خم�س جامعات �سعودية على الأقل من �أف�ضل ()٢٠٠
جامعة دولية بحلول عام (١٤٥٢هـ ٢٠٣٠ -م).

 .١االعرتاف وال�سمعة الوطنية والعاملية من خالل التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتخريج
خمت�صني �صحيني ذوي كفاءة عالية ومواطنني فاعلني.
 .٤تعزيز نظام �ضمان اجلودة الداخلية لتحقيق ا�ستدامة عمليات اجلودة وحتقيق االعتماد املطلوب يف الوقت املنا�سب.
 .٧تقوية الأ�سا�س املايل للجامعة.
 .٨تعزيز الأداء الإداري لت�سهيل عملية اتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب ،ورفع كفاءة االداء يف جميع م�ستويات اجلامعة.

5 .5يتمكن طالبنا من �إحراز نتائج متقدّمة مقارنة مبتو�سط النتائج
الدولية.

 .١االعرتاف وال�سمعة الوطنية والعاملية من خالل التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتخريج خمت�صني �صحيني ذوي
كفاءة عالية ومواطنني فاعلني.



المواءمة مع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية (آفاق )٢٠٢٩
أهداف الجامعة االستراتيجية
الهدف الأول :االعرتاف وال�سمعة الوطنية والعاملية
من خالل التطوير امل�ستمر للربامج الأكادميية لتخريج
خمت�صني �صحيني ذوي كفاءة عالية ومواطنني فاعلني.

الهدف الثاين :االهتمام بالبحوث العلمية والأن�شطة
ال�صحية ذات القيمة الوطنية والأهمية العاملية.

الهدف الثالث :امل�شاركة ال�شاملة للجامعة يف تعزيز �صحة
املجتمع وامل�ساهمة يف امل�س�ؤولية االجتماعية الوطنية.
الهدف الرابع :تعزيز نظام �ضمان اجلودة الداخلية
لتحقيق ا�ستدامة عمليات �ضمان اجلودة وحتقيق االعتماد
االكادميي.

الموائمة مع أهداف آفاق االستراتيجية
امل�سار الأول :القبول واال�ستيعاب
الهدف الأول :توفري فر�ص القبول للطلبة امل�ؤهلني لاللتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
الهدف الثاين :تلبية املتطلبات امل�ستقبلية لإنتاج املعرفة ،وحاجات �سوق العمل ،وتنمية املجتمع ،وزيادة الكفاءة اخلارجية.
الهدف الثالث :زيادة الكفاءة الداخلية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
امل�سار الثاين :هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة
الهدف ال�سابع :زيادة القدرات التناف�سية للطلبة ،وتنمية مهاراتهم وتعزيز جدارتهم.
امل�سار ال�سابع :تقنية املعلومات
الهدف الثامن ع�شر :املواءمة والتكامل بني ا�سرتاتيجيات تقنية املعلومات والأنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية والإدارية يف م�ؤ�س�سات
التعليم اجلامعي.
امل�سار الرابع :البحوث واالبتكارات
الهدف العا�شر :توفري �أعداد كافية من الباحثني مبا يتنا�سب مع املعدالت العاملية.
الهدف احلادي ع�شر :الإنفاق على البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع املعدل العام للممار�سات العاملية املثلى.
الهدف الثاين ع�شر :زيادة الطاقة الإنتاجية البحثية واالبتكارات ،ورفع جودتها.
الهدف الثالث ع�شر :تعزيز منهجية �إدارة البحث العلمي وحتقيق التن�سيق فيها وتوفري البيئة املحفزة لها.
امل�سار الثامن :البنية التحتية
الهدف الع�شرون :اال�ستمرار يف تطوير وحتديث البنى التحتية ،وتوفري البيئة املحفزة للعملية التعليمية والبحث العلمي.
امل�سار الأول :القبول واال�ستيعاب
الهدف الثالث :زيادة الكفاءة الداخلية مل�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
امل�سار الثالث :الربامج و املناهج
الهدف الثامن :االرتقاء باملحتوى التعليمي ،و�أ�ساليب التعليم والتعلم ،و�أمناط التقومي ،مع االبتكار والتنوع فيها.
الهدف التا�سع :تعزيز جودة الربامج الأكادميية واحل�صول على االعتماد املحلي والعاملي.



أهداف الجامعة االستراتيجية
الهدف اخلام�س :توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني
والقوى العاملة املتميزة مع توفري فر�ص تطويرهم مهن ًّيا.
الهدف ال�ساد�س :توثيق الرتابط بني املدن اجلامعية ،و
املدن الطبية ،ومراكز الأبحاث و�صو ًال �إىل م�ستوى جهاز
متكامل لل�صحة.
الهدف ال�سابع :تقوية الأ�سا�س املايل للجامعة.
الهدف الثامن :تعزيز الأداء الإداري لت�سهيل عملية اتخاذ
القرار يف الوقت املنا�سب ،والكفاءة يف الأداء على جميع
م�ستويات اجلامعة.
الهدف التا�سع :حت�سني نظام املعي�شة يف احلرم اجلامعي
للإح�سا�س باملدنية ب�إكمال البنية التحتية.

الموائمة مع أهداف آفاق االستراتيجية
امل�سار الثاين :هيئة التدري�س واملوظفون والطلبة
الهدف الرابع :حتقيق ن�سبة متوازنة لأعداد الطلبة �إىل هيئة التدري�س لتتفق مع املعدل العام للممار�سات املثلى العاملية.
الهدف اخلام�س :زيادة ن�سبة هيئة التدري�س من حملة �شهادات الدكتوراه ،وتطوير مهاراتهم ،وحتفيزهم وا�ستبقائهم.
الهدف ال�ساد�س :االرتقاء ب�أداء املوظفني وزيادة م�ؤهالتهم وتطوير مهاراتهم.
امل�سار اخلام�س :احلوكمة
الهدف الرابع ع�شر :تعزيز املرونة واال�ستجابة مع املحافظة على املحا�سبية امل�ؤ�س�ساتية يف منظومة التعليم اجلامعي.
امل�سار ال�ساد�س :التمويل
الهدف ال�ساد�س ع�شر :اال�ستمرار يف دعم التعليم اجلامعي وتنويع م�صادر التمويل.
امل�سار اخلام�س :احلوكمة
الهدف الرابع ع�شر :تعزيز املرونة واال�ستجابة مع املحافظة على املحا�سبية امل�ؤ�س�ساتية يف منظومة التعليم اجلامعي.
الهدف اخلام�س ع�شر :التميز يف القيادة والتعاون وال�شفافية يف منظومة التعليم اجلامعي.
امل�سار ال�سابع :تقنية املعلومات
الهدف ال�سابع ع�شر :توفري �شبكة ات�صال فائقة ال�سرعة ومنخف�ضة التكلفة بني م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي مرتبطة بال�شبكة العاملية.
الهدف التا�سع ع�شر� :إنتاج ون�شر حمتوى معريف رقمي يف كافة املجاالت ،و�إتاحته ملن�سوبي التعليم العايل واملجتمع.



KSAU-HS 2021

25

١٤٣٧
١٤٤١

الخـطــة االستـراتـيــجـــيـــة
تـــرﺟـــمـــــــــــة الــــــرؤيـــــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــــــﻰ واقــــــــــــــــــــــــــع

