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ساهـــم في إعــداد التقـريـــر
حـســـــــــام الـعمـــــــــــــــــار 
جــوهــــــــرة قـرامـــــــــــــش 
بـنـــــــــــــــدر الـسـعـــــــــدون 
فــــــــــــارس الشـهــــــــــوان 
لـطيفـــــــــة الــداغــــــــــــــري 
عـفــــــــــــاف الـسفيـــــانـــــي 
فـهــــــــــــد الــحسيــــنـــــــي 

إشـراف 
أ.د. عبــــــد المـــــلك بن محمــــد الكثيــــــــري 

مراجعة
أ.د. محــمــــــــــد بن سعــــــــد المــعمــــــــــري 

موافقة
مجلس الجامعة بتاريخ ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هــ

تصميــم وإخــراج
وكالـــة الجامعـة للتطويـر والجـودة النوعيـة 

لـمــــــى القحطــــانــي
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كلمة رئيس الجامعة 
أ.د. بندر بن عبد المحسن القناوي

ســعت جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة منــذ نشــأتها فــي عــام 1426هـــ إلــى أن تكــون منشــأة تعليميــة وبحثيــة رائــدة ومتخصصــة فــي مجالهــا، وتهــدف 

فــي رســالتها ورؤيتهــا إلــى تحقيــق التميــز فــي أدائهــا، حيــث ســاهمت الخطــط االســتراتيجية الســابقة للجامعــة فــي تحقيــق أهــداف نموهــا ونهضتهــا ممــا أهلهــا إلــى تحقيــق العديد 

مــن اإلنجــازات التــي نفخــر بهــا، وبفضــل مــن اهلل وتوفيقــه، مضــت تلــك الســنوات كمــا ُخطــط لهــا بنجــاح كبيــر محققــًة أهدافهــا، كمــا ُتّوجــت بانتقالهــا إلــى المــدن الجامعيــة 

الحديثــة فــي الريــاض وجــدة واألحســاء فــي عــام 1434هـــ وتحقيــق االعتمــاد المؤسســي الكامــل مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي فــي عــام 1438هـــ.

ومــن هــذا المنطلــق توجــب علينــا وضــع خطــة اســتراتيجية جديــدة للجامعــة مكملــة لمــا قبلهــا، ومتوافقــة مــع نهــج حكومتنــا الرشــيدة لتحقيــق تطلعاتهــا عبــر موجهــات 

وأهــداف »رؤيــة الســعودية 2030« التــي تعكــس ُرؤى خــادم الحرميــن الشــريفين - أمــد اهلل فــي عمــره - وولــي عهــده رئيــس مجلــس الــوزراء - حفظهمــا اهلل، وهــي رؤيــة تحظــى 

بدعــم كامــل مــن لــدن صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الحــرس الوطنــي ومعالــي وزيــر التعليــم، ممــا ُيعــزز بحــول اهلل، جــودة المعرفــة والتعليــم الجامعــي فــي وطننــا الغالــي. 

ــة  ــتراتيجية للجامع ــة االس ــع الخط ــن وض ــة م ــا الثالث ــن فروعه ــة م ــوبي الجامع ــن منس ــزة م ــاهمة متمي ــة ومس ــرات عالمي ــع خب ــتراك م ــل باالش ــق العم ــن فري ــد تمّك لق

للســنوات  الخمــس  المقبلــة )1444هـــ - 1449هـــ(، لتكــون متوائمــة مــع الخطــط المســتقبلية للتعليــم الجامعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتحقــق مســتهدفات نظــام 

الجامعــات الجديــد الصــادر بالمرســوم الملكــي)م/27( بتاريــخ 1441/3/2هـــ، وتــم بنــاء الخطــة الجديــدة علــى مرتكــزات أساســية وهــي: التعليــم الصحــي المتقــدم، والبحــث العلمــي 

ــا  ــزز دوره ــادرات تع ــالل مب ــن خ ــا م ــم تحقيقه ــتراتيجية يت ــداف اس ــر أه ــك عب ــي، وذل ــز المؤسس ــتقبلية، والتمي ــتدامة المس ــة، واالس ــة الفاعل ــراكات المجتمعي ــي، والش اإلبداع

ــا بعــد تحقيقهــا  كجامعــة متخصصــة فــي مجــال العلــوم الصحيــة وأبحاثهــا، والــذي بــدوره ســوف يســاهم بحــول اهلل فــي تحقيــق رؤيــة الجامعــة فــي ســعيها إلــى الريــادة عالمًي

ــا وإقليمًيــا. العديــد مــن اإلنجــازات وطنًي
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تقديم الخطة االستراتيجية
أ.د. محمد بن سعد المعمري

رســمت الخطــط االســتراتيجية الســابقة لجامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة خارطــة طريقهــا أثنــاء رحلــة نشــأتها ونموهــا لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة 

فــي مجــال تعليــم علــوم المهــن الصحيــة، ومــع انتهــاء الخطــة االســتراتيجية الثانيــة التــي حققــت مســتهدفاتها بنســبة عاليــة، وســاهمت المرونــة فيهــا فــي تجــاوز تحديــات جائحة 

فيــروس كورونــا المســتجد، تــم العمــل علــى إعــداد الخطــة االســتراتيجية الجديــدة لُتعــزز مــن الوضــع الراهــن للجامعــة، وتوّجــه دفــة نجاحهــا لتحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات، حيــث 

تــم تطويــر خطــة الجامعــة االســتراتيجية لتكــون مســتلهمة مــن »رؤيــة الســعودية 2030« الهادفــة إلــى رفــع مســتوى جــودة المعرفــة والتعليــم، وتيســير عمليــة التطــور الوظيفــي 

ــة،  ــآت التعليمي ــز المنش ــر تمي ــق معايي ــة وتطبي ــات الدولي ــي التصنيف ــاركتها ف ــالل مش ــن خ ــعودية م ــات الس ــي للجامع ــراف الدول ــة، واالعت ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف للعاملي

مســتهدفة تعزيــز صحــة المواطــن الســعودي.

ــة  ــع »رؤي ــا م ــواءم مخرجاته ــا تت ــي بدوره ــع الت ــة المجتم ــج خدم ــا، وبرام ــة، وأبحاثه ــوم الصحي ــم العل ــدم تعلي ــادرات تخ ــاء مب ــالل إنش ــن خ ــذ م ــة لُتنف ــذه الخط ــت ه وصُمم

ــاق  ــيع نط ــى توس ــدف إل ــي ته ــد الت ــات الجدي ــام الجامع ــي ونظ ــم الجامع ــر التعلي ــال تطوي ــي مج ــة ف ــات الوطني ــع التوجه ــدة م ــة الجدي ــالة الجامع ــق رس ــا تتف ــعودية 2030«، كم الس

التعليــم الجامعــي للمواطنيــن الســعوديين مــع تخريــج ممارســين صحييــن متميزيــن، كذلــك ُبنيــت الرؤيــة الجديــدة للجامعــة علــى إنجازاتهــا فــي الخطــط الســابقة، والتــي حققــت 

ــا فــي مجالهــا. لهــا ريــادة فــي مجــال تعليــم علــوم المهــن الصحيــة وأبحاثهــا علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي، وبالتالــي الوصــول إلــى مكانــة رائــدة عالمًي

إن الخطــة االســتراتيجية الجديــدة تحــدد توجــه ومســار الجامعــة للســنوات الخمــس المقبلــة، وتوفــر وســيلة لقيــاس التقــدم واإلنجــازات لتحقيــق الريــادة عالمًيــا، وترتكــز هــذه 

الخطــة علــى خمســة أهــداف اســتراتيجية مــع مبادراتهــا وأدوات قيــاس إنجازاتهــا، ووســائل التعامــل مــع المخاطــر. كمــا تعــزز الخطــة التــزام الجامعــة بالتمّيــز فــي التعليــم الصحــي 

والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مــن خــالل تطبيــق معاييــر التمّيــز المؤسســي وتحقيــق االســتدامة الماليــة.

وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية
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رؤيتنا

جامعة علوم صحية رائدة عالميًا وطموحة لخدمة صحة الوطن.

رسالتنا
تخريــج ممارســين صحييــن متميزيــن وتعزيــز تكامــل التعليــم الصحــي المتقــدم مــع البحــث 

العلمــي اإلبداعــي، وترســيخ  الشــراكة  المجتمعيــة الفاعلــة.
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نطاق الوثيقة
تهدف الوثيقة إلى استعراض خطة الجامعة االستراتيجية للفترة من 1444 إلى 1449هـ، عبر التركيز على النطاقات التالية: 

مراجعة وتحديث 
الرؤية والرسالة والقيم 

األساسية للخطة 
االستراتيجية.

ركائز الخطة 
االستراتيجية واألهداف 
االستراتيجية واألهداف 

الفرعية.

مواءمة الخطة 
االستراتيجية مع التوجه 

االستراتيجي الوطني  
لرؤية السعودية 2030.

وضع إطار عمل الخطط 
التنفيذية ونشر الخطة 

االستراتيجية وإدارة 
المخاطر.

مواءمة الخطة 
االستراتيجية مع 

مؤشرات أداء الجامعة.
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النشأة
أُنشــئت جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة فــي شــهر صفــر لعــام 
إلــى منتصــف  أن جذورهــا تمتــد  إال  الموافــق لشــهر مــارس مــن عــام 2005م،  1426هـــ 
التدريبيــة  البرامــج  مــن  العديــد  إنشــاء  خــالل  مــن  وذلــك  الميالديــة،  الثمانينيــات 
للدراســات العليــا فــي الشــؤون الصحيــة التابعــة لــوزارة الحــرس الوطنــي فــي الريــاض 
وجــدة. كمــا ســاهمت قــوة األســاس األكاديمــي للجامعــة علــى مــدى العقديــن الســابقين 
إلــى تحقيــق عالمــة فارقــة فــي تاريــخ الجامعــة بإنشــاء أول برنامــج بكالوريــوس فــي 
األكاديميــة  الشــؤون  تحــول  ذلــك  وتبــع  2001م.   / 1422هـــ  عــام  فــي  التمريــض  مجــال 
للبرامــج التدريبيــة للدراســات العليــا إلــى عمــادة الدراســات العليــا، إضافــة إلــى تأســيس 
كليــة الطــب بالريــاض فــي عــام 2004م وكليــة التمريــض بالريــاض، وبذلــك تكونــت 
ــوم  ــة للعل ــز الطبي ــد العزي ــك عب ــة المل ــة مدين ــميت  »أكاديمي ــي س ــة والت ــواة الجامع ن
ــن  ــس م ــي الخام ــة.  وف ــة الجامع ــرى النطالق ــة أخ ــة فارق ــت عالم ــث كان ــة«  حي الصحي

صفــر ســنة 1426هـــ  الموافــق للســادس عشــر مــن مــارس 2005م،  

أعلــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اهلل بن عبدالعزيــز -غفر اهلل له- تأســيس 
ــز للعلــوم الصحيــة بحيــث يكــون الحــرم الجامعــي  جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزي
ــطة  ــول األنش ــك تح ــع ذل ــاء. تب ــدة واألحس ــي ج ــن ف ــان آخري ــاض وفرع ــي الري ــي ف الرئيس
البحثيــة التابعــة للشــؤون الصحيــة لــوزارة الحــرس الوطنــي فــي عــام 1425هـــ/ 2006م إلــى 
مســمى »مركــز الملــك عبــداهلل العالمــي لألبحــاث الطبيــة«، وبالتالــي، كان ذلــك المكــون 
المكمــل لنظــام صحــي يوفــر رعايــة صحيــة للمرضــى مــع التعليــم والبحــث العلمــي. و 
علــى مــدى ثــالث ســنوات )1426هـ-1428هـــ( )2005م-2008م(، ترجــم هــذا التحــول إلــى خطة 
اســتراتيجية للجامعــة انطلقــت رســميا مــع وضــع حجــر األســاس لثــالث مــدن جامعيــة 
ــد اهلل  ــك عب ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــل خ ــن قب ــاء  م ــدة واألحس ــاض وج ــي الري ف
بــن عبــد العزيــز -غفــر اهلل لــه- فــي جمــادى األول مــن عــام 1429هـــ الموافــق  شــهر مايــو 
2008م. منــذ ذلــك الوقــت، تمــت العديــد مــن اإلنجــازات و التــي عززهــا االنتقــال إلــى المــدن 
الجامعيــة الثالثــة فــي عــام 1434هـــ الموافــق  2013م لتوفــر فــرص متميــزة للتعليــم 
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والتدريــب فــي المجــال الصحــي ألبنــاء وبنــات الوطــن. وتوســعت تلــك الفــرص بدعــم مــن قبــل 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــز وصاح ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي خ
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد األميــن رئيــس مجلــس الــوزراء حفظهمــا اهلل.

ــاء  ــالل إنش ــن خ ــك م ــة وذل ــا التحتي ــن بنيته ــي تكوي ــة ف ــعت الجامع ــق توس ــذا المنطل ــن ه وم
ــاء،  ــدة واألحس ــة بج ــي الجامع ــاض وفرع ــي بالري ــرع الرئيس ــي الف ــة ف ــدن الجامعي ــغيل الم وتش
حديــث  ومركــز  متكامــل،  رياضــي  )مركــز  مثــل  المراكــز  مــن  العديــد  لتشــغيل  باالضافــة 
للمحــاكاة الطبيــة، وقاعــات تعليــم ومختبــرات أبحــاث متميــزة، إضافــة إلــى مبانــي إســكان 
ــإن  ــة ف ــج األكاديمي ــى البرام ــبة إل ــا بالنس ــة(. أم ــدن الجامعي ــل الم ــس داخ ــة التدري ــاء هيئ أعض
الجامعــة ومــن خــالل نظرتهــا القياديــة فــي المجــال الصحــي تميــزت باســتخدام مناهــج معاصرة 
ــاون  ــالل التع ــن خ ــا م ــا وبرامجه ــع كلياته ــة لجمي ــر التعليمي ــل المعايي ــة أفض ــة لتلبي مصمم
مــع كبــار الجامعــات العالميــة الرائــدة. وتواكــب ذلــك مــع اســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريــس و 
موظفيــن مؤهليــن مــن مختلــف دول العالــم. كمــا تعتبــر برامــج االبتعــاث الطموحــة داعمــًا 
ــم  ــل تعلي ــتى مث ــاالت ش ــي مج ــات، ف ــن التخصص ــد م ــي العدي ــك ف ــائها وذل ــذ إنش ــة ُمن للجامع
اللغــة اإلنجليزيــة، والمعلوماتيــة الصحيــة، والعلــوم األساســية، والعلــوم الســريرية. ويترافــق 
مــع هــذا التوجــه ابتعــاث أعضــاء هيئــة التدريس إلــى أفضــل الجامعــات المتخصصة حــول العالم.  
كمــا أثمــرت العالقــة الوثيقــة بيــن الجامعــة ومركــز األبحــاث عــن أبحــاث صحيــة مشــتركة ذات 
قيمــة وطنيــة وأهميــة عالميــة. خــالل أكثــر مــن عشــر ســنوات، أنشــأت الجامعــة خدمــات 
اجتماعيــة مفيــدة للقطــاع الصحــي، مثــل برامــج التعليــم الطبــي المســتمر ودعــم الجمعيــات 

العلميــة، و للمجتمــع مــن خــالل أنشــطة تعزيــز الصحــة التــي تعــزز صحــة المجتمــع.
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مراحل مهّمة في تاريخ الجامعة

2001٢٠٠٤٢٠٠٥ 1985٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٥

إنشاء برامج الزماالت في
 التخصصات الطبية الرئيسية

إنشاء أكاديمية مدينة الملك إنشاء كلية الطب - الرياض
عبدالعزيز الطبية للعلوم الصحية

إنشاء مركز الملك عبداهلل 
العالمي لألبحاث الطبية

تحويل الشؤون األكاديمية في إنشاء كلية التمريض - الرياض
الشؤون الصحية للحرس الوطني إلى 

عمادة الدراسات العليا

إنشاء جامعة الملك سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم الصحية
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20082013201620172022 2008

 وضع حجر األساس للمدن الجامعية الثالثة 
في الرياض وجدة واألحساء

الحصول على االعتماد المؤسسي الكامل مع تدشين المدن الجامعية الثالثة
المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

إطالق الخطة االستراتيجية 
األولى للجامعة

إطالق الخطة االستراتيجية
 الثانية للجامعة 

 إطالق الخطة االستراتيجية
 الثالثة للجامعة
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المدن الجامعية

المدينة الجامعية بالرياض

المساحة

كلية الطب
كلية التمريض

كلية طب األسنان
كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

كلية العلوم والمهن الصحية

عمادة القبول والتسجيل 
عمادة الدراسات العليا

عمادة شؤون الطالب
عمادة الجودة النوعية

عمادة التطوير

مركز المهارات السريرية - الرياض

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

مدينة الملك عبد العزيز الطبية - الرياض

الكليات

العمادات

مركز المهارات

مركز األبحاث

أماكن التدريب

2٬236٬1022  م
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المساحة

المساحة

المدينة الجامعية بجدة

المدينة الجامعية باألحساء

الكليات

الكليات

العمادات

العمادات

مركز المهارات

مركز األبحاث

مركز األبحاث

أماكن التدريب

أماكن التدريب

كلية الطب
كلية التمريض

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

عمادة الدراسات العليا

مركز المهارات السريرية

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

مدينة الملك عبد العزيز الطبية - جدة
مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز - المدينة المنورة

كلية التمريض
كلية العلوم الطبية التطبيقية

عمادة الدراسات العليا

مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية

مستشفى الملك عبد العزيز - األحساء
مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل - الدمام  

642٬0002  م

475٬0002  م
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الجامعة .. في أرقام    السنة األكاديمية  2021 - 2022 م

عدد الطالب في برامج الدراسات 
العليا وزماالت مابعد الدكتوراه

عدد الطالب في
مجموع عدد الطالب مرحلة الباكالوريوس

عدد أعضاء هيئة التدريس

إناثذكور

نسبة إجمالي عدد الطالب إلى 
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس

)٪ ٢٦.٥()٪ 73.٤٪()٥7.٥٢.٩٪()١( 3.8٥٥

١.٦٠8١ : ٩

١٠.٦78٦.8٤37.٦٩٠١٤.٥33
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 االعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
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آلية تحديث الخطة االستراتيجية
بدأت عملية مراجعة هذه الخطة االستراتيجية عبر إعداد المدخالت المطلوبة وإتاحتها الستخدامها خالل مشروع بناء الخطة االستراتيجية، وشملت 

هذه المدخالت ما يلي:

االحتياجات الوطنية والتوجه االستراتيجي كما هو مخطط له في رؤية السعودية 2030  •
التقرير النهائي للخطة االستراتيجية 2016-2022 لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى استمرار تطويرها في الخطة االستراتيجية الجديدة  •

نتائج استطالع رسالة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التي تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب في الجامعة لقياس   •
رضاهم ومعرفتهم برسالة الجامعة

أفكار واقتراحات أصحاب العالقة من نتائج االستطالع والتحليل الرباعي التي تم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب في الجامعة مما يتيح   •
لهم المشاركة في تشكيل مستقبل الجامعة
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أنشطة إعداد الخطة االستراتيجية:

 قامــت الجامعــة بتحديــث الخطــة االســتراتيجية مــن خــالل عــدة نســخ ومراجعــات تمــت مراجعتهــا مــن قبــل قيــادات الجامعــة، حيــث تــم عــرض الخطــة النهائيــة 
علــى »اللجنــة الدائمــة للتخطيــط االســتراتيجي وإدارة األداء« فــي الخامــس مــن شــعبان 1443هـــ )مــارس 2022م(٬ وباعتمــاد رئيــس الجامعــة ومقترحــات اللجنــة، تــم 

عــرض الخطــة واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس الجامعــة فــي الثالــث مــن محــرم 1444هـــ  )أغســطس 2022م(.

تحليل وضع الجامعة: تم الترتيب للعديد من الجلسات التي ضمت مستويات مختلفة من الجامعة وأصحاب العالقة الخارجيين، حيث تم إشراكهم في تحديد   •
نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتحديات بالجامعة، بإشراف خبير مستقل في التخطيط االستراتيجي.  

مجموعات ذوي العالقة: وشمل ذلك المجموعة األساسية للتخطيط االستراتيجي، باإلضافة إلى قادة الجامعة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بناًء   •
على الموضوع المقرر للمناقشة وتتمثل أهداف هذه الجلسات فيما يلي: 

مراجعة الخطة االستراتيجية المنتهية  •
مراجعة رؤية ورسالة الجامعة وتحديثها  •

مراجعة القيم األساسية وتحديثها   •
وضع األهداف االستراتيجية الجديدة مستندة إلى خمس ركائز استراتيجية رئيسية: تعليم العلوم الصحية المتقدمة، وأبحاث العلوم الصحية المبتكرة،   •

والشراكات المجتمعية الحيوية، والمستقبل المستدام، والتميز المؤسسي

عملت المجموعات على إعادة صياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية بتخطيط إنجازات جديدة مبنية على مواضع القوة، والعمل على تحديد   •
مكامن الضعف وتحسينها، واالستفادة من الفرص، والتعامل مع المخاطر والتحديات.
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رؤية ورســالة وقيم الجامعة
إن رؤيــة ورســالة وقيــم جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة، تــم صياغتها بمشــاركة مع أصحــاب العالقــة في إطاٍر مــن القيــم اإلســالمية والمجتمعية، 
ــا  ــي. كم ــي والعالم ــي الوطن ــاد األكاديم ــط االعتم ــة لخط ــون موجه ــا لتك ــم إعداده ــتراتيجية الوطنية.وت ــط االس ــداف الخط ــعودية 2030م، وأه ــة الس ــة لرؤي ــي مكمل وتأت
تهــدف الجامعــة مــن ذلــك إلــى خلــق تحــول متــوازن وطمــوح لتحقيــق التطلعــات الوطنيــة مــع الحفــاظ علــى البعــد العالمــي. واعتمــاًدا علــى ذلــك تقــدم الجامعــة رؤيتهــا 

ورســالتها وقيمهــا علــى النحــو التالــي:

الرؤية
جامعة علوم صحية رائدة عالمًيا وطموحة لخدمة صحة الوطن.

الرسالة
تخريج ممارسين صحيين متميزين، وتعزيز تكامل التعليم الصحي المتقدم مع البحث العلمي اإلبداعي، وترسيخ الشراكة المجتمعية الفاعلة.

القيم األساسية
األخالق السامية: الصدق واالحترام واإلنصاف  •

العمل الجماعي: التواصل والتعاون الفعال  •
المسؤولية: إنجاز المهام  •

ن

الشفافية: النزاهة والعمل بوضوح  •
التميز: جودة األداء واالبتكار واإلبداع  •

المسؤولية المجتمعية: العمل لصالح صحة الوطن   •
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ركائز الخطة االستراتيجية

5

انطالقًا من رؤية السعودية 2030، تم تحديد الركائز التالية من أجل بناء األهداف االستراتيجية للجامعة وهي كما يلي:

ركائز الخطة االستراتيجية

التعليم الصحي 
المتقدم

البحوث العلمية 
الصحية المبتكرة

الشراكات المجتمعية 
الفاعلة

التميز المؤسسياالستدامة المستقبلية

1234

الخطة االستراتيجية 
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األهداف االستراتيجية
الركيزة األولى: التعليم الصحي المتقدم

الهــدف االســتراتيجي األول: اســتحداث وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة وتخريــج ممارســين متميزيــن فــي الرعايــة الصحيــة 
وفــي المجــاالت ذات العالقــة.

يتحقق هذا الهدف االستراتيجي من خالل األهداف الفرعية التالية:

اســتحداث برامــج دراســات عليــا تعــزز مجــال العلــوم الصحيــة عبــر االســتفادة القصــوى مــن خبــرات   .1
ــا. ــة و إمكانياته الجامع

تمكيــن الجامعــة مــن القيــادة والشــراكة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي فــي مجــال تعليــم   .2
الصحيــة. المهــن 

تعزيــز التعلــم عــن ُبعــد فــي البرامــج الحاليــة والجديــدة بنــاًء علــى الخبــرات المكتســبة خــالل جائحــة   .3
فيــروس كورونــا المســتجد.

تعظيــم االســتفادة مــن مرافــق محــاكاة المهــارات الســريرية لدعــم تعليــم وتدريــب العلــوم   .4
الصحيــة.

تحسين وتطوير نظام ضمان الجودة الداخلي )IQAS( والمحافظة على االعتمادات األكاديمية.  .5

الخطة االستراتيجية 
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الركيزة الثانية: البحوث العلمية الصحية المبتكرة

ــة  ــات الجامع ــل إمكاني ــن تكام ــتفادة م ــر االس ــة عب ــوم الصحي ــاث العل ــي أبح ــز ف ــز التمي ــي: تعزي ــتراتيجي الثان ــدف االس اله
ومركــز األبحــاث والنظــام الصحــي.

يتحقق هذا الهدف االستراتيجي من خالل األهداف الفرعية التالية:

مواءمة رسالة واستراتيجيات مركز األبحاث مع الجامعة لتحقيق أعلى مستوى من التكامل واألداء.  .1
توسيع القدرة على تنمية مصادر التمويل البحثية.  .2

تعزيز اإلبداع واالبتكار والتعاون والشراكات االستراتيجية في المجاالت البحثية.  .3
السعي لمزيد من الشراكة والتعاون ما بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطالب.  .4

تدعيم جودة األبحاث العلمية ونشرها في المجالت العلمية عالية التأثير.  .5

الخطة االستراتيجية 
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الركيزة الثالثة: الشراكات المجتمعية الفاعلة

الهدف االستراتيجي الثالث: تطوير الشراكات المجتمعية المستدامة والسعي لتحسين جودة الحياة

يتحقق هذا الهدف االستراتيجي من خالل األهداف الفرعية التالية:

تعزيز هوية الجامعة والتعريف بعالمتها.  .1
إنشاء شراكات استراتيجية وأنشطة مستدامة لخدمة المجتمع.  .2

وضع استراتيجية للتواصل الفعال مع خريجي الجامعة والشراكة معهم.  .3
تحسين جودة الحياة في الحرم الجامعي.  .4

استحداث نظام يحفز إنشاء محتوى صحي باللغة العربية.  .5

الخطة االستراتيجية 
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الركيزة الرابعة: االستدامة المستقبلية

الهدف االستراتيجي الرابع: تحقيق استدامة األساس المالي للجامعة لدعم مستقبلها المشرق

يتحقق هذا الهدف االستراتيجي من خالل األهداف الفرعية التالية:

تشجيع االستثمار واألوقاف في الجامعة.  .1
تعزيز ريادة األعمال في الجامعة.  .2

إنشاء برامج تطوير مهني مبتكرة ومستدامة ماليًا.  .3
دعم تحول الجامعة إلى االستدامة البيئية الخضراء.  .4

الخطة االستراتيجية 
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الركيزة الخامسة: التمّيز المؤسسي

الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير العمليات التشغيلية للوصول إلى التمّيز المؤسسي

يتحقق هذا الهدف االستراتيجي من خالل األهداف الفرعية التالية:

التأكد من أن الجامعة لديها هياكل تنظيمية رشيقة وفعالة.  .1
تحسين خدمات تقنية المعلومات بالجامعة.  .2

مواءمة أنشطة إدارة المخاطر الجامعية.  .3
تعزيز العمليات التشغيلية للجامعة.  .4

الخطة االستراتيجية 
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المواءمة مع رؤية السعودية 2030
اقتصاد مزدهر: فرصة مثمرة لتعليٍم ُيسهم في دفع عجلة االقتصاد

تعــد مهــارات أبنائنــا وقدراتهــم مــن أهــم مواردنــا وأكثرهــا قيمــة لدينــا، وسنســعى إلــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن طاقاتهــم مــن خــالل تبنــي ثقافــة 
الجــزاء مقابــل العمــل، وإتاحــة الفــرص للجميــع، وإكســابهم المهــارات الالزمــة التــي تمكنهــم مــن الســعي نحــو تحقيــق أهدافهــم. ولضمــان تحقيــق هــذه 

األهــداف حرصــت الجامعــة علــى مواءمــة أهدافهــا االســتراتيجية مــع رؤيــة الســعودية 2030 كمــا يلــي: 
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أهداف الجامعة االستراتيجيةأهداف رؤية ٢٠3٠

سد الفجوة بين مخرجات التعليم 
العالي ومتطلبات سوق العمل

الهــدف االســتراتيجي 1: اســتحداث وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة وتخريــج ممارســين متميزيــن فــي الرعايــة الصحيــة وفــي   •
المجــاالت ذات العالقــة.

الهدف االستراتيجي 3: تطوير الشراكات المجتمعية المستدامة والسعي لتحسين جودة الحياة.  •

الهــدف االســتراتيجي 1: اســتحداث وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة وتخريــج ممارســين متميزيــن فــي الرعايــة الصحيــة وفــي   •
المجــاالت ذات العالقــة.

الهدف االستراتيجي 4: تحقيق استدامة األساس المالي للجامعة لدعم مستقبلها المشرق.  •

ــز  ــة ومرك ــات الجامع ــل إمكاني ــن تكام ــتفادة م ــر االس ــة عب ــوم الصحي ــاث العل ــي أبح ــز ف ــز التمي ــتراتيجي 2: تعزي ــدف االس اله  •
الصحــي. والنظــام  األبحــاث 

الهدف االستراتيجي 5: تطوير العمليات التشغيلية للوصول إلى التمّيز المؤسسي  •

الهــدف االســتراتيجي 1: اســتحداث وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة وتخريــج ممارســين متميزيــن فــي الرعايــة الصحيــة وفــي   •
المجــاالت ذات العالقــة.

ــز  ــة ومرك ــات الجامع ــل إمكاني ــن تكام ــتفادة م ــر االس ــة عب ــوم الصحي ــاث العل ــي أبح ــز ف ــز التمي ــتراتيجي 2: تعزي ــدف االس اله  •
الصحــي. والنظــام  األبحــاث 

إتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم 
والمرونة في التنقل بين مختلف 

المسارات التعليمية.

أن تصبح خمس جامعات سعودية 
على األقل من أفضل )200( جامعة 

دولية في التصنيف العالمي.

يتمكن طالبنا من إحراز نتائج 
متقّدمة مقارنة بمتوسط النتائج 

الدولية.

الخطة االستراتيجية 
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الخطة التشغيلية
لضمــان تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، تــم تفصيــل األهــداف االســتراتيجية الخمســة إلــى أهــداف فرعيــة، ويتــم تحقيــق تلــك األهــداف عبــر مبــادرة واحــدة أو 

أكثــر. لــكل مبــادرة، ســيتم تعريــف العناصــر التاليــة:

ــى  ــد الجهــات المســؤولة عــن تنفيــذ المبــادرات، لكــي يتــم تحقيــق مســتهدفات الخطــة االســتراتيجية ككل. باإلضافــة إل أســُتخدمت  هــذه البنــود لتحدي
ــا  ــا ودعمه ــان مواَءمِته ــة، وضم ــا التطويري ــز خططه ــتراتيجية لتعزي ــا االس ــث خططه ــى تحدي ــادات واإلدارات عل ــة والعم ــات الجامع ــتعمل كلي ــك، س ذل

ــة. ــة الجامع ــق رؤي لتحقي

الجهة المسؤولة عن المبادرة  •
مؤشرات األداء  •

مستهدفات مؤشرات األداء  •
خطط العمل  •

خطة إدارة المخاطر  •

الخطة االستراتيجية 
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إدارة األداء
ــر  ــداد تقاري ــيتم إع ــا س ــا. كم ــاريعها ومبادراته ــة ومش ــداف الجامع ــي أه ــز ف ــدم المنج ــد التق ــتمر لتحدي ــكل مس ــتراتيجية بش ــة االس ــة الخط ــم مراجع تت

ــن. ــن اآلخري ــية والمعنيي ــان الرئيس ــة واللج ــس الجامع ــا لمجل ــع به ــة والرف ــاز الدوري اإلنج
وستشمل أدوات إدارة األداء ما يلي: 

مؤشرات أداء رئيسية محددة ومعايير مرجعية للمبادرات المتعلقة باألهداف االستراتيجية وأهداف الفروع للجامعة.  •
التقييم الدوري المبني على رسالة الجامعة وأهدافها االستراتيجية.  •

مواءمــة األهــداف االســتراتيجية للجامعــة مــع معاييــر ومؤشــرات األداء الرئيســية للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، كمــا هــو موضــح فــي   •
الجــدول التالــي:

المؤشر الهدف االستراتيجي

نسبة إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل او ما يعادله إلى إجمالي عدد الطالب.  •
نسبة إجمالي عدد طلبة زماالت ما بعد الدكتوراه إلى إجمالي عدد طلبة البكالوريوس.  •

اســتحداث وتطويــر برامــج أكاديميــة نوعيــة وتخريــج 
وفــي  الصحيــة  الرعايــة  فــي  متميزيــن  ممارســين 

العالقــة. ذات  المجــاالت 

نســبة البرامــج الحاصلــة علــى االعتمــاد ســاري المفعــول مــن جهــات اعتمــاد معتــرف بهــا إلــى إجمالــي   •
ــة. ــي الجامع ــج ف ــدد البرام ع

تقدير الطالب العام لجودة المقررات التي يدرسونها.  •

معــدل نجــاح خريجــي الجامعــة فــي اختبــار رخصــة الممارســة المهنيــة الصــادر مــن الهيئــة الســعودية   •
للتخصصــات الصحيــة.
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المؤشر الهدف االستراتيجي

نسبة دخل األبحاث إلى عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.  •

تعزيــز التميــز فــي أبحــاث العلــوم الصحيــة عبر االســتفادة 
مــن تكامــل إمكانيــات الجامعــة ومركــز األبحــاث والنظام 

الصحي.

عدد المرات التي تم فيها االستشهاد بمنشورات منسوبي الجامعة.  •

النســبة المئويــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل الذيــن نشــروا بحًثــا واحــًدا علــى األقــل خــالل   •
الســنة إلــى إجمالــي أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة.

متوســط عــدد البحــوث المحكمــة و/أو المنشــورة لــكل عضــو هيئــة تدريــس خــالل الســنة )إجمالــي   •
عــدد البحــوث المحكمــة و/أو المنشــورة إلــى إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوام كامــل أو 

مــا يعادلــه خــالل الســنة(.

التعاون والمشاركة الدولية.  •

المؤشر الهدف االستراتيجي

متوســط البرامــج والمبــادرات المجتمعيــة المقدمــة مــن كل برنامــج أكاديمــي خــالل الســنة   •
األكاديميــة البرامــج  عــدد  إجمالــي  إلــى  المقدمــة  المجتمعيــة  والمبــادرات  البرامــج  عــدد  إجمالــي 

والســعي  المســتدامة  المجتمعيــة  الشــراكات  تطويــر 
الحيــاة جــودة  ــل، لتحســين  ــم ، النق ــل ) المطاع ــة مث ــا الجامع ــي تقدمه ــة الت ــات المختلف ــن الخدم ــالب ع ــا الط ــاس رض قي  •

ــنوي  ــح س ــي مس ــتويات ف ــس مس ــن خم ــاس م ــى مقي ــي( عل ــاد األكاديم ــة، اإلرش ــق الرياضي المراف
للطــالب
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وصف المؤشر الهدف االستراتيجي

•  نسبة دخل الجامعة نسبًة إلى أعضاء هيئة التدريس

تحقيق استدامة األساس المالـــي للجامعـــــة لدعـــم 
مستقبلها المشرق

معــدل الدخــل البحثــي الــذي تجنيــه الجامعــة مــن الصناعــة مقارنــًة بعــدد أعضــاء هيئــة التدريــس   •
ــه ــا يعادل ــل أو م ــدوام كام ــة ب ــي الجامع ــن ف العاملي

النسبة المئوية للدخل الذاتي للجامعة إلى إجمالي دخل الجامعة  •

وصف المؤشر الهدف االستراتيجي

نسبة الميزانية التشغيلية )عدا السكن ومكافآت الطالب( المخصصة لتقديم الخدمات   •
الطالبية تطويـــر العمليــــات التشغيليـــــة للوصـــول إلى التمّيـــز 

المؤسسي
معدل االحتفاظ بالموظفين  •

الخطة االستراتيجية 
١٤٤٤ - ١٤٤٩ هـ
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خطة النشر
تهــدف هــذه الخطــة االســتراتيجية إلــى الوصــول إلــى أصحــاب العالقــة الداخلييــن والخارجييــن مــن خــالل وســائل اإلعــالم لنشــر الرؤيــة والرســالة والقيــم 
األساســية واألهــداف االســتراتيجية. كمــا أن الشــركاء المســتهدفين لدعــم هــذه الخطــة هــم العالقــات الجامعيــة واإلعــالم، وقيــادات الجامعــة، والنــوادي 

الطالبيــة. حيــث ســيتم نشــر الخطــة االســتراتيجية مــن خــالل:

الكتّيبات والبروشورات والمواقع والحسابات اإللكترونية الخاصة بالجامعة.  •
عرض الخطة االستراتيجية في مواقع بارزة في الجامعة وفروعها.  •

مجلة الجامعة.  •
إرسال بريد إلكتروني إلى جميع فئات منسوبي الجامعة من خالل مركز الرسائل.  •

وسائل التواصل االجتماعي.  •
العمل على تحديث الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات واإلدارات التنفيذية بما يدعم تحقيق مستهدفات الخطة االستراتيجية للجامعة.  •

الخطة االستراتيجية 
١٤٤٤ - ١٤٤٩ هـ
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